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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ο ςυνδυαςμόσ βιομορίων με υλικά με βάςθ το γραφζνιο προςφζρει μια πολλά υποςχόμενθ 
μζκοδο για τθν καταςκευι νζων υβριδικών νανοχλικών με εφαρμογι ςτθ νανοβιοτεχνολογία [1]. 
Η αποφυλλοποίθςθ του γραφίτθ ςε παρκζνο γραφζνιο με τθ χριςθ οργανικών διαλυτών, 
ιοντικών υγρών ι επιφανειοδραςτικών ζχει αναφερκεί κατά διαςτιματα όμωσ θ βιοςυμβατότθτα 
του τελικοφ προϊόντοσ, θ ποιότθτα, το κόςτοσ και οι οικολογικζσ επιπτώςεισ των διαδικαςιών 
παραγωγισ του δεν ζχουν ακόμθ αντιμετωπιςτεί [2]. 

ε αυτι τθν εργαςία, παρουςιάηεται μια πράςινθ, απλι και οικονομικά αποδοτικι μζκοδοσ 
αποφυλλοποίθςθσ γραφίτθ για τθν παραςκευι λίγων φφλλων βιο-γραφενίου  (few layer 
graphene, FLG) ςε υδατικι φάςθ, με ςκοπό τθν ακινθτοποίθςθ ενηφμων ςε αυτό. Η 
αποφυλλοποίθςθ του γραφίτθ πραγματοποιικθκε μζςω τθσ εφαρμογισ υπεριχων. Η αλβουμίνθ 
βόειου οροφ (BSA) λειτοφργθςε ωσ ςτακεροποιθτισ των φφλλων βιο-γραφενίου και εμπόδιςε το 
πακετάριςμά τουσ. Η ποιότθτα των φφλλων βιο-γραφενίου εξετάςτθκε με φαςματοςκοπικζσ και 
μικροςκοπικζσ τεχνικζσ. 

Αυτι θ top-down μζκοδοσ δθμιοφργθςε φφλλα βιο-γραφενίου με λειτουργικζσ ομάδεσ 
κακιςτώντασ τα κατάλλθλα ωσ φορείσ ακινθτοποίθςθσ ενηφμων. ε αυτό το ζργο, τρία ζνηυμα, θ 
οξειδάςθ τθσ γλυκόηθσ (GOx), θ υπεροξειδάςθ του χρζνου (HRP) και θ β-γλυκοςιδάςθ (bgl), 
ακινθτοποιικθκαν ςτο βιο-γραφζνιο. Οι νανοβιοκαταλφτεσ ςτθ ςυνζχεια δοκιμάςτθκαν για τθν 
καταλυτικι τουσ δραςτικότθτα, τθ ςτακερότθτα, τθ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ και τισ 
κινθτικζσ τουσ παραμζτρουσ παρουςιάηοντασ εξαιρετικά αποτελζςματα. Για πρώτθ φορά, 
πολυενηυμικά νανοβιοκαταλυτικά ςυςτιματα δθμιουργικθκαν μζςω ςυνακινθτοποίθςθσ 
ενηφμων ςτο βιο-γραφζνιο και ολοκλιρωςαν με επιτυχία αντιδράςεισ καταρράκτθ με ςκοπό τθν 
εφαρμογι τουσ ςε βιοαιςκθτιρεσ. 
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