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οπτοηλεκτρονικοί αιςθητήρεσ πυριτίου για
βιοαναλυτικέσ εφαρμογέσ.
Fully integrated optoelectronic transducers on silicon chips for
bioanalytical applications.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Οι οπτικοί βιοαιςκθτιρεσ πλεονεκτοφν ςθμαντικά ζναντι των άλλων τφπων βιοαιςκθτιρων λόγω
του γεγονότοσ ότι δεν υπάρχει θλεκτρικι αλλθλεπίδραςθ του μεταλλάκτθ ςιματοσ με το προσ
ανάλυςθ δείγμα. Ωςτόςο, θ εξζλιξι τουσ ςε μικροφ μεγζκουσ ολοκλθρωμζνα βιοαναλυτικά
ςυςτιματα περιορίηεται από τθν δυςκολία ολοκλιρωςθσ τθσ πθγισ φωτόσ ςτο ίδιο υπόςτρωμα με
τον ανιχνευτι και τον μεταλλάκτθ.
Η ομάδα μασ ςε ςυνεργαςία με το Ινςτιτοφτο Μικροθλεκτρονικισ του ΕΚΕΦΕ «Δθμόκριτοσ» ζχει
αναπτφξει τεχνολογία καταςκευισ οπτοθλεκτρονικών αιςκθτιρων που ξεπερνοφν το πρόβλθμα
τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ πθγισ φωτόσ με τον μεταλλάκτθ ςιματοσ και τον ανιχνευτι.
τθν διάλεξθ κα παρουςιαςτοφν οι βαςικζσ αρχζσ καταςκευισ και λειτουργίασ του μονολικικά
ολοκλθρωμζνου οπτοθλεκτρονικοφ αιςκθτιρα κακώσ και θ αξιολόγθςι του ωσ αναλυτικοφ
εργαλείου για τον ταυτόχρονο προςδιοριςμό πολλαπλών αναλυτών ςτο ίδιο δείγμα. Επίςθσ, κα
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παρουςιαςτοφν οι διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ανίχνευςθσ ςιματοσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί
μζχρι ςιμερα ώςτε να επιτυγχάνεται προςδιοριςμόσ των αναλυτών με ι χωρίσ τθ χριςθ
ιχνθκετών, ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ μικρορευςτομθχανικών ςυςτθμάτων για τθν τροφοδοςία
του δείγματοσ κακώσ και τα ςυςτιματα θλεκτρικισ τροφοδοςίασ του αιςκθτιρα και καταγραφισ
του ςιματοσ που αναπτφχκθκαν.

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Δρ. ωτιρθσ Κακαμπάκοσ είναι πτυχιοφχοσ του Φαρμακευτικοφ Σμιματοσ τθσ
Φυςικομακθματικισ
χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνών (1980) και Διδάκτορασ του
Φαρμακευτικοφ Σμιματοσ τθσ χολισ Επιςτθμών Τγείασ του Πανεπιςτθμίου Πατρών (1989). Από
το 1983 ζωσ το 1988 ιταν μεταπτυχιακόσ υπότροφοσ του Ινςτιτοφτου Ραδιοϊςοτόπων –
Ραδιοδιαγνωςτικών Προϊόντων του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δθμόκριτοσ» και από το 1989 ζωσ to 1995 ιταν
υνεργαηόμενοσ Ερευνθτισ Δ΄ Βακμίδασ ςτο Εργαςτιριο Ραδιοανοςοχθμείασ του ΕΚΕΦΕ
«Δθμόκριτοσ». Κατά το διάςτθμα 9/1990-9/1991 ιταν Μεταδιδακτορικόσ Τπότροφοσ ςτο Σμιμα
Κλινικισ Βιοχθμείασ τθσ Ιατρικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου του Σορόντο ςτον Καναδά. Σο 1995
κατζλαβε κζςθ Εντεταλμζνου Ερευνθτι ςτο Εργαςτιριο Ανοςοαναλφςεων του Ι/Ρ-Ρ.Π. του ΕΚΕΦΕ
«Δθμόκριτοσ». Σο 1999 προιχκθ ςε κζςθ Κφριου Ερευνθτι, ενώ από τον Δεκζμβριο του 2004
κατζχει κζςθ Διευκυντι Ερευνών ςτο ίδιο Ινςτιτοφτο.
Οι δραςτθριότθτζσ του εςτιάηονται ςτθν ανάπτυξθ νζασ τεχνολογίασ ανοςοπροςδιοριςμών κυρίωσ
οπτικών ανοςοαιςκθτιρων και μικροςυςτθμάτων ανοςοανάλυςθσ, μεκόδων ταυτόχρονθσ
μζτρθςθσ πολλών αντιγόνων ςτο ίδιο δείγμα, ανάπτυξθ και αξιολόγθςθ νζων υλικών για
εφαρμογι ςε ανοςοπροςδιοριςμοφσ, καταςκευι και μελζτθ νανοδομών (δφο ι τριών
διαςτάςεων) ςε επιφάνειεσ και αξιοποίθςι τουσ για τθν ανίχνευςθ τθσ ςφνδεςθσ αντιγόνωναντιςωμάτων ι ολιγονουκλεοτιδίων και τθν ανάπτυξθ και αξιολόγθςθ νανοεργαλείων (nanotools)
για ανίχνευςθ βιομορίων.
Ο Δρ. Κακαμπάκοσ ζχει 70 δθμοςιευμζνεσ εργαςίεσ ςε ζγκριτα διεκνι περιοδικά και 23
Διπλώματα Ευρεςιτεχνίασ, Διεκνι, Ευρωπαϊκά και Εκνικά και είναι κριτισ ςε διεκνι περιοδικά
(Biosensors & Bioelectronics, Analytical Chemistry, Amnalytical & Bioanalytical Chemistry, Talanta,
Analyst, Αnalytical Letters κ.α.).

