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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα θαλάσσια μακροφύκη αποτελούν μια πλούσια πηγή βιοδραστικών ενώσεων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε τρόφιμα, καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα για τη βελτίωση της 
υγείας2. Συγκεκριμένα, το μακροφύκος Ulva sp. έχει αποδειχθεί ότι περιέχει ενώσεις, όπως 
πολυφαινόλες, πολυσακχαρίτες, καροτενοειδή και ω-3 λιπαρά οξέα που διαθέτουν σημαντική 
βιοδραστικότητα3. Οι πολυφαινόλες είναι γνωστές για τις αμέτρητες δράσεις τους, όπως 
αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδεις2,3. Παράλληλα, η βιοκατάλυση 
εφαρμόζεται ευρέως για τη στοχευμένη τροποποίηση φυσικών ενώσεων με σκοπό την ενίσχυση 
της βιολογικής τους δράσης, μεταξύ πολλών ιδιοτήτων1. Στην παρούσα εργασία παρασκευάστηκε 
ένα αιθανολικό εκχύλισμα από Ulva sp., εμπλουτισμένο σε φαινολικές ενώσεις. Το προκύπτον 
εκχύλισμα τροποποιήθηκε ενζυμικά με οξειδοαναγωγάσες προκειμένου να παραχθούν διμερή, 
τριμερή και ολιγομερή από τις φαινολικές ενώσεις που περιέχονται σε αυτό. Τόσο τα 
τροποποιημένα όσο και το φυσικό εκχύλισμα χαρακτηρίστηκαν χημικά με φασματοσκοπίες UV-
VIS και NMR και αξιολογήθηκαν βιολογικά για την ανασταλτική τους δράση έναντι ενζύμων που 
ευθύνονται για τη δερματική γήρανση, για την αντιοξειδωτική τους δράση, καθώς και για την 
αντιμικροβιακή τους δράση. Ο χημικός χαρακτηρισμός των εκχυλισμάτων, πριν και μετά την 
ενζυμική τους επεξεργασία, απέδειξε την επιτυχή ενζυμική τροποποίηση, στην οποία 
αποδίδονται οι διαφοροποιημένες βιολογικές δράσεις που παρουσίασαν, και οι οποίες σε πολλές 
περιπτώσεις ήταν βελτιωμένες.  
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