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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ε απειεπζέξσζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ηξνθίκσλ 

έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ θαη 

έρνπλ πξνζθέξεη αμηφινγεο επθαηξίεο θαη λέεο δπλαηφηεηεο ζηνπο 

θαηαλαισηέο. Απηή ε ξαγδαία αλάπηπμε, σζηφζν, ειινρεχεη θαη θάπνηνπο 

θηλδχλνπο. Ζ κεηαθνξά ησλ ηξνθίκσλ απφ ην ζεκείν ηεο παξαγσγήο, 

επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζην ζεκείν ηεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εθαηνληάδεο ή θαη ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα απφζηαζεο, ηε 

δηαθίλεζε απφ έλα θξάηνο ζε θάπνην άιιν ή αθφκα θαη ζε άιιε ήπεηξν. 

Τπάξρεη επνκέλσο κηα απμεκέλε πηζαλφηεηα δηαζπλνξηαθήο ή θαη 

δηεπεηξσηηθήο κεηαθνξάο κνιπζκαηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ηξφθηκα θαη ζπλεπψο έθζεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε λένπο θηλδχλνπο. Σν 

γεγνλφο απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ην φηη κεγάιν κέξνο ησλ ηξνθίκσλ δσηθήο 

πξνέιεπζεο, πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, παξάγεηαη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. ηηο ρψξεο απηέο ε παξαθνινχζεζε θαη ε επνπηεία 

ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ δελ είλαη 

ηφζν απζηεξή κε ζπλέπεηα ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο ηξνθηκνγελψλ 

δηαηαξαρψλ λα κεγαιψλεη (Cahill & Jouve, 2004). Παξάιιεια, παξάγνληεο 

φπσο ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο, κε ηε ζπρλή θαηαλάισζε 

πξνκαγεηξεπκέλσλ ηξνθίκσλ ή ηε θαζεκεξηλή ζίηηζε ζε ρψξνπο καδηθήο 

εζηίαζεο, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ζηε βηνκεραλία ησλ ηξνθίκσλ, ε 

εληαηηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία θαη ηα ζπρλά ηαμίδηα εθζέηνπλ ζπρλά ηνπο 

θαηαλαισηέο ζε πνηθίινπο κηθξνβηνινγηθνχο θηλδχλνπο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ε ζεκαζία πνπ δίλεηαη 

παγθνζκίσο ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ιφγσ ηεο 

ηδηαίηεξεο θαη άκεζεο επίδξαζεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηε Γεκφζηα Τγεία. Ζ 

εκθάληζε παγθφζκησλ δηαηξνθηθψλ θξίζεσλ φπσο ε ζπνγγηφκνξθε 

εγθεθαινπάζεηα ησλ βννεηδψλ, ν αθζψδεο ππξεηφο, νη δηνμίλεο, ε γξίπε ησλ 

πνπιεξηθψλ θαηέζηεζε ζαθέο φηη ε αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θξίζεσλ δελ 
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κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηα πιαίζηα ησλ θξαηψλ αιιά απαηηεί κηα ζπιινγηθή 

αληηκεηψπηζε ζην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ησλ ηξνθίκσλ. 

 Οη παγθφζκηεο απηέο δηαηξνθηθέο θξίζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ηξνθηκνγελείο δηαηαξαρέο πνπ νθείινληαη ηδηαίηεξα ζε κηθξνβηαθνχο 

παξάγνληεο έρνπλ θινλίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζηα 

ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο θαη έρνπλ θαηαζηήζεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα 

κηα αθφκα θαιχηεξε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπο. Ζ 

εκθάληζε ηξνθηκνγελψλ δηαηαξαρψλ έρεη επαλειεηκκέλσο ζρεηηζηεί κε ηελ  

θαηαλάισζε πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

κηαο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 27 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(EFSA, 2011), θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 5.550 νκαδηθέο ηξνθηκνγελείο 

δηαηαξαρέο, πξνθαιψληαο 48.964 θξνχζκαηα ζε αλζξψπνπο, 4.356 

εηζαγσγέο ζε λνζνθνκεία θαη 46 ζαλάηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

ηξνθηκνγελείο απηέο δηαηαξαρέο πξνθιήζεθαλ απφ Salmonella spp., ηνχο, 

βαθηεξηαθέο ηνμίλεο θαη άιινπο παξάγνληεο. Οη ηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ηξφθηκα πεξηιακβάλνπλ ηνπο  θαιπθντνχο, ηνλ ηφ ηεο επαηίηηδαο Α θαη άιινπο 

αδηεπθξίληζηνπο ηνχο. Οη βαθηεξηαθέο ηνμίλεο αθνξνχλ ηνμίλεο πνπ 

παξάγνληαη απφ βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Bacillus, Clostridium θαη 

Staphylococcus. ηνπο άιινπο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη νη ηνμίλεο απφ 

καληηάξηα, νη ζαιάζζηεο βηνηνμίλεο, ε ηζηακίλε, νη κπθνηνμίλεο, ηα παξάζηηα 

Trichinella θπξίσο αιιά θαη Anisakis. Σέινο, άιινη κηθξνβηαθνί παξάγνληεο 

εθηφο ησλ Salmonella spp. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφθιεζε ηξνθηκνγελψλ 

ινηκψμεσλ είλαη ηα είδε ηνπ γέλνπο ησλ βαθηεξίσλ Brucella, Listeria, Shigella, 

Yersinia θαη Vibrio.  Οη πην ζεκαληηθέο πεγέο κφιπλζεο ήηαλ ηα απγά θαη ηα 

πξντφληα ηνπο, ηα πνπιεξηθά, ηα γεχκαηα ζε κπνπθέ, ην ρνηξηλφ θξέαο θαη ηα 

πξντφληα ηνπ.  

Όζνλ αθνξά ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, νη έξεπλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κφιπλζεο ηνπ θξέαηνο ησλ νξληζίσλ 

θξενπαξαγσγήο απφ παζνγφλα βαθηήξηα φπσο νη ζαικνλέιεο θαη νη ιηζηέξηεο 

είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο κέρξη ζήκεξα ζηε Διιάδα. ε δηεζλή θιίκαθα έρνπλ 

γίλεη αξθεηέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνχ ηεο κφιπλζεο κε ηε 

ρξήζε δηαθφξσλ ρεκηθψλ νπζηψλ (αλφξγαλα θαη νξγαληθά νμέα, θ.ά.) ζηε 
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γξακκή ζθαγήο (έθπιπζε, θαηαησληζκφο). Χζηφζν, ειάρηζηεο έξεπλεο έρνπλ 

αλαθεξζεί ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη δηεζλψο ζηε ρξεζηκνπνίεζε 

πξνζηαηεπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ή «θπζηθψλ» πξνζηαηεπηηθψλ νπζηψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ Salmonella spp θαη Listeria spp.  ζε θξέαο νξληζίσλ θαη ησλ 

πξντφλησλ ηνπ. 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηελ πξνζηαζία ηνπ θξέαηνο ησλ 

νξληζίσλ θξενπαξαγσγήο απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο (Salmonella 

spp. θαη Listeria monocytogenes) κε ηε ρξεζηκνπνίεζε πξνζηαηεπηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απηφρζνλε 

ρισξίδα ηνπ. Ο ηειηθφο ζηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε  κεζφδσλ γηα ηελ 

παξαγσγή θξέαηνο νξληζίσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο πνπ ζα είλαη αζθαιή 

γηα ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή.  

Σν πεηξακαηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο απηήο πεξηιακβάλεη έμη θάζεηο: 

1ε θάζε: Απνκφλσζε, ηαπηνπνίεζε θαη δηεξεχλεζε ηεο αληηκηθξνβηαθήο 

επαηζζεζίαο ζηειερψλ Salmonella spp. απφ ηα ζθάγηα ησλ νξληζίσλ θαη απφ 

ην πεξηβάιινλ ηνπ πηελνζθαγείνπ. 

2ε θάζε: Απνκφλσζε, ηαπηνπνίεζε θαη δηεξεχλεζε ηεο αληηκηθξνβηαθήο 

επαηζζεζίαο ζηειερψλ Listeria monocytogenes απφ ηα ζθάγηα ησλ νξληζίσλ 

θαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ πηελνζθαγείνπ. 

3ε θάζε: Απνκφλσζε θαη ηαπηνπνίεζε ζηειερψλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ 

απφ ηα ζθάγηα ησλ νξληζίσλ θαη αμηνιφγεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βηνπξνζηαηεπηηθέο θαιιηέξγεηεο.  

4ε θάζε: Δλνθζαικηζκφο ησλ παζνγφλσλ Salmonella spp θαη Listeria 

monocytogenes θαη ησλ απνηειεζκαηηθφηεξσλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ζε 

ζξεπηηθνχο δσκνχο, κειέηε ηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ παζνγφλσλ θαη 

ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνιφγεζε ηεο 

βηνπξνζηαηεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο κε ζηφρν ηελ εχξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο νμπγαιαθηηθήο θαιιηέξγεηαο. 

5ε θάζε: Σερλεηή κφιπλζε ηνπ δέξκαηνο ησλ ζθαγίσλ ησλ νξληζίσλ κε 

Salmonella spp. θαη Listeria monocytogenes θαη ηαπηφρξνλα ελνθζαικηζκφο 
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κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε βηνπξνζηαηεπηηθή νμπγαιαθηηθή θαιιηέξγεηα θαη 

ζηε ζπλέρεηα, κειέηε ηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ παζνγφλσλ θαη ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ. 

6ε θάζε: Σερλεηή κφιπλζε ηκεκάησλ (θηιέην) ησλ ζθαγίσλ ησλ νξληζίσλ κε 

Salmonella spp. θαη Listeria monocytogenes (ζηειέρε πνπ απνκνλψζεθαλ 

απφ ηα ζθάγηα) θαη ηαπηφρξνλα ελνθζαικηζκφο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

βηνπξνζηαηεπηηθή θαιιηέξγεηα θαη κειέηε ηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

παζνγφλσλ βαθηεξίσλ. 

 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο ζην 

Δξγαζηήξην Τγηεηλήο Πξντφλησλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο θαη δεπηεξεπφλησο ζην 

Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Πξντφλησλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο ηνπ Σνκέα Τγηεηλήο 

θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηνπ 

Α.Π.Θ. Ζ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο δελ ζα ήηαλ ίζσο εθηθηή 

ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνησλ αλζξψπσλ ηνπο νπνίνπο θαη ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ: 

Σνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή Γξ. Παχιν Κνΐδε, γηα ηελ δπλαηφηεηα πνπ 

κνπ παξείρε λα εθπνλήζσ ηελ παξνχζα δηαηξηβή, ηηο θαίξηεο ζπκβνπιέο θαη 

παξαηεξήζεηο ηνπ θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπγγξαθήο ηεο. 

Σνλ θαζεγεηή Γξ. Ησάλλε Ακβξνζηάδε, γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο 

θαη επηζεκάλζεηο ηνπ θαηά ηελ εθπφλεζε θαη ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο. 

Σνλ αλ. θαζεγεηή Γξ. Νηθφιαν νχιην, γηα ηνλ θαζνξηζηηθφ ηνπ ξφιν 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο σο δεχηεξνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Ζ 

επηζηεκνληθή ηνπ θαζνδήγεζε θαη νη επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακαηηζκψλ θαη ηεο ζπγγξαθήο αλαβάζκηζαλ ζεκαληηθά ηε 

παξνχζα δηαηξηβή. 

Σελ αλ. θαζεγήηξηα Γξ. Διέλε Ησζεθίδνπ, ηελ αλ. θαζεγήηξηα ηεο 

Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. Γξ. Άλλα Παπά, ην ιέθηνξα Γξ. Υξπζφζηνκν 

Γφβα θαη ηελ επ. θαζεγήηξηα Γξ. Αηθαηεξίλε Παπαβέξγνπ γηα ηελ πνιχηηκε 
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βνήζεηα ηνπο θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη ηηο θαίξηεο παξαηεξήζεηο θαη 

δηνξζψζεηο ηνπο θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο. 

Σνλ θαζεγεηή Γξ. Υξήζην Μπάηδην, γηα ηελ πνιχηηκε θαη θαζνξηζηηθή 

ηνπ βνήζεηα γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ. 

Σν ιέθηνξα Γξ. Γάλν εξγθειίδε, γηα ηελ εζηθή ηνπ ζπκπαξάζηαζε θαη 

ηηο πνιχηηκεο θαη νπζηαζηηθέο ζπκβνπιέο ηνπ. 

Σα ππφινηπα κέιε Γ.Δ.Π., θαη ην εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σνκέα 

Τγηεηλήο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο γηα ην εηιηθξηλέο 

ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηε βνήζεηα ηνπο φπνηε ηνπο δεηήζεθε. 

Σνπο γνλείο κνπ Γεκήηξην θαη Αλδξνλίθε, γηα ηελ εζηθή θαη νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο 

δηαηξηβήο. 

Σε ζχδπγν κνπ Ράληα, γηα ηε πνιχπιεπξε ζηήξημε,  ζπκπαξάζηαζε θαη 

ππνκνλή ηεο φια απηά ηα ρξφληα. 

Σέινο, ηελ αδεξθή κνπ Εσή, ηα αγαπεκέλα κνπ πξφζσπα θαη ηνπο 

θίινπο κνπ, γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία είρε σο θχξην ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θξέαηνο ησλ νξληζίσλ απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο (Salmonella spp. 

θαη Listeria monocytogenes) κε ηε ρξεζηκνπνίεζε πξνζηαηεπηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απηφρζνλε 

ρισξίδα ηνπο.  

Σν πεηξακαηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη έμη θάζεηο: 

ηελ 1ε θάζε έγηλε απνκφλσζε, ηαπηνπνίεζε θαη έιεγρνο ηεο 

αληηκηθξνβηαθήο επαηζζεζίαο ζηειερψλ Salmonella spp. απφ ηα ζθάγηα ησλ 

νξληζίσλ θαη απφ ην πεξηβάιινλ ηεζζάξσλ πηελνζθαγείσλ ηεο Β. Διιάδαο. 

Δμεηάζζεθαλ ζπλνιηθά 150 δείγκαηα δέξκαηνο ηξαρήινπ πνπ πξνέξρνληαλ 

απφ 450 ζθάγηα νξληζίσλ θαη 40 δείγκαηα επηθαλεηψλ, πξνεξρφκελα απφ ην 

πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ. Πελήληα ελλέα ζηειέρε Salmonella spp. 

(έλα ζηέιερνο απφ θάζε ζεηηθφ δείγκα ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα δείγκαηα 

απφ ην πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ) ειέγρζεθαλ επίζεο γηα ηελ 

επαηζζεζία ηνπο ζε είθνζη αληηκηθξνβηαθνχο παξάγνληεο κε ηε κέζνδν ηεο 

δηάρπζεο ησλ δίζθσλ.  

ηε 2ε θάζε έγηλε απνκφλσζε, ηαπηνπνίεζε θαη έιεγρνο ηεο 

αληηκηθξνβηαθήο επαηζζεζίαο ζηειερψλ Listeria spp. θαη Listeria 

monocytogenes απφ ηα ζθάγηα ησλ νξληζίσλ θαη απφ ην πεξηβάιινλ ησλ 

ίδησλ σο άλσ πηελνζθαγείσλ. Δμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά 100 δείγκαηα δέξκαηνο 

ηξαρήινπ πξνεξρφκελα απφ 300 ζθάγηα νξληζίσλ, θαη 40 δείγκαηα 

επηθαλεηψλ, πξνεξρφκελα απφ ην πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ. 

Αθνινχζεζε ηαπηνπνίεζε κε ηε κέζνδν multiplex PCR (Polymerase Chain 

Reaction), γελεηηθή ηππνπνίεζε κε ηε κέζνδν RAPD (Random Amplified 

Polymorphic DNA analysis) θαη έιεγρνο ηεο επαηζζεζίαο ζε 20 

αληηκηθξνβηαθνχο παξάγνληεο 55 επηιεγκέλσλ ζηειερψλ L. monocytogenes 

πνπ είραλ απνκνλσζεί ηφζν απφ ηα ζθάγηα ησλ νξληζίσλ φζν θαη απφ ην 

πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ. 
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ηελ 3ε θάζε έγηλε απνκφλσζε θαη ηαπηνπνίεζε ζηειερψλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ απφ ηα ζθάγηα ησλ νξληζίσλ θαη αμηνιφγεζή ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βηνπξνζηαηεπηηθέο θαιιηέξγεηεο. Γηα ηελ 

αλαδήηεζε νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ εμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά 100 δείγκαηα 

νξληζίσλ. Ζ απνκφλσζε ηνπο έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ςπρξφηξνθν 

ραξαθηήξα θαη ηελ αληηκηθξνβηαθή ηνπο δξάζε έλαληη ησλ Salmonella spp. θαη 

Listeria monocytogenes, πνπ απνκνλψζεθαλ επίζεο απφ ηα ζθάγηα ησλ 

νξληζίσλ. Απνκνλψζεθαλ αξρηθά 92 ζηειέρε νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ηα 

νπνία ηαπηνπνηήζεθαλ θαη εμεηάζζεθαλ πεξαηηέξσ γηα ηηο ςπρξφηξνθεο 

ηδηφηεηεο ηνπο. Δπηπιένλ ειέγρζεθε ε αζθάιεηα ηεο ρξήζεο ησλ επηά 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή 

ησλ βηνγελψλ ακηλψλ ηπξακίλεο θαη ηζηακίλεο. 

ηελ 4ε θάζε έγηλε ελνθζαικηζκφο ησλ παζνγφλσλ Salmonella spp θαη 

Listeria monocytogenes θαη ησλ απνηειεζκαηηθφηεξσλ νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ ζε δσκφ ΒΖΗ (Brain Heart Infusion), κειέηε ηεο εμέιημεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ παζνγφλσλ θαη ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα αμηνιφγεζε ηεο βηνπξνζηαηεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο κε ζηφρν ηελ 

εχξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο νμπγαιαθηηθήο θαιιηέξγεηαο. 

ηελ 5ε θάζε έγηλε ηερλεηή κφιπλζε ηνπ δέξκαηνο ησλ ζθαγίσλ ησλ 

πνπιεξηθψλ κε Salmonella spp. θαη Listeria monocytogenes θαη ηαπηφρξνλα 

ελνθζαικηζκφο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε βηνπξνζηαηεπηηθή νμπγαιαθηηθή 

θαιιηέξγεηα θαη ζηε ζπλέρεηα, κειέηε ηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

παζνγφλσλ θαη ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ. 

ηελ 6ε θάζε έγηλε ηερλεηή κφιπλζε ηκεκάησλ (θηιέην) ησλ ζθαγίσλ ησλ 

πνπιεξηθψλ κε Salmonella spp. θαη Listeria spp. (ζηειέρε πνπ απνκνλψζεθαλ 

απφ ηα ζθάγηα) θαη ηαπηφρξνλα ελνθζαικηζκφο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

βηνπξνζηαηεπηηθή θαιιηέξγεηα θαη κειέηε ηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

παζνγφλσλ βαθηεξίσλ. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη: 
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Salmonella spp. βξέζεθαλ ζε 56 (37%) απφ ηα 150 νξλίζεηα δείγκαηα 

πνπ εμεηάζηεθαλ. Όζνλ αθνξά ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 

πηελνζθαγείσλ, ηξία δείγκαηα επηθαλεηψλ απφ ηα 40 πνπ εμεηάζηεθαλ 

ζπλνιηθά θαη ζηα ηέζζεξα πηελνζθαγεία, βξέζεθαλ κνιπζκέλα κε Salmonella 

spp., ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ έλα κφλν πηελνζθαγείν. πλνιηθά 

απνκνλψζεθαλ 142 ζηειέρε ηα νπνία αλήθαλ ζε έμη δηαθνξεηηθνχο 

νξφηππνπο. Ο νξφηππνο πνπ απνκνλψζεθε ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ήηαλ ν 

S. Blockley (73,2%), θαη αθνινπζνχζαλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά νη S. Paratyphi 

B (16,9%), S. Bredeney (6,3%), S. Neftenbach (1,4%), S. Hadar (1,4%) θαη S. 

Thompson (0,7%). Όια ηα ζηειέρε βξέζεθαλ αλζεθηηθά ζε 4 αληηβηνηηθά 

(πεληθηιιίλε, εξπζξνκπθίλε, βαλθνκπθίλε θαη θιηλδακπθίλε). Τςειά πνζνζηά 

αλζεθηηθφηεηαο παξαηεξήζεθαλ επίζεο ζηελ ηεηξαθπθιίλε, ζηελ 

νμπηεηξαθπθιίλε, ζην νμνιηληθφ νμχ, ζην λαιηδημηθφ νμχ, ζηελ ζηξεπηνκπθίλε, 

ζηε ρισξακθαηληθφιε, ζηε λενκπθίλε θαη ζηελ θαλακπθίλε.  

Listeria spp. θαη Listeria monocytogenes απνκνλψζεθαλ ζε πνζνζηφ 

99% θαη 38%, αληηζηνίρσο, ηνπ ζπλφινπ ησλ εμεηαζζέλησλ δεηγκάησλ 

ζθαγίσλ νξληζίσλ. Όζνλ αθνξά ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 

πηελνζθαγείσλ, φια ηα δείγκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ βξέζεθαλ κνιπζκέλα κε 

Listeria spp. ελψ L. monocytogenes απνκνλψζεθε απφ ην πεξηβάιινλ ελφο 

κφλν πηελνζθαγείνπ ζε πνζνζηφ 80%. Δθαξκφδνληαο ηε κέζνδν RAPD,  ηα 

ζηειέρε ηεο L. monocytogenes θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 2 θιάδνπο θαη 10 

ππνθιάδνπο. Όια ηα ζηειέρε βξέζεθαλ αλζεθηηθά ζε δχν αληηκηθξνβηαθνχο 

παξάγνληεο (λαιηδημηθφ θαη νμνιηληθφ νμχ), ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

ζηειερψλ βξέζεθαλ λα είλαη επαίζζεηα ζηνπο ππφινηπνπο.  

Απφ ηα 92 ζηειέρε νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ πνπ απνκνλψζεθαλ 

αξρηθά, επηιέρζεθαλ 50 ηα νπνία ηαπηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε 

ηππνπνηεκέλσλ βηνρεκηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε κηθξνγξαθία (API 50 CH Micro-

kits) θαη ζηε ζπλέρεηα κε κνξηαθή κέζνδν κε αιιεινχρηζε ηεο 16s-23s 

δηαρσξηζηηθήο ησλ γνληδίσλ πεξηνρήο. Με βάζε ηε κνξηαθή κέζνδν 

ηαπηνπνηήζεθαλ πέληε δηαθνξεηηθά είδε νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ: 

Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus johnsonii, 

Lactobacillus paralimentarius θαη Pediococcus acidilactici.  



4 

 

 ηε ζπλέρεηα, ειέγρζεθε ε αλαζηαιηηθή δξάζε ησλ 7 ζηειερψλ (5 είδε) 

ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ελαληίνλ ησλ Salmonella spp θαη Listeria 

monocytogenes ζε δσκφ BHI. Απφ ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ πξνέθπςαλ ηα εμήο: α) Ο πιεζπζκφο ησλ νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ παξέκεηλε ζηαζεξφο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 5 εκεξψλ ηνπ 

πεηξάκαηνο ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 7˚C αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία ησλ 

παζνγφλσλ. β) Παξαηεξήζεθε κηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή κείσζε (P≤0,05) 

ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Salmonella spp. θαη ηεο Listeria 

monocytogenes πνπ ηελ 5ε κέξα θπκάλζεθε απφ 0,41 έσο 1,12 log cfu/ml θαη 

απφ 0,77 έσο 1,48 log cfu/ml, αληηζηνίρσο. γ) Απφ ηα 7 ζηειέρε ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ν Lactobacillus salivarius παξνπζίαζε ηελ 

εληνλφηεξε αλαζηαιηηθή δξάζε ηφζν έλαληη ησλ Salmonella spp. φζν θαη ηεο 

Listeria monocytogenes. 

 Αθνινχζεζε ε αμηνιφγεζε ηεο αλαζηαιηηθήο δξάζεο ηνπ Lactobacillus 

salivarius έλαληη ησλ ίδησλ παζνγφλσλ (Salmonella spp. θαη Listeria 

monocytogenes) ζην δέξκα θαη ζην θξέαο ησλ νξληζίσλ. Ζ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε ηα εμήο: α) ην δέξκα ησλ νξληζίσλ ν 

Lactobacillus salivarius πξνθάιεζε κείσζε ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

Salmonella spp. θαη ηεο Listeria monocytogenes θαηά 0,54 log cfu/cm2 θαη 

0,71 log cfu/cm2, αληηζηνίρσο, ηελ 6ε κέξα ηνπ πεηξακαηηζκνχ. β) ην θξέαο 

ησλ νξληζίσλ ε κείσζε ηεο αχμεζεο ησλ παζνγφλσλ ήηαλ ειαθξψο 

κηθξφηεξε, ελψ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηζκψλ ζην δέξκα θαη ζην 

θξέαο δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (P>0,05).  

πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ κφιπλζεο ησλ ζθαγίσλ νξληζίσλ κε Salmonella spp. θαη 

Listeria monocytogenes. Παξαηεξήζεθε επίζεο έλα πςειφ πνζνζηφ 

παξνπζίαο αλζεθηηθψλ ζηειερψλ Salmonella spp., ελψ ηα ζηειέρε L. 

monocytogenes πνπ απνκνλψζεθαλ βξέζεθαλ λα είλαη επαίζζεηα ζηνπο 

αληηκηθξνβηαθνχο παξάγνληεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα γηα ηε 

ζεξαπεία ηεο ιηζηεξίσζεο ζε αλζξψπνπο. Παξάιιεια, απνκνλψζεθε έλαο 

κεγάινο αξηζκφο ςπρξφηξνθσλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ απφ ζθάγηα 

νξληζίσλ θξενπαξαγσγήο πνπ παξνπζίαδαλ αλαζηαιηηθή δξάζε έλαληη 



5 

 

ζηειερψλ Salmonella spp. θαη Listeria monocytogenes. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

αληηκηθξνβηαθήο δξάζεο ησλ 7 απνηειεζκαηηθφηεξσλ ζηειερψλ ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ζε δσκφ ΒΖΗ, θαη ηνπ απνηειεζκαηηθφηεξνπ απφ 

απηά ζηειέρνπο ζην δέξκα θαη ζην θξέαο νξληζίσλ έδεημε φηη ην είδνο 

Lactobacillus salivarius είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνζηαηεπηηθή 

θαιιηέξγεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε άιια κηθξνβηαθά εκπφδηα, γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ζπληήξεζεο ηνπ νξληζείνπ 

θξέαηνο. 
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ABSTRACT 

 

This study was focused on the protection of chicken meat from 

pathogenic microorganisms (Salmonella spp and Listeria monocytogenes) by 

using bioprotective cultures of lactic acid bacteria originating from their 

indigenous microflora.  

The study was divided into 6 main stages: 

Stage 1: The prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella isolates 

recovered from chicken carcasses and the environment of 4 slaughterhouses 

of Northern Greece was investigated. A total of 150 broiler neck skin samples 

taken from 450 poultry carcasses and 40 environmental samples were 

examined for Salmonella spp. and the results were reported as presence or 

absence of Salmonella spp. Fifty nine isolates of Salmonella (one strain from 

each positive poultry and environmental sample) were tested for susceptibility 

to 20 antimicrobial agents using the disk diffusion method. 

Stage 2: The prevalence and antimicrobial resistance of Listeria 

monocytogenes recovered from chicken carcasses and the environment of 

the same 4 slaughterhouses of Northern Greece was investigated. A total of 

100 neck-skin poultry samples (300 carcasses) were examined for Listeria 

spp. Forty samples were also taken from the environment of the 

slaughterhouses. Identification of L. monocytogenes was carried out by 

multiplex PCR (Polymerase Chain Reaction) and fingerprinting of the isolates 

by RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) analysis. Fifty five isolates of 

L. monocytogenes, isolated from chicken carcasses and from the environment 

of the slaughterhouses, were also tested for susceptibility to 20 antimicrobial 

agents using the disk diffusion method.   

Stage 3: Lactic acid bacteria originating from chicken carcases were isolated, 

identified and evaluated for their inhibitory activity against strains of 

Salmonella spp. and Listeria monocytogenes. A total of 100 broiler samples 

(300 carcasses) were examined for presence of lactic acid bacteria. The 
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isolation of lactic acid bacteria was performed taking into account their 

antimicrobial action against Salmonella spp. and L. monocytogenes. 92 

isolates of lactic acid bacteria that showed antimicrobial effect against these 

pathogens were further analyzed to examine their LAB and psychrotrophic 

characteristics. Additionally, their safety in relation to the production of the 

biogenic amines, tyramine and histamine was confirmed 

Stage 4: Cells of lactic acid bacteria (LAB) isolated from the neck skin of 

poultry carcasses were cultured in BHI broth along with cells of Salmonella 

spp. and Listeria monocytogenes in order to determine their antagonistic 

activity against the pathogens during storage at 7°C. 

Stage 5: The LAB strain (Lactobacillus salivarius) with the best inhibitory 

activity against both Salmonella and L. monocytogenes observed in broths, 

was chosen to examine its action against the same pathogens on chicken 

skin.  

Stage 6: The antimicrobial action of the LAB strain (Lactobacillus salivarius) 

against the same pathogens was also examined on chicken meat. 

Salmonella spp. were present in 56 (37%) of the poultry samples 

tested. Three environmental samples were also found contaminated with 

Salmonella spp. and were all coming from the same slaughterhouse. A total of 

142 isolates belonging to 6 serovars were detected. The most common 

serotype identified was S. Blockley (73.2%), followed by S. Paratyphi B 

(16.9%), S. Bredeney (6.3%), S. Neftenbach (1.4%), S. Hadar (1.4%) and S. 

Thompson (0.7%). All isolates were resistant to 4 antimicrobials (Penicillin, 

Erythromycin, Vancomycin and Clindamycin) and the mass majority of them to 

another 8 antimicrobials (Tetracycline, Oxytetracycline, Oxolinic acid, Nalidixic 

acid, Streptomycin, Chloramphenicol, Neomycin and Kanamycin).  

Listeria spp. were present in 99 of the poultry samples tested (99%) 

and 38 yielded L. monocytogenes (38%). L. monocytogenes was also isolated 

from the environment of a certain slaughterhouse in a percentage of 80% 

while the other slaughterhouses were found to be contaminated only with 
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Listeria spp. By using the RAPD method, all strains of Listeria monocytogenes 

were categorized into two major clades and 10 subclades. All isolates were 

found to be resistant to nalidixic acid and oxolinic acid, whereas the majority 

of them was susceptible to all other antimicrobials. 

Fifty isolates of lactic acid bacteria were selected from the initial 92 

strains and identified at first by using ready standard biochemical processes in 

miniature (Micro-kits API CH 50) and then by sequencing of the 16s – 23s 

rRna gene boundary region (Intergenic Spacer Region, ISR). After their 

molecular identification, these isolates were found to belong to 5 different 

species of lactic acid bacteria: Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, 

Lactobacillus johnsonii, Pediococcus acidilactici, and Lactobacillus 

paralimentarius.  

The antimicrobial activity of 7 selected strains of lactic acid bacteria (5 

species) against Salmonella spp. and Listeria monocytogenes was then 

examined in BHI broth. All LAB isolates survived well in the broths at the 

temperature of 7°C and their population levels remained constant throughout 

the 5 days storage with or without the presence of the pathogens. There was 

a statistically significant reduction (P≤0.05) in Salmonella population at the 5th 

day that varied from 0.41 to 1.12 log cfu/ml. The protective effect of LAB 

isolates was also statistically significant (P≤0.05) for Listeria monocytogenes 

where the reduction of its population at the 5th day varied from 0.77 to 1.48 log 

cfu/ml. 

On chicken skin, the growth reduction at the 6th day caused by L. 

salivarius was lower and did not exceed the 0.54 log cfu/cm2 for Salmonella 

spp. and 0.71 log cfu/cm2 for Listeria monocytogenes. The reduction on 

chicken meat was slightly lower for both pathogens, while differences among 

chicken skin and meat were not found statistically significant (P>0.05).  

In conclusion, the results of this study demonstrate a high prevalence 

of Salmonella spp. and Listeria monocytogenes contamination in chicken 

carcasses. A large percentage of antimicrobial resistant strains of Salmonella 

spp. were identified, whereas all Listeria monocytogenes isolates were found 
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sensitive to antimicrobials most commonly used to treat human listieriosis. A 

selection and evaluation of numerous lactic acid bacteria isolates from poultry 

carcasses that presented sufficient inhibitory activity against Salmonella and 

Listeria was carried out. The antagonistic activity of the 7 selected lactic acid 

bacteria strains against Salmonella spp. and Listeria monocytogenes in BHI 

broth and mainly of L. salivarius on chicken skin and meat was evaluated. The 

results of these experiments suggested that L. salivarius has a potential to be 

used as protective culture, in combination with other microbial hurdles, to 

improve the safety and extent the shelf life of chicken meat. 
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1.1 Σο οπνίθειο κπέαρ ζηη διαηποθή ηος ανθπώπος 

 

Ζ θαηαλάισζε ηνπ νξλίζεηνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ θαηέρεη 

ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θξέαηνο ζηελ πξνηίκεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ πςειή δηαηηεηηθή ηνπ αμία, ζηελ 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηή θαη ζηε ρακειή 

ηνπ ηηκή. Σν νξλίζεην θξέαο αλαθέξεηαη θαη σο ιεπθφ θξέαο, θαη ζπρλά 

εληάζζεηαη ζε δηαηξνθηθά πξνγξάκκαηα απψιεηαο βάξνπο ιφγσ ηεο 

ρακειφηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε δσηθφ, θαη άξα θνξεζκέλν θπξίσο, ιίπνο θαη 

ηεο πςειφηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε κνλναθφξεηζα θαη πνιπαθφξεζηα ιηπαξά 

νμέα ζε ζρέζε κε ηα άιια είδε θξέαηνο. Απνηειεί παξάιιεια θαη πεγή 

πνιχηηκεο πξσηεΐλεο, πςειήο βηνινγηθήο αμίαο. πλεπψο, ην νξλίζεην θξέαο 

ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο έλα είδνο ηξνθήο πνπ είλαη πινχζην ζε ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά θαη παξάιιεια είλαη θαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ άηνκα πνπ 

αθνινπζνχλ κηα δίαηηα ρακειή ζε ιηπαξά (Mead, 2005). 

ηελ εκπνξηθή αμία ηνπ νξλίζεηνπ θξέαηνο ζπκβάιιεη θαη ε εμαηξεηηθή 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηή. Σν νξλίζεην 

θξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ θαηαλαισηή σο θηιέην, θηεξνχγεο, 

θνηνκπνπθηέο (chicken nuggets), κπνχηηα, ζνπβιάθη, ζνπβιάθη κε κπέηθνλ, 

ζλίηζει, ξνιφ, ξνιφ γεκηζηφ κε θαζέξη θαη δακπφλ, κπηθηέθη, ζνπηδνπθάθη θαη 

πνιιά άιια. Ζ πνηθηιία απηή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή λα 

ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ηνπ γηα ελαιιαγή ησλ γεχζεσλ θαη απνηξέπεη ηελ 

εκθάληζε ελφο αηζζήκαηνο «θνξεζκνχ» απέλαληη ζην θνηφπνπιν. 

Πέξα απφ ηα αδηακθηζβήηεηα πιενλεθηήκαηα ηνπ νξλίζεηνπ θξέαηνο σο 

ηξφθηκν, είλαη γλσζηφ φηη ηα ζθάγηα ησλ νξληζίσλ εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ ζθαγήο 

ηνπο είλαη ζπρλά κνιπζκέλα κε παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο φπσο νη 

Salmonella spp., ε Listeria monocytogenes, ηα Campylobacter spp., ηα 

Clostridium spp. θαη ν Staphylococcus aureus. ε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα 

απαληψληαη ε Escherichia coli, ν Bacillus cereus, ε Yersinia enterocolitica θαη 

αθφκε ζπαληφηεξα ην Clostridium botulinum (Cox θαη ζπλ., 2005; Mead, 

1989). Καηά ζπλέπεηα, ην νξλίζεην θξέαο θαη ηα πξντφληα ηνπ είλαη δπλαηφ λα 
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πξνθαιέζνπλ ηελ εκθάληζε ηξνθηκνγελψλ δηαηαξαρψλ ζηνπο θαηαλαισηέο, 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί επαξθή ζεξκηθή επεμεξγαζία.  

 

1.2 Παπάγονηερ πος επηπεάζοςν ηη μόλςνζη ηος κπέαηορ ηυν 

ποςλεπικών 

 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κφιπλζε ηνπ θξέαηνο ησλ 

πνπιεξηθψλ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη 

ζε παξάγνληεο πξηλ απφ ηε ζθαγή, ε δεχηεξε ζε εθείλνπο πνπ παξεκβαίλνπλ 

θαηά ηε πξνεηνηκαζία ηνπ ζθαγίνπ θαη ε ηξίηε ζε εθείλνπο πνπ παξεκβαίλνπλ 

θαηά ηελ επεμεξγαζία, ηε δηαθίλεζε, ηε ζπληήξεζε ηνπ θξέαηνο θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ γεχκαηνο. 

 

1.2.1  Παξάγνληεο κόιπλζεο ησλ δσληαλώλ πνπιεξηθώλ 

ηο πηηνοηποθείο 

 Σα δσληαλά πνπιεξηθά θηινμελνχλ δηάθνξνπο παζνγφλνπο ή κε 

κηθξννξγαληζκνχο επάλσ ζην δέξκα, ζην πηέξσκα θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο θαη ηδηαίηεξα ζην έληεξν. Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

κφιπλζε ησλ δσληαλψλ πνπιεξηθψλ είλαη ε κνιπζκέλε ηξνθή, ε κφιπλζε δηα 

κέζνπ ηνπ απγνχ (θάζεηε κφιπλζε), νη θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ 

εθηξνθή (ζπλσζηηζκφο, θαθφο αεξηζκφο, πγξαζία) θαη δηάθνξνη άιινη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο φπσο ηα πνληίθηα, ηα άγξηα πνπιηά, ην λεξφ, ν 

άλζξσπνο θηι. (Bryan θαη Doyle, 1995; Byrd θαη McKee, 2005; Grau, 1986; 

N.A.C.M.C.F., 1995; Tinker θαη ζπλ., 2005; WHO, 1989). 
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ηη μεηαθοπά 

 Μειέηεο έδεημαλ φηη ην "ζηξεο" ηεο κεηαθνξάο απμάλεη ην πνζνζηφ 

κφιπλζεο ζηα πνπιεξηθά. Δπίζεο ν ζπλσζηηζκφο κέζα ζηα θινπβηά 

κεηαθνξάο επηδεηλψλεη ην πξφβιεκα ηεο κφιπλζεο (Bolder, 1998; Byrd θαη 

McKee, 2005; Mead, 1989; Mulder, 1996; Tinker θαη ζπλ., 2005).  

 

Καηά ηη διαδικαζία αγκίζηπυζηρ 

 Σέινο, θαηά ηε δηαδηθαζία αγθίζηξσζεο ησλ δσληαλψλ πνπιεξηθψλ 

ζηελ αιπζίδα κεηαθνξάο πνπ ηα νδεγεί ζην ζεκείν ειεθηξνλάξθσζήο ηνπο, 

ζπλήζσο δεκηνπξγείηαη ζθφλε απφ ην θηχπεκα ησλ πηεξχγσλ ηνπο, ε νπνία 

κνιχλεη ην πεξηβάιινλ κε παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο (Allen θαη ζπλ., 

2007; Bolder, 2007; Mead, 1989). 

 

1.2.2 Παξάγνληεο κόιπλζεο ηνπ ζθαγίνπ ζηα δηάθνξα ζηάδηα 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

Μόλςνζη ζηη δεξαμενή ζεμαηίζμαηορ 

 Ζ πξψηε ζνβαξή κφιπλζε ησλ πνπιεξηθψλ κεηά ηε ζαλάησζή ηνπο 

ζπκβαίλεη ζηε δεμακελή δεκαηίζκαηνο. Σν λεξφ ηεο δεμακελήο ζπλήζσο 

κνιχλεηαη κε κηθξννξγαληζκνχο πνπ κεηαθέξνληαη κε ην πηέξσκα, ηα 

θφπξαλα, ηα άθξα θαη ην δέξκα ησλ πνπιεξηθψλ (Byrd θαη McKee, 2005; 

Mead, 1989). Οη δηάθνξνη κηθξννξγαληζκνί, φηαλ βξεζνχλ ζην λεξφ ηεο 

δεμακελήο είηε ζαλαηψλνληαη εμαηηίαο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ (52-58°C), 

είηε απάγνληαη κε ηελ ππεξρείιηζε, είηε ηέινο επηβηψλνπλ θαη κεηαθέξνληαη ζε 

άιια ζθάγηα (Bryan θαη Doyle, 1995; Byrd θαη McKee, 2005; Bolder, 1998).  

 Γεληθά, ηα κεζφθηια βαθηήξηα ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν ζεξκναλζεθηηθά 

απφ ηα ςπρξφηξνθα. Σν γεγνλφο απηφ δηθαηνινγεί θαη ην κηθξφ αξηζκφ 

ςπρξφηξνθσλ βαθηεξίσλ ζε ζθάγηα πνπιεξηθψλ πνπ εμεηάζηεθαλ ακέζσο 

κεηά ηελ απνπηίισζή ηνπο (Genigeorgis θαη ζπλ. 1990; Thomas θαη 

McMeekin, 1980). 
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Μόλςνζη καηά ηη διάπκεια ηηρ αποπηίλυζηρ 

 ην ζηάδην ηεο απνπηίισζεο ε κφιπλζε γίλεηαη εληνλφηεξε επεηδή ην 

πεξηβάιινλ είλαη ζεξκφ θαη πγξφ. Σα κνιπζκέλα ειαζηηθά ξηπίδηα ηεο 

απνπηηισηηθήο κεραλήο δχζθνια θαζαξίδνληαη θαη νη κηθξννξγαληζκνί πνπ 

ππάξρνπλ, πνιιαπιαζηάδνληαη κέζα ζηελ νξγαληθή χιε, ζρεκαηίδνπλ 

βηνινγηθά πκέληα ζηηο δηάθνξεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ηεο κεραλήο θαη έηζη 

δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο κφιπλζεο ησλ ζθαγίσλ ηεο επφκελεο 

εκέξαο (Bolder, 2007; Κνΐδεο, 2003). Δπίζεο, ηα ξηπίδηα θαζψο θηλνχληαη 

πηέδνπλ θαη σζνχλ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο κέζα ζηηο ξσγκέο θαη ζηηο νπέο 

ηνπ δέξκαηνο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ απνπηίισζε, κε απνηέιεζκα λα 

θαζίζηαηαη πνιχ δχζθνιε ε απνκάθξπλζή ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία έθπιπζεο 

ησλ ζθαγίσλ. (Bolder, 2007; Bryan θαη Doyle, 1995; Genigeorgis, 1995; 

Lillard, 1989; Varnam θαη Sutberland, 1995). 

 

Μόλςνζη καηά ηη διάπκεια ηος εκζπλασνιζμού 

 Σν ζηάδην ηνπ εθζπιαρληζκνχ είλαη επίζεο έλα θξίζηκν ζηάδην απφ 

πιεπξάο πγηεηλήο, γηαηί ε αθαίξεζε ησλ ζπιάρλσλ απαηηεί ιεπηνχο ρεηξηζκνχο 

θαη εμαηηίαο ηερληθψλ ζθαικάησλ κπνξεί λα κνιπλζνχλ ηα ζθάγηα θαη ηα 

εξγαιεία απφ εληεξηθφ πεξηερφκελν (Κνΐδεο, 2003). Ο κεραληθφο 

εθζπιαρληζκφο κε ηε βνήζεηα εθαξκνγήο θελνχ κπνξεί λα πεξηνξίζεη 

ζεκαληηθά ηε κφιπλζε ησλ ζθαγίσλ, ην πξφβιεκα φκσο εμαθνινπζεί λα 

ππάξρεη ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ησλ ζθαγίσλ (Bolder, 2007; Mead 

1989). Γηα λα πεξηνξηζηεί ε κφιπλζε, αθνινπζεί πιχζηκν ησλ ζθαγίσλ κε 

θαηαηνληζκφ ςπρξνχ λεξνχ ακέζσο κεηά ηνλ εθζπιαρληζκφ. Οη 

κηθξννξγαληζκνί πνπ παξακέλνπλ κεηά ην ζηάδην ηεο έθπιπζεο είηε είλαη 

''θξπκκέλνη'' κέζα ζηηο θξχπηεο ηνπ δέξκαηνο είηε είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζε 

απηφ (Bolder, 2007; Mead, 1989). 
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Μόλςνζη ζηη δεξαμενή τύξηρ 

 Ζ ςχμε ησλ ζθαγίσλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε, γηαηί αλαζηέιιεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ, κεηψλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ελδχκσλ 

ζηνπο κχεο θαη επνκέλσο ζπληειεί ζηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ζπληήξεζεο 

ηνπ θξέαηνο (Κνΐδεο, 2003). Καηά ηελ ςχμε ησλ πνπιεξηθψλ ζηε δεμακελή 

παξαηεξείηαη επίζεο θαη ειάηησζε ηνπ επηθαλεηαθνχ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ 

(Byrd θαη McKee, 2005). Οη δηάθνξνη κηθξννξγαληζκνί απνκαθξχλνληαη 

κεραληθά θαη δηαζπείξνληαη ζην λεξφ ηεο δεμακελήο θαη ζηε ζπλέρεηα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζθνιιεζνχλ ζηελ επηθάλεηα άιισλ ζθαγίσλ κε 

απνηέιεζκα ηε δηαζπνξά ηεο κφιπλζεο (Sarlin θαη ζπλ., 1998). Ζ ζπλερήο 

αλαλέσζε ηνπ λεξνχ θαη ν ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ είλαη νη δχν 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαιή πγηεηλή θαηάζηαζε ηνπ ζθαγίνπ 

(Bryan θαη Doyle 1995). 

 Ζ ρξήζε ηνπ ςπρξνχ αέξα αληί ηνπ ςπρξνχ λεξνχ ζεσξείηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζηε κείσζε ηεο επηκφιπλζεο ησλ ζθαγίσλ θαηά ην 

ζηάδην ηεο ςχμεο ηνπο. Με ηε ρξήζε ηεο αεξφςπμεο απνθεχγεηαη ε 

επηκφιπλζε ησλ ζθαγίσλ απφ ην λεξφ ηεο δεμακελήο ςχμεο (Byrd θαη McKee, 

2005). Αξθεηνί εξεπλεηέο φκσο ππνζηεξίδνπλ φηη ε αεξφςπμε πξνθαιεί 

αχμεζε ηνπ βαθηεξηαθνχ θνξηίνπ ηνπ δέξκαηνο ηνπ ζθάγηνπ, επεηδή γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζηε δεμακελή δεκαηίζκαηνο δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 50ν C πεξίπνπ (Bryan θαη Doyle 1995; Mead, 

1989). 

 

1.2.3 Παξάγνληεο κόιπλζεο ηνπ θξέαηνο θαηά ηε επεμεξγαζία, 

ζπζθεπαζία, δηαθίλεζε ηνπ θαη πξνεηνηκαζία ηνπ γεύκαηνο 

Δπεξεπγαζία, ζςζκεςαζία και διακίνηζη 

 Καηά ηελ επεμεξγαζία, ην θξέαο ησλ πνπιεξηθψλ κπνξεί λα κνιπλζεί 

είηε απφ ηνπο ρεηξηζηέο ηξνθίκσλ (ρέξηα, ξνχρα θ.α.) είηε απφ ην κνιπζκέλν 

πεξηβάιινλ ζηα εξγαζηήξηα επεμεξγαζίαο (καραίξηα, ηαηλίεο κεηαθνξάο, 

κεραλήκαηα, ζθεχε, πάγθνη εξγαζίαο, θιπ) (Koΐδεο, 2003). Καηά ηε 
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ζπζθεπαζία, ην θξέαο κπνξεί λα κνιπλζεί απφ ηα κνιπζκέλα πιηθά 

ζπζθεπαζίαο θαη ζπζθεπαζηηθά κεραλήκαηα θαη απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ηα 

ρεηξίδεηαη φηαλ δελ ηεξνχληαη νη θαλφλεο πγηεηλήο (Bolder, 2007; Griffith θαη 

Redmond, 2005). Σέινο θαηά ηε δηαθίλεζε, ε κφιπλζε ηνπ θξέαηνο κπνξεί λα 

γίλεη απφ ηα αθάζαξηα ή αθαηάιιεια νρήκαηα κεηαθνξάο, ή απφ ηηο 

αθαηάιιειεο πξνζήθεο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 

Πποεηοιμαζία ηος γεύμαηορ 

 Μεηά ηε δηαθίλεζε ηνπ, ην θξέαο ησλ πνπιεξηθψλ ζα θαηαιήμεη είηε ζηηο 

νηθηαθέο θνπδίλεο είηε ζε ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο. Ζ πηζαλή φκσο χπαξμε 

παζνγφλσλ βαθηεξίσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θξέαηνο ησλ πνπιεξηθψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ζθάικαηα ρεηξηζκνχ ή επεμεξγαζίαο ησλ αηφκσλ πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κε απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ δηαζπνξά ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ ζην πεξηβάιινλ ησλ νηθηαθψλ θνπδηλψλ ή ησλ ρψξσλ 

καδηθήο εζηίαζεο (Griffith θαη Redmond, 2005). Σα ζθάικαηα πνπ γίλνληαη 

ζπλήζσο θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ ηξνθίκσλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

γεχκαηνο θαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ εκθάληζε θξνχζκαηνο ηξνθηθήο 

δειεηεξίαζεο είλαη ηα εμήο (Bryan θαη Doyle, 1995; DeDonder θαη ζπλ., 2009; 

Fisher θαη ζπλ., 2007; Griffith θαη Redmond, 2005; Κνΐδεο, 2003):  

 Υεηξηζκφο σκψλ ηξνθίκσλ (θξέαο) θαη θαηφπηλ ρσξίο ηε ιήςε 

απαξαίηεησλ κέηξσλ πγηεηλήο, ρεηξηζκφο καγεηξεπκέλσλ ηξνθίκσλ 

 Αηειήο απφςπμε ησλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ πξηλ ηε ζεξκηθή ηνπο 

επεμεξγαζία 

 πληήξεζε καγεηξεπκέλσλ ηξνθίκσλ ζην ςπγείν (4°C) ζε κεγάινπο 

αλνηθηνχο πεξηέθηεο 

 Παξακνλή ησλ καγεηξεπκέλσλ ηξνθίκσλ ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (άλσ ησλ 3 σξψλ) 

 Παξαζθεπή ηνπ ηξνθίκνπ απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα θαη ζπληήξεζε 

ηνπ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 
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 Αηειήο ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ θξέαηνο 

 Αηειήο αλαζέξκαλζε ησλ καγεηξεπκέλσλ ηξνθίκσλ 

 πληήξεζε καγεηξεπκέλσλ ηξνθίκσλ ζε ζεξκνζαιάκνπο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

 Υεηξηζκφο ησλ ηξνθίκσλ απφ ρεηξηζηέο „‟θνξείο‟‟ 

 Πιεκκειήο θαζαξηζκφο θαη εμπγίαλζε ησλ επηθαλεηψλ εξγαζίαο θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ (μχιηλεο επηθάλεηεο θνπήο ηνπ θξέαηνο, καραίξηα, ζθεχε, 

κεραλέο θνπήο) 

 Υξήζε ησλ ίδησλ επηθαλεηψλ εξγαζίαο θαη εμνπιηζκνχ (καραίξηα, θ.α.) 

ζε σκά θαη καγεηξεπκέλα ή έηνηκα πξνο θαηαλάισζε ηξφθηκα 

 Υξήζε ησλ ίδησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο (ζπφγγνη) ζε επηθάλεηεο 

ρεηξηζκνχ σκψλ θαη καγεηξεπκέλσλ ηξνθίκσλ  

 Πξέπεη ινηπφλ νη θαηαλαισηέο θαη φιν ην εηδηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

αζρνιείηαη κε ηα ηξφθηκα, λα ρεηξίδνληαη ην θξέαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

πγηεηλήο, ψζηε λα κεηψλνληαη φζνλ είλαη δπλαηφλ νη πηζαλφηεηεο πξφθιεζεο 

ηξνθνδειεηεξίαζεο. 

 

1.3 Παθογόνοι μικποοπγανιζμοί 

 

Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα πνζνζηά κφιπλζεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί 

θαη ν ηξφπνο κφιπλζεο ησλ ζθαγίσλ θαη ηνπ θξέαηνο ησλ πνπιεξηθψλ απφ ηα 

παζνγφλα βαθηήξηα ζηα νπνία επηθεληξψζεθε ε παξνχζα κειέηε (Salmonella 

spp. θαη L. monocytogenes), πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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1.3.1 Salmonella spp. 

Οη Salmonella spp. είλαη Gram αξλεηηθά, πξναηξεηηθά αλαεξφβηα, κε 

ζπνξνγφλα, ξαβδφκνξθα βαθηήξηα πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ 

Enterobacteriaceae. Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ γέλνπο Salmonella είλαη 

θηλεηά, ππάξρνπλ θαη νξφηππνη φπσο νη S. Pullorum θαη S. Gallinarum πνπ 

είλαη αθίλεηνη (D‟aoust θαη Maurer, 2007). Oη κηθξνβηνιφγνη ζπρλά 

αλαθέξνληαη ζηνπο 2.400 πεξίπνπ νξφηππνπο Salmonella ζαλ λα αλήθνπλ ζε 

έλα είδνο, ζηελ πξάμε φκσο φιεο νη ζαικνλέιεο έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζε 

δχν είδε, S. enterica θαη S. bongori. Οη 2.000 νξφηππνη πνπ αλήθνπλ ζην 

είδνο S. enterica δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε πέληε ππνείδε (Le Minor θαη 

Popoff, 1987), ηα νπνία είλαη ηα εμήο: ππνείδνο ΗΗ (S. enterica subsp. 

salamae), ππνείδνο ΗΗΗa (S. enterica subsp. arizonae), ππνείδνο IIIb (S. 

enterica subsp. diarizonae), ππνείδνο IV (S. enterica subsp. houtenae) θαη 

ππνείδνο VI (S. enterica subsp. indica). Σν ππνείδνο V αλαβαζκίζηεθε ζε 

επίπεδν είδνπο σο S. bongori (Reeves θαη ζπλ., 1989). 

Γηα θαζαξά επηδεκηνινγηθνχο ζθνπνχο νη ζαικνλέιεο κπνξνχλ λα 

δηαηξεζνχλ ζε 3 νκάδεο (Jay θαη ζπλ., 2005): 

1. ηνπο νξφηππνπο πνπ πξνζβάινπλ κφλν ηνλ άλζξσπν θαη 

πεξηιακβάλεη ηνπο S. Typhi, S. Paratyphi A θαη S. Paratyphi C. ηελ 

νκάδα απηή αλήθνπλ νπζηαζηηθά νη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηνπ 

ηπθνεηδή θαη ηνπ παξαηπθνεηδή ππξεηνχ πνπ είλαη νη πην ζνβαξέο 

αζζέλεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ ηηο ζαικνλέιεο. 

2. ηνπο νξφηππνπο πνπ πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηνλ μεληζηή 

(κεξηθνί εθ ησλ νπνίσλ είλαη παζνγφλνη γηα ηνλ άλζξσπν θαη κπνξνχλ 

λα απνκνλσζνχλ απφ ηα ηξφθηκα). ηελ νκάδα απηή πεξηιακβάλνληαη 

νη S. Gallinarum (πνπιεξηθά), S. Dublin (αγειάδα), S. Abortus-equi 

(άινγν), S. Abortus-ovis (πξφβαην) θαη S. Choleraesuis (ρνίξνο). 

3. ηνπο κε πξνζαξκνζκέλνπο νξφηππνπο. Δίλαη παζνγφλνη γηα ηνλ 

άλζξσπν θαη ηα δψα θαη είλαη νη θπξίσο ππεχζπλνη γηα ηηο ηξνθηκνγελείο 

ινηκψμεηο (S. Enteritidis, S. Typhimurium θ.α.) 
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Ζ άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο ησλ Salmonella spp. είλαη νη 37°C, 

Τπάξρνπλ, σζηφζν, ζηειέρε πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε ζεξκνθξαζίεο 

2 - 4°C, ή θαη ζε ζεξκνθξαζίεο ≤ 54°C (D‟aoust θαη Maurer, 2007). 

Αλαπηχζζνληαη ζε ηηκέο pH απφ 4,5 έσο 9,5, κε ηελ άξηζηε ηηκή pH γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπο λα είλαη απφ 6,5 έσο 7,5. Ζ αλάπηπμε ηνπο αλαζηέιιεηαη ζε 

ηξφθηκα κε ηηκή ζπληειεζηή ελεξγνχ χδαηνο aw < 0,93 ή κε πεξηεθηηθφηεηα ζε 

NaCl 3-4 % (D‟aoust, 1989). 

Οη ζαικνλέιεο δίλνπλ αξλεηηθή αληίδξαζε ζηε δνθηκή ηεο νμεηδάζεο 

θαη ζεηηθή ζηε δνθηκή ηεο θαηαιάζεο, παξάγνπλ πδξφζεην, 

απνθαξβνμπιηψλνπλ ηε ιπζίλε (εθηφο S. Paratyphi A) θαη δελ πδξνιχνπλ ηελ 

νπξία (D‟aoust θαη Maurer, 2007). Επκψλνπλ ηε γιπθφδε θαη άιινπο 

κνλνζαθραξίηεο, κε ηαπηφρξνλε παξαγσγή αεξίνπ, ελψ δελ έρνπλ γεληθψο 

ηελ ηθαλφηεηα λα δπκψλνπλ ηε ιαθηφδε θαη ηε ζαθραξφδε. Τπάξρνπλ σζηφζν 

θάπνηνη νξφηππνη νη νπνίνη δπκψλνπλ θαη ηε ιαθηφδε (S. Arizonae). 

Υξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο ηα ακηλνμέα σο πεγή αδψηνπ αλ θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο S. Typhimurium ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ληηξηθά, 

ληηξψδε άιαηα θαη NH3 γηα ηνλ ίδην ζθνπφ (Jay θαη ζπλ., 2005). 

Οη ζαικνλέιεο είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλεο ζην πεξηβάιινλ θαη γη απηφ 

ε κφιπλζε ησλ δηαθφξσλ ηξνθίκσλ ζεσξείηαη εχθνιε. Σν θξέαο ησλ 

πνπιεξηθψλ, απφ πιεπξάο κφιπλζεο, θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε εμαηηίαο ησλ 

ζπλζεθψλ εθηξνθήο ησλ δσληαλψλ πνπιεξηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ 

πξνεηνηκαζίαο ησλ ζθαγίσλ. Γελ ζα πξέπεη σζηφζν λα ππνβαζκίδεηαη ε 

ζεκαζία ηνπ ρνηξηλνχ θαη ηνπ κνζραξίζηνπ θξέαηνο πνπ απνηεινχλ επίζεο 

νξηζκέλεο θνξέο ην ππεχζπλν ηξφθηκν ζε ηξνθνδειεηεξηάζεηο απφ 

ζαικνλέια. Ζ κφιπλζε ησλ δσληαλψλ πνπιεξηθψλ είλαη δπλαηφ λα ζπκβεί 

απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο δσήο ηνπο θαη πξνέξρεηαη απφ ηε ζηξσκλή, ηελ 

ηξνθή (εθηφο εάλ έρεη ππνζηεί ζέξκαλζε), ην λεξφ, ηα ηξσθηηθά, ηηο κχγεο, ηε 

ζθφλε θιπ. (Byrd θαη McKee, 2005; Bryan θαη Doyle, 1995; D' aust, 1989; 

Simonsen, 1989; Tinker θαη ζπλ., 2005). Σα κνιπζκέλα πνπιεξηθά, αλ θαη δελ 

έρνπλ ζπλήζσο εκθαλή ζπκπηψκαηα ινίκσμεο, απεθθξίλνπλ ηνλ ππεχζπλν 

κηθξννξγαληζκφ θαη ηνλ δηαζπείξνπλ κε ηα θφπξαλά ηνπο ζην πεξηβάιινλ, κε 

απνηέιεζκα λα κνιχλνληαη θαη ηα πγηή πνπιεξηθά ηνπ ζκήλνπο. ηε ζπλέρεηα, 
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θαη ηδηαίηεξα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζην ζθαγείν, ε απέθθξηζε ησλ θνπξάλσλ 

γίλεηαη εληνλφηεξε ιφγσ ζηξεζηθψλ παξαγφλησλ, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζηελ 

εμάπισζε ηεο κφιπλζεο (Bryan, 1989; Byrd θαη McKee, 2005; Tinker θαη 

ζπλ., 2005). Σν πξφβιεκα ηεο κφιπλζεο ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ ζαλάησζε 

ησλ πνπιεξηθψλ γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο ησλ 

ζθαγίσλ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη πνπιεξηθά πνπ ηελ πξνεγνπκέλε εκέξα ηεο 

ζθαγήο ηνπο ήηαλ απαιιαγκέλα απφ ζαικνλέιεο, λα είλαη κνιπζκέλα ζην 

ηέινο ηεο ζθαγήο σο έηνηκα πιένλ ζθάγηα. (Bolder, 2007).  

 Πξφζθαηα δεκνζηνπνηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο πνπ 

δηελεξγήζεθε ην 2008 ζηα 26 θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (εθηφο ηεο 

Διιάδαο), ζηε Ννξβεγία θαη ζηελ Διβεηία θαη αθνξνχζε ηελ παξνπζία ηεο 

ζαικνλέιαο ζηα ζθάγηα νξληζίσλ (EFSA, 2011). Ο ζπλνιηθφο επηπνιαζκφο 

ηεο ζαικνλέιαο ήηαλ 12,2% (13,1% ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ.) θαη θπκαηλφηαλ 

απφ 0% (Γαλία, Δζζνλία, Φηλιαλδία, Λνπμεκβνχξγν, Ννξβεγία) έσο 85,7% 

(Οπγγαξία). Ζ θαηαλνκή ησλ νξνηχπσλ ηεο ζαικνλέιαο δηέθεξε κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Οη 

επηθξαηέζηεξνη νξφηππνη ήηαλ νη S. Infantis, S. Enteritidis θαη S. Typhimurium. 

Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα ζηειέρε ηνπ νξνηχπνπ S. Infantis αθνξνχζαλ έλα 

θξάηνο κέινο (Οπγγαξία), ν νξφηππνο απηφο ήηαλ ν πην δηαδεδνκέλνο θαη ε 

παξνπζία ηνπ επηβεβαηψζεθε ζε 15 ρψξεο. Ο νξφηππνο S. Enteritidis 

απνκνλψζεθε απφ 14 θξάηε θαη ήηαλ ν επηθξαηέζηεξνο νξφηππνο ζε 5 απφ 

απηά επηβεβαηψλνληαο ηνλ ξφιν ηνπ σο ν ζεκαληηθφηεξνο νξφηππνο 

ζαικνλέιαο πνπ απνκνλψζεθε απφ θνηφπνπια ζηελ Δπξψπε. Ζ θαηαλνκή 

ησλ νξνηχπσλ ηεο ζαικνλέιαο πνπ απνκνλψζεθαλ απφ ηα ζθάγηα ησλ 

νξληζίσλ ήηαλ αληίζηνηρε θαη κάιηζηα κε παξφκνηα πνζνζηά κε ηελ θαηαλνκή 

πνπ παξαηεξήζεθε ζηα ζκήλε ησλ νξληζίσλ ζε κηα έξεπλα πνπ είρε 

δηελεξγεζεί ζηα ίδηα θξάηε 2 ρξφληα λσξίηεξα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

πνπ αθνξνχζε ηα ζθάγηα ησλ νξληζίσλ θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο 

1.1 θαη 1.2.  
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Πίλαθαο 1.1: Απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζία ηεο Salmonella spp. 

ζε ζθάγηα νξληζίσλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ην έηνο 2008 (EFSA, 2011).  

 

 

Υώξα 

Γείγκαηα Αξηζκόο 

νξνηύπσλ   

Αξηζκφο 

 

Αξηζκφο 

ζεηηθψλ 

 

% ζεηηθψλ 

Απζηξία 408 10 2,5 6 

Βέιγην 380 77 20,3 12 

Βνπιγαξία 316 85 26,9 16 

Κχπξνο 357 38 10,7 8 

Σζερία 422 23 5,5 7 

Γαλία 396 0 0 0 

Δζζνλία 102 0 0 0 

Φηλιαλδία 369 0 0 0 

Γαιιία 422 32 7,6 13 

Οπγγαξία 321 275 85,7 5 

Γεξκαλία 432 76 17,6 14 

Ηξιαλδία 394 39 9,9 1 

Ηηαιία 393 66 16,8 13 

Λεηνλία 122 6 4,9 1 

Ληζνπαλία 374 26 7,0 8 

Λνπμεκβνχξγν 13 0 0 0 

Μάιηα 367 77 21,0 7 

Οιιαλδία 429 43 10,0 9 

Πνισλία 419 107 25,5 11 

Πνξηνγαιία 421 47 11,2 4 

Ρνπκαλία 357 17 4,8 6 

ινβαθία 422 91 21,6 10 

ινβελία 413 7 1,7 3 

Ηζπαλία 389 58 14,9 14 

νπεδία 410 1 0,2 1 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 

401 14 3,5 9 

Δπξσπατθή 

Έλσζε 

9.249 1.215 13,1 56 

Διβεηία 390 10 2,6 5 

Ννξβεγία 396 0 0 0 

ύλνιν 10.035 1.225 12,2 56 
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Πίλαθαο 1.2: Καηαλνκή ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 20 επηθξαηέζηεξσλ νξνηχπσλ 

Salmonella spp. πνπ απνκνλψζεθαλ απφ κνιπζκέλα ζθάγηα νξληζίσλ ζηελ 

Δ.Δ. ην έηνο 2008 (EFSA, 2011). 

Οξόηππνη θάγηα νξληζίσλ           

(πλνιηθόο αξηζκόο =1.225) 

Αξηζκόο 

ρσξώλ 

 N %  

S. Infantis 358 29.2 15 

S. Enteritidis 166 13.6 14 

S. Kentucky 76 6.2 6 

S. Typhimurium 54 4.4 10 

S. Bredeney 53 4.3 7 

S. Virchow 50 4.1 6 

S. Hadar 47 3.8 9 

S. Paratyphi B var. Java 46 3.8 3 

S. Agona 37 3.0 10 

S. Indiana 35 2.9 6 

S. Montevideo 32 2.6 7 

S. Mbandaka 30 2.4 10 

S. Blockley 22 1.8 5 

S. 4,12:d:- 21 1.7 1 

S. Thompson 21 1.7 5 

S. 4,[5],12:i:- 15 1.2 4 

S. Livingstone 12 1.0 4 

S. 6,7:-:- 11 0.9 2 

S. Ohio 11 0.9 5 

S. Derby 10 0.8 3 

Τπφινηπνη 95 7.7 - 

Με ηαπηνπνηεκέλνη 

νξφηππνη Salmonella 

55 4.5 6 
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1.3.2 Listeria spp. θαη Listeria monocytogenes 

 Ζ ιηζηέξηα είλαη έλα Gram ζεηηθφ, αεξφβην ή θαη πξναηξεηηθά αλαεξφβην, 

ξαβδφκνξθν, κε ζπνξνγφλν βαθηήξην. Πεξηιακβάλεη έμη είδε απφ ηα νπνία ηα 

δχν κφλν είλαη παζνγφλα (L. monocytogenes sensu stricto θαη L. ivanovii), 

ελψ ηα ππφινηπα είλαη κε παζνγφλα (L. innocua, L. seeligeri, L. welshimeri θαη 

L. grayi) (Wagner θαη McLauchlin, 2008). Ζ L. monocytogenes είλαη έλα 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο παζνγφλν βαθηήξην γηα ηνλ άλζξσπν θαη ππεχζπλν γηα 

ηελ πξφθιεζε ηεο ιηζηεξίσζεο, ελψ ε L. ivanovii ζεσξείηαη φηη είλαη 

πξσηίζησο παζνγφλνο γηα ηα δψα (Swaminathan θαη ζπλ., 2007). Σν βαθηήξην 

θέξεη πεξίηξηρεο βιεθαξίδεο ζηηο νπνίεο νθείιεηαη ε ραξαθηεξηζηηθή θίλεζε 

ηνπ. Ζ θηλεηηθφηεηα απηή φκσο παξαηεξείηαη κφλν φηαλ ε θαιιηέξγεηα ηνπ 

κηθξννξγαληζκνχ γίλεηαη ζηνπο 20-25°C θαη φρη ζηνπο 37°C (Wagner θαη 

McLauchlin, 2008).  

Ζ άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο ηεο Listeria spp. είλαη νη 30-37°C, 

ελψ ηα φξηα αλάπηπμεο θπκαίλνληαη απφ <0°C, έσο 45°C. Αλαπηχζζεηαη ζε 

ηηκέο pH απφ 5,2 έσο 9, κε άξηζηε αλάπηπμε ζην νπδέηεξν έσο ειαθξψο 

αιθαιηθφ pH. Ζ αλάπηπμε ηεο αλαζηέιιεηαη ζε ηξφθηκα κε ηηκή ζπληειεζηή 

ελεξγνχ χδαηνο aw < 0,92, ελψ είλαη αλζεθηηθή ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο 

ληηξηθψλ αιάησλ θαη ρισξηνχρνπ λαηξίνπ (10%) (Wagner θαη McLauchlin, 

2008).  

Όια ηα είδε ηνπ γέλνπο Listeria δίλνπλ ζεηηθή ηε δνθηκή ηεο θαηαιάζεο 

αιιά φρη ηεο νμεηδάζεο, ζεηηθέο ηηο δνθηκέο ηνπ εξπζξνχ ηνπ κεζπιελίνπ θαη 

Voges-Proskauer, δελ παξάγνπλ ηλδφιε, δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα 

θηηξηθά άιαηα θαη δελ ξεπζηνπνηνχλ ηε δειαηίλε. Τδξνιχνπλ ηελ αξγηλίλε 

παξάγνληαο ακκσλία, παξάγνπλ πδξφζεην, β-D-γαιαθηνζηδάζε θαη αιθαιηθή 

θσζθαηάζε θαη αλάγνπλ ην θπαλφ ηνπ κεζπιελίνπ (Seeliger θαη Jones, 1986).  

Ζ ιηζηέξηα παξάγεη νμχ αιιά φρη αέξην απφ κηα κεγάιε πνηθηιία 

ζαθράξσλ θαη θπξίσο απφ ηε γιπθφδε. Ο θαηαβνιηζκφο ηεο γιπθφδεο γίλεηαη 

αεξφβηα θαη αλαεξφβηα κε ηε κεηαβνιηθή νδφ Embden-Meyerhof. Σειηθφ 

πξντφλ ηεο αλαεξφβηαο δηάζπαζεο ηεο γιπθφδεο είλαη θπξίσο ην γαιαθηηθφ 
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νμχ, ελψ ηεο αεξφβηαο ην ππξνζηαθπιηθφ νμχ, ε αθεηνΐλε, ην γαιαθηηθφ νμχ 

θαη άιια ηειηθά πξντφληα (Παπά, 1996). 

Δίλαη έλαο κηθξννξγαληζκφο πνπ είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλνο ζην 

πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ζηα θπηά θαη ην έδαθνο. Κχξηεο πεγέο κφιπλζεο ηεο 

ιηζηέξηαο είλαη ην έδαθνο, ηα ρφξηα, ην λεξφ, ηα κνιπζκέλα νηθφζηηα θαη άγξηα 

δψα. Ζ θχξηα νδφο κεηάδνζεο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα πηζηεχεηαη φηη είλαη 

κέζσ ηεο θαηαλάισζεο κνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ. Μπνξεί 

σζηφζν ε κφιπλζε λα κεηαδνζεί θαη άκεζα απφ ηα κνιπζκέλα δψα ζηνπο 

αλζξψπνπο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Μηα επαξθήο ζεξκηθή 

επεμεξγαζία θαηαζηξέθεη ηε ιηζηέξηα, σζηφζν ε ηθαλφηεηα ηεο λα 

πνιιαπιαζηάδεηαη αθφκα θαη ζε ζεξκνθξαζίεο ςχμεο πξνθαιεί κηα ζρεηηθή 

αλεζπρία φζνλ αθνξά ηα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε ηξφθηκα (RTE – Ready to 

Eat) κε παξαηεηακέλε δηάξθεηα ζπληήξεζεο (EFSA, 2011). 

Σξφθηκα πνπ είλαη δπλαηφ λα είλαη κνιπζκέλα κε L. monocytogenes 

είλαη ηα καιαθά ηπξηά, ην κε παζηεξησκέλν γάια, ηα παγσηά, ηα πνπιεξηθά, 

ηα αιιαληηθά, ηα αιηεχκαηα (ηδηαίηεξα ηα θαπληζηά), νη ζαιάηεο ιαραληθψλ θαη 

ηα έηνηκα ζάληνπηηο (Wagner θαη McLauchlin, 2008). ηα ζθάγηα ησλ 

πνπιεξηθψλ ε L. monocytogenes απνκνλψλεηαη ζε πνζνζηά 15-80% 

αλάινγα κε ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο (WHO, 1988) θαη ε κέζε ζπρλφηεηα 

είλαη πεξίπνπ ζην 17% (Jay, 1996).  

ε πην πξφζθαηεο έξεπλεο, ηα πνζνζηά πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

απνκφλσζε ηεο L. monocytogenes θπκαίλνληαλ απφ 4,3% ζηελ Κνξέα (Beak 

θαη ζπλ., 2000) έσο 75% ζηελ Δζζνλία (Praakle-Amin θαη ζπλ., 2006). ε 

ρψξεο κε αληίζηνηρεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο κε ηελ Διιάδα, φπσο ε 

Πνξηνγαιία (Antunes θαη ζπλ.,2002), ε Ηζπαλία (Capita θαη ζπλ., 2000; Vitas 

θαη ζπλ., 2004) θαη ε Ηηαιία (Pesavento θαη ζπλ., 2010) ηα πνζνζηά 

απνκφλσζεο ηεο L. monocytogenes απφ ζθάγηα νξληζίσλ ήηαλ 41%, 32% - 

36,1% θαη 24,5%, αληηζηνίρσο. ηελ Διιάδα, ζε έξεπλεο πνπ έγηλαλ απφ ηνπο 

Παλνχιε θαη ζπλ. (1990) θαη Παπά θαη ζπλ. (1994) ζε ζθάγηα νξληζίσλ ε 

Listeria monocytogenes απνκνλψζεθε ζε πνζνζηά 38,5% θαη 47%, 

αληηζηνίρσο.  
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ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 7 πηελνζθαγεία ζηε Γαλία 

(Ojeniyi θαη ζπλ., 1996), ε L. monocytogenes απνκνλψζεθε απφ δηαθνξεηηθά 

πξντφληα νξλίζεηνπ θξέαηνο ζε πνζνζηά πνπ θπκάλζεθαλ απφ 0,3 έσο 

18,7%, κε κέζν φξν 8%. Σν βαθηήξην φκσο απνκνλψζεθε θαη απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ ησλ ζθαγείσλ απηψλ κεηά ην θαζαξηζκφ θαη ηελ εμπγίαλζε ηνπο ην 

πξσί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη πσο ην 

πεξηβάιινλ ησλ ζθαγείσλ, εμαηηίαο αλεπαξθνχο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ 

θαζαξηζκνχ θαη εμπγίαλζεο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε κφιπλζε ησλ 

θνηφπνπισλ, ελψ ηα κνιπζκέλα θνηφπνπια ζπκβάιινπλ ίζσο ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ (Ojeniyi θαη ζπλ., 1996). 

 

1.4 Αζθάλεια – επιμήκςνζη ηος σπόνος ζςνηήπηζηρ ηος κπέαηορ 

ηυν ποςλεπικών 

 

 Ζ απαίηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα πην αζθαιή ηξφθηκα, ηα 

κηθξνβηνινγηθά φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηελ λνκνζεζία θαη ε δπλαηφηεηα 

εμαγσγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ είλαη κεξηθνί 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ νδεγήζεη ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ηνπ θξέαηνο 

απφ θνηφπνπιν ζηελ αλαδήηεζε «λέσλ» ηερλνινγηψλ κε ζθνπφ λα κεηψζνπλ 

ην κηθξνβηαθφ θνξηίν ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη ηαπηφρξνλα λα επηκεθχλνπλ 

ηνλ ρξφλν ζπληήξεζήο ηνπ. Μέζνδνη πνπ θαηαζηξέθνπλ ή κεηψλνπλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ πιεζπζκφ ησλ παζνγφλσλ βαθηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ επηθάλεηα ησλ ζθαγίσλ, φπσο ε αικνλέια, ε Ληζηέξηα θαη ην 

Κακππινβαθηεξίδην ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ αληηθείκελν ζχγρξνλσλ 

εξεπλεηηθψλ κειεηψλ. 

Παξφιν πνπ έλα κεγάιν θάζκα θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ έρεη 

απνδεηρηεί φηη είλαη απνηειεζκαηηθέο έλαληη ησλ παζνγφλσλ βαθηεξίσλ πνπ 

απνκνλψλνληαη απφ ην θνηφπνπιν, έλαο κηθξφο κφλν αξηζκφο απφ απηέο έρεη 

εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε. Οη πην ζεκαληηθέο κέζνδνη είλαη ε ρξήζε ηνπ 

ρισξίνπ θαη ησλ ρισξηνχρσλ ελψζεσλ, ησλ νξγαληθψλ νμέσλ θαη ησλ 
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αιάησλ ηνπ, ηνπ φδνληνο, ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ κε αλζξαθηθφ 

λάηξην, ησλ θσζθνξηθψλ αιάησλ,  ε επεμεξγαζία ηνπ ζθαγίνπ κε αέξα (air 

scrubbing), ε ρξήζε ππεξήρσλ, ε αθηηλνβφιεζε, ε ζπζθεπαζία ζε 

ηξνπνπνηεκέλεο αηκφζθαηξεο θαη ηέινο ε ρξήζε νμπγαιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, 

ή ησλ «θπζηθψλ» πξνζηαηεπηηθψλ  νπζηψλ φπσο ε ρηηνδάλε,  ε ξεπηεξίλε θαη 

ε ιαθηνθεξξηζίλε Β. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε ρξήζε ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ σο πξνζηαηεπηηθέο θαιιηέξγεηεο. 

 

1.4.1 Πξνζηαηεπηηθέο νμπγαιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο 

 Μέρξη πξφζθαηα, νη πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ηξνθίκσλ ζηεξίδνληαλ ζηελ έξεπλα γηα πην απνηειεζκαηηθά ρεκηθά 

ζπληεξεηηθά ή γηα ηελ εθαξκνγή πην δξαζηηθψλ θπζηθψλ κεζφδσλ. Χζηφζν, ε 

ρξήζε ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ έρεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζπληεξεηηθέο νπζίεο παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα ηνμηθφηεηα, ελψ, φπσο θαη νη θπζηθέο κεηαρεηξίζεηο, κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο θαη ηε δηαηξνθηθή αμία 

ησλ ηξνθίκσλ. Δμάιινπ, ε ζχγρξνλε ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ είλαη λα 

πξνηηκνχλ ηξφθηκα πνπ είλαη αζθαιή απφ πιεπξάο παξνπζίαο παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ αιιά έρνπλ ππνζηεί ηε ειάρηζηε δπλαηή επεμεξγαζία, ρσξίο 

ηελ πξνζζήθε πξφζζεησλ θαη ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ.  

 Χο απάληεζε ζηελ ηάζε απηή ησλ θαηαλαισηψλ ε ζχγρξνλε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξνζπαζεί λα αληηθαηαζηάζεη ηηο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο ειέγρνπ ησλ παζνγφλσλ θαη ζαπξνθπηηθψλ νξγαληζκψλ κε λέεο 

κεζφδνπο, δηαηεξψληαο σζηφζν ζην ίδην πςειφ επίπεδν ή θαη βειηηψλνληαο 

αθφκα ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ. ην πιαίζην απηφ, ε 

βηνπξνζηαζία παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ σο κηα 

ελαιιαθηηθή κέζνδνο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη επηκήθπλζεο ηεο δηάξθεηαο 

ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ. Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Montville θαη 

Chikindas (2007) κε ηνλ φξν βηνπξνζηαζία νξίδεηαη ε ρξήζε 

κηθξννξγαληζκψλ, ησλ κεηαβνιηθψλ ηνπο πξντφλησλ ή θαη ησλ δχν κε ζθνπφ 

ηε ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πξντφλησλ 
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δχκσζεο. Όπσο ζηα πξντφληα δχκσζεο, έηζη θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

βηνπξνζηαζίαο, νη κηθξννξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο είλαη ηα 

νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα. Ζ ρξήζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ζηελ 

βηνπξνζηαζία έρεη θαζηεξσζεί θαη ζεσξνχληαη πιένλ ηδαληθή επηινγή γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο σο πξνζηαηεπηηθέο θαιιηέξγεηεο γηαηί (Maragkoudakis θαη 

ζπλ., 2009):  

 απνηεινχλ κέξνο ηεο θπζηνινγηθήο ρισξίδαο ησλ πεξηζζνηέξσλ 

ηξνθίκσλ 

 απνηεινχλ κέξνο ηεο θπζηνινγηθήο εληεξηθήο ρισξίδαο ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ 

 έρνπλ καθξά ηζηνξία αζθαινχο ρξήζεο  

 

1.4.1.1 Ομπγαιαθηηθά Βαθηήξηα 

Σα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα πεξηιακβάλνπλ ηα γέλε Lactococcus, 

Streptococcus, Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, Enterococcus, 

Carnobacterium, Aerococcus, Oenococcus, Tetragenococcus, Vagococcus 

θαη Weisella (Axelsson, 2004). Απνηεινχλ κηα νκάδα Gram-ζεηηθψλ 

βαθηεξίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλά κνξθνινγηθά, κεηαβνιηθά θαη 

θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ηαμηλφκεζε ηνπο ζε δηαθνξεηηθά γέλε 

ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε κνξθνινγία ηνπο, ζην ηξφπν ηεο δχκσζεο ηεο 

γιπθφδεο, ζηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο, ζην 

είδνο ηνπ νμένο πνπ παξάγνπλ θαηά ηε δχκσζε ηνπο, ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 

αλαπηχζζνληαη ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο άιαηνο θαη ζηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπο 

ζε φμηλν ή αιθαιηθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη κε θηλεηά, κε ζπνξνγφλα, 

ξαβδφκνξθα ή ζε ζρήκα θφθθνπ βαθηήξηα πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

δπκψλνπλ ηνπο πδαηάλζξαθεο θαη λα παξάγνπλ γαιαθηηθφ νμχ σο ην 

επηθξαηέζηεξν ηειηθφ ηνπο πξντφλ (Aguirre θαη Collins, 1993) απφ ην νπνίν θαη 

πήξαλ ηελ νλνκαζία ηνπο. Αλάινγα κε ηε κεηαβνιηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζηε 

δχκσζε ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ηα ηειηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ απηή 

ηε δχκσζε, ηα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα ρσξίδνληαη ζε νκνδπκσηηθά θαη 

εηεξνδπκσηηθά βαθηήξηα. Δίλαη κηθξννξγαληζκνί πνπ κπνξνχλ λα 

αλαπηχζζνληαη είηε ζε αεξφβην είηε ζε αλαεξφβην πεξηβάιινλ θαη 
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παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή αληίδξαζε ζηε δνθηκή ηεο θαηαιάζεο θαη ηεο 

νμεηδάζεο (Salminen et al., 1996).  

 

1.4.1.2 Σαμηλόκεζε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ νμπγαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ 

Ζ θιαζηθή ηαμηλφκεζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ βαζίζηεθε ζηα 

κνξθνινγηθά θαη θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ε 

ζχζηαζε ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο, ηα ιηπαξά νμέα ηνπ θπηηάξνπ θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά. Χζηφζν, κε απηφ ηνλ ηξφπν πνιιά ζηειέρε νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ βξέζεθαλ λα έρνπλ ηαπηνπνηεζεί θαη ηαμηλνκεζεί ιαλζαζκέλα ή λα 

αθνινπζνχλ ιαλζαζκέλε νλνκαηνινγία. Γχν παξάγνληεο ζπλεηέιεζαλ θπξίσο 

ζηελ εκθάληζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο: α) ε ηαμηλφκεζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ κε βάζε θαηλνηππηθά θξηηήξηα θαη β) ε χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ 

ζπγγελψλ εηδψλ ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ λα δηαρσξηζηνχλ κε βάζε 

θαηλνηππηθά θξηηήξηα ή κε κε εηδηθέο γελεηηθέο αλαιχζεηο, φπσο π.ρ. είλαη ε 

πνζνζηηαία αλά γξακκνκφξην πεξηεθηηθφηεηα ηνπ DNA ζε βάζεηο γνπαλίλεο 

(G) θαη θπηνζίλεο (C) (Klaenhammer, 2007). 

Ζ θπινγελεηηθή αλάιπζε αλαγλσξίδεηαη επξέσο σο ην ηζρπξφηεξν 

εξγαιείν γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ (Zoetendal θαη 

ζπλ., 1998). Ζ αλάπηπμε ησλ κνξηαθψλ κεζφδσλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη 

βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηε ηαμηλφκεζε θαη ηαπηνπνίεζε εηδψλ αιιά θαη 

απνκνλσκέλσλ ζηειερψλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ. Ζ ζπζζσξεπκέλε 

πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη φζνλ αθνξά ηηο αιιεινπρίεο ηνπ rRNA απνηειεί κηα 

δηαξθψο αλαπηπζζφκελε πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηε ζπγθξηηηθή ηαπηνπνίεζε 

ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ. Μέρξη ηψξα, κε ηε θπινγελεηηθή αλάιπζε ηνπ 

rRNA έρνπλ αλαγλσξηζηεί 54 δηαθνξεηηθά είδε ηνπ γέλνπο Lactobacillus θαη 31 

είδε ηνπ γέλνπο Bifidobacterium (Tannock, 1999). Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηεο θπινγελεηηθήο αλάιπζεο κε άιια ραξαθηεξηζηηθά 

(θαηλφηππνο) ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ φζν ην 

δπλαηφλ αθξηβέζηεξε ηαμηλφκεζε ηνπο. Πνηθίιεο κνξηαθέο κέζνδνη, πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηελ αιιεινχρηζε ηνπ DNA, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
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αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ησλ νπεξνλίσλ ηνπ rRNA ή 

ζπγθεθξηκέλσλ γνληδίσλ ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ (O‟Sullivan, 1999): 

 Δθαξκνγή ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο ηεο πνιπκεξάζεο (Polymerase 

Chain Reaction, PCR) θαη αιιεινχρηζε ~1.500 δεπγψλ βάζεσλ (base 

pairs, bp) ηνπ 16S rRNA γνληδίνπ 

 Δθαξκνγή ηεο PCR θαη αιιεινχρηζε ~450 bp ηεο δηαρσξηζηηθήο ησλ 

γνληδίσλ πεξηνρήο κεηαμχ ηνπ 16S θαη ηνπ 23S rRNA γνληδίσλ 

(intergenic spacer region, ISR) 

 Δθαξκνγή ηεο PCR θαη αιιεινχρηζε ~50 bp ηεο κεηαβιεηήο πεξηνρήο 

ηνπ 16S rRNA γνληδίνπ κε ζηφρν ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο ηνπ Lactobacillus acidophilus (Kullen θαη ζπλ., 2000) 

 Δθαξκνγή ηεο PCR θαη αιιεινχρηζε ελαιιαθηηθψλ γνληδίσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε φια ηα βαθηεξηαθά είδε, φπσο ην recA γνλίδην ησλ 

bifidobacteria (Kullen θαη ζπλ., 1997). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε απμαλφκελε εθαξκνγή ηερληθψλ κνξηαθήο 

βηνινγίαο έρεη θαηαζηήζεη εχθνιε θαη πξνζηηή ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ κε θπινγελεηηθή αλάιπζε. Ζ εθαξκνγή ηεο 

αλακέλεηαη λα απνθαιχςεη θαη λέα ζηειέρε νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ πνπ 

κέρξη ηψξα δελ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ κε ηελ θιαζηθή ηαμηλφκεζε 

ηνπο (Klaenhammer, 2007). Ζ αλάιπζε ηεο DNA αιιεινπρίαο ησλ νπεξνλίσλ 

ηνπ rRNA ησλ ζηειερψλ πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαλ ζην είδνο Lactobacillus 

acidophilus απνθάιπςε ηελ χπαξμε έμη ζηελά ζπγγεληθψλ εηδψλ πνπ 

απνηεινχλ ην ζχκπιεγκα „‟Acidophillus‟‟: L. acidophilus, L. crispatus, L. 

amylovorus, L. gallinarum, L. gasseri θαη L. johnsonii (Johnson θαη ζπλ., 1980; 

Klaenhammer θαη ζπλ., 2005; Lauer θαη ζπλ., 1980). 

 

1.4.1.3 Αληηκηθξνβηαθή δξάζε ησλ νμπγαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ 

Ζ αληαγσληζηηθή δξάζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ζπλίζηαηαη ζηελ 

αλαζηνιή πνπ πξνθαινχλ ιφγσ δηαηξνθηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ιφγσ ηεο 
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παξαγσγήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αληηκηθξνβηαθψλ κεηαβνιηηψλ φπσο είλαη 

ηα νξγαληθά νμέα (γαιαθηηθφ θαη νμηθφ νμχ), ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ην 

ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ, ην δηαθεηχιην, ηα αληηκηθξνβηαθά έλδπκα, ε 

ξεπηεξίλε θαη νη βαθηεξηνζίλεο (Holzapfel θαη ζπλ., 1995; Ray θαη Bhunia, 

2008). Ζ παξαγσγή ησλ παξαπάλσ αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ κπνξεί λα γίλεη 

αθφκα θαη ζε ζεξκνθξαζίεο ςχμεο ρσξίο πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ (Amezquita and Brashears, 2002). 

 

Α. Γιαηποθικόρ ανηαγυνιζμόρ 

 Ζ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ ζε έλα ηξφθηκν εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο πξνο απηά θαη απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ εκπνδίσλ ή ησλ ζπλζεθψλ πνπ κπνξεί λα ηελ παξεκπνδίδνπλ (NaCl, pH, 

ζεξκνθξαζία, θιπ). Αλ έλα ηξφθηκν ελνθζαικηζηεί κε έλα κεγάιν αξηζκφ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ πνπ είλαη ηθαλά λα αλαπηχζζνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηξφθηκν, ηφηε ε αλάπηπμε ησλ άιισλ βαθηεξίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζα αλαζηαιεί ιφγσ ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ηδηαίηεξα γηα ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξέο 

ζπγθεληξψζεηο (Granly Koch, 2004). 

  

Β. Οπγανικά οξέα 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν κεηαβνιηζκφο ησλ πδαηαλζξάθσλ απφ ηα 

νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα κπνξεί λα γίλεη είηε νκνδπκσηηθά, νπφηε ην γαιαθηηθφ 

νμχ είλαη ην θχξην ηειηθφ πξντφλ, είηε εηεξνδπκσηηθά νπφηε θαη άιιεο νπζίεο 

φπσο ην νμηθφ νμχ, ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ε αηζαλφιε παξάγνληαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην γαιαθηηθφ νμχ (Zourari et al., 1992). 

Σα νξγαληθά νμέα είλαη επξέσο γλσζηφ φηη έρνπλ ηζρπξή 

αληηκηθξνβηαθή δξάζε. Σν γαιαθηηθφ νμχ θαη ην νμηθφ νμχ, δειαδή ηα δχν 

θχξηα νξγαληθά νμέα πνπ παξάγνληαη απφ ηα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα, 

απνηεινχλ ηνπο πην βαζηθνχο θαη  απνηειεζκαηηθνχο αληηβαθηεξηαθνχο 
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παξάγνληεο ζε φμηλα ηξφθηκα φπσο είλαη ηα αιιαληηθά δπκψζεσο (Jay θαη 

ζπλ., 2005).  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί απφ ηνπο Adams θαη Moss (2008) ηα νξγαληθά 

νμέα παξεκπνδίδνπλ ηε κηθξνβηαθή αλάπηπμε κε δχν ηξφπνπο:  

α) κε ηε πξνθαινχκελε πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ pH θαη 

β) θπξίσο κε ηελ παξνπζία ηεο αδηάζηαηεο κνξθήο ηνπο  

Ζ κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ pH έρεη σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

δπζκελνχο πεξηβάιινληνο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο κηθξννξγαληζκνχο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ηα νξγαληθά νμέα έρνπλ ηζρπξφηεξε 

αληηκηθξνβηαθή δξάζε ζε ζρέζε κε ηα αλφξγαλα νμέα θαζψο έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ε αχμεζε ηεο νμχηεηαο ελφο ζξεπηηθνχ ππνζηξψκαηνο κε 

έλα ηζρπξφ αλφξγαλν νμχ δελ πξνθαιεί ηνλ ίδην βαζκφ παξεκπφδηζεο ζε 

ζρέζε κε ηα νξγαληθά νμέα, αθφκα θαη ζε ρακειφηεξεο ηηκέο pH απφ εθείλεο 

πνπ ην γαιαθηηθφ θαη ην νμηθφ νμχ δξνπλ ηθαλνπνηεηηθά (Adams θαη Moss, 

2008).   

Σα αζζελή νξγαληθά νμέα φηαλ βξίζθνληαη ζε πδαηηθφ δηάιπκα δελ 

δηίζηαληαη πιήξσο αιιά βξίζθνληαη ζε κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο αδηάζηαηεο 

θαη ηεο ελ δηαζηάζεη κνξθήο, κε ην πνζνζηφ δηάζηαζεο λα εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηηκή ηνπ pH. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο επνκέλσο σο αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο 

είλαη ηζρπξφηεξε ζε ρακειέο ηηκέο pH, θαζψο επλνείηαη ε αδηάζηαηε κνξθή 

ηνπ νμέσο ε νπνία θαη κπνξεί λα δηαπεξάζεη ηε ιηπφθηιε θπηηαξνπιαζκαηηθή 

κεκβξάλε ηνπ κηθξνβηαθνχ θπηηάξνπ (Cramer θαη Prestegard, 1977). ην 

εζσηεξηθφ ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο ην pH είλαη πςειφ, πνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα 

ηελ δηάζηαζε ηνπ νξγαληθνχ νμέσο κε απνηέιεζκα ηελ νμίληζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπ θπηηάξνπ, ηελ απειεπζέξσζε ηνμηθψλ αληφλησλ θαη ηε 

δηαηάξαμε ηνπ ειεθηξνζηαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο 

κεκβξάλεο (Ouwehand, 1998). Ζ φιε δηαδηθαζία εληείλεηαη φζν κεηψλεηαη ην 

pH ιφγσ χπαξμεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο νμένο ζε αδηάζηαηε κνξθή 

(Adams θαη Moss, 2008).  
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Ζ παξεκπνδηζηηθή ηθαλφηεηα ελφο νξγαληθνχ νμένο είλαη ζπλάξηεζε 

ηεο ζηαζεξάο δηαζηάζεσο ηνπ (pKa). Όζν πην πςειή είλαη ε ζηαζεξά 

δηαζηάζεσο, ηφζν πην πςειφ είλαη ην πνζνζηφ ηνπ νμένο πνπ παξακέλεη 

αδηάζηαην  γηα δεδνκέλε ηηκή pH θαη επνκέλσο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε 

δξαζηηθφηεηά ηνπ (Adams, 1990). Απφ ηα δχν θχξηα αζζελή νξγαληθά νμέα 

πνπ παξάγνληαη απφ ηα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα (γαιαθηηθφ θαη νμηθφ νμχ), ην 

νμηθφ νμχ έρεη ηελ ηζρπξφηεξε αλαζηαιηηθή δξάζε ράξε ζηελ πςειφηεξε 

ζηαζεξά δηάζηαζεο ηνπ (pKa = 4,75) ζε ζχγθξηζε κε απηή ηνπ γαιαθηηθνχ 

νμένο (pKa = 3,08) ζε κηα δεδνκέλε ζπγθέληξσζε θαη ηηκή pH (Holzapfel θαη 

ζπλ., 1995; Ouwehand, 1998).  

 

Γ. Γιοξείδιο ηος άνθπακα 

Έλα απφ ηα πξντφληα κεηαβνιηζκνχ ησλ εηεξνδπκσηηθψλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ είλαη θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Σν δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα ζπληήξεζεο ελφο ηξνθίκνπ κε 

δχν ηξφπνπο: 

α) δεκηνπξγεί αλαεξφβην πεξηβάιινλ αληηθαζηζηψληαο ην αηκνζθαηξηθφ 

νμπγφλν κέζα ζηε κάδα ηνπ πξντφληνο 

β) είλαη ην ίδην έλαο αληηκηθξνβηαθφο παξάγνληαο (Dixon θαη Kell, 1989) 

 Υακειή ζπγθέληξσζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ κηθξννξγαληζκψλ, ελψ πςειή 

ζπγθέληξσζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ παξεκπφδηζε ηεο αλάπηπμεο άιισλ 

κηθξννξγαληζκψλ (Genigeorgis, 1985). Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ έξεπλα 

ησλ Korkeala θαη ζπλ. (1991) ε ζπζθεπαζία ηνπ θξέαηνο ζε δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα πξνθαιεί ειαθξηά αλάζρεζε ηεο αλάπηπμεο ή αθφκα θαη επηινγή ζηα 

είδε Lactobacillus πνπ επηθξαηνχλ.  

Ο κεραληζκφο δξάζεο ηνπ CO2 ζηνπο δηάθνξνπο ηζηνχο θαη ηνπο 

κηθξνξγαληζκνχο δελ είλαη αθφκα επαθξηβψο γλσζηφο. Οη επηθξαηέζηεξεο 

απφςεηο ζχκθσλα κε ηνλ Garbutt (1997) γηα ηελ δξάζε ηνπ είλαη: 

 Μεηψλεη ην pH ζην εζσηεξηθφ ησλ κηθξνβηαθψλ θπηηάξσλ 
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 Αλαζηέιιεη ηηο ελδπκηθέο αληηδξάζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ θπηηάξσλ 

 Αλαζηέιιεη ηε ζχλζεζε ελδχκσλ 

 Γηαηαξάζζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο 

 

Χζηφζν, ζηε βηνπξνζηαζία ησλ πξντφλησλ θξέαηνο, ε παξαγσγή 

κεγάισλ πνζνηήησλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δελ είλαη επηζπκεηή θαζψο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε ξήμε ησλ ζπζθεπαζηψλ ή ηε δεκηνπξγία ζρηζκψλ 

ζηε κάδα ησλ πξντφλησλ (Granly Koch, 2004).    

 

Γ. Τπεποξείδιο ηος ςδπογόνος 

 Σα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα παξάγνπλ ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ θαηά 

ηελ αεξφβηα δχκσζε ησλ πδαηαλζξάθσλ. Έρνπλ σζηφζν θαη δηάθνξνπο 

ελδπκηθνχο κεραληζκνχο απνδφκεζεο ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ γηα λα 

κεηψλνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελδπκηθψλ απηψλ 

κεραληζκψλ πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ, αλ 

θαη ζπλήζσο ε παξαγσγή ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ μεπεξλάεη ηελ 

ηθαλφηεηα απνδφκεζεο ηνπ θαη επνκέλσο ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ ζην ηξφθηκν (Granly Koch, 2004).  

Σν ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ είλαη έλαο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφο 

αληηκηθξνβηαθφο παξάγνληαο ιφγσ ηεο ηζρπξήο νμεηδσηηθήο ηνπ δξάζεο ζην 

βαθηεξηαθφ θχηηαξν θαη ηδηαίηεξα ζηε θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε 

(Brashears θαη ζπλ., 2005). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ 

πξνθαιεί ηελ νμείδσζε ησλ ζνπιθπδξηιηθψλ νκάδσλ ησλ πξσηετλψλ θαη ησλ 

ιηπηδίσλ ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο (Juven θαη Pierson, 1996; 

Villegas θαη  Gilliland, 1998). Παιηφηεξεο ζεσξίεο σζηφζν αλαθέξνπλ φηη ην 

ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ πξνζβάιιεη εηδηθέο πεξηνρέο ηνπ βαθηεξηαθνχ 

DNA  (π.ρ. ηε κεζπιηθή νκάδα ηεο ζπκίλεο, ηα κφξηα γνπαλίλεο) θαη πξνθαιεί 

αληηζηξεπηέο ή κε αληηζηξεπηέο βιάβεο, φπσο απειεπζέξσζε λνπθιενηηδίσλ 

ή / θαη απφζπαζε νιφθιεξσλ ηεκαρίσλ DNA (Ananthaswarmy θαη Eisenstark, 

1977; Byczkowski θαη  Gessner, 1988).  
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Ο ζρεκαηηζκφο θαη ε ζπζζψξεπζε ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ ζε 

έλα ζξεπηηθφ ππφζηξσκα θαη ε αληηκηθξνβηαθή ηνπ δξάζε έρεη απνδεηρζεί γηα 

ηνλ Staphylococcus aureus (Dahiya θαη Speck, 1968) θαη γηα ην γέλνο 

Pseudomonas (Price θαη Lee, 1970). Σν ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ σζηφζν 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αιιειεπηδξά θαη κε άιια ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ γηα 

ηνλ ζρεκαηηζκφ νπζηψλ κε αληηκηθξνβηαθή δξάζε. ην λσπφ γάια π.ρ., ην 

ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα 

κπνξεί λα αληηδξάζεη κε ην ελδνγελέο ζεηνθπαληθφ (thiocyanate), παξνπζία 

ηεο ιαθηνπεξνμεηδάζεο, γηα ην ζρεκαηηζκφ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ νμείδσζεο 

πνπ έρνπλ αλαζηαιηηθή δξάζε έλαληη ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Ο κεραληζκφο 

απηφο έρεη κειεηεζεί αλαιπηηθά (Condon, 1987) θαη νλνκάδεηαη αληηβαθηεξηαθφ 

ζχζηεκα ηεο ιαθηνπεξνμεηδάζεο. ε άιια ηξφθηκα σζηφζν, ε παξνπζία ηνπ 

ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ κπνξεί λα έρεη θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο. ην 

θξέαο π.ρ. ε παξαγσγή ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ κπνξεί λα 

αιινηψζεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο ιφγσ πξάζηλνπ ή θαθέ 

ρξσκαηηζκνχ θαη ηεο νμείδσζεο ηνπ ιίπνπο (Granly Koch, 2004). 

 

Δ. Γιακεηύλιο  

 Σν δηαθεηχιην είλαη ε νπζία πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ 

άξσκα θαη γεχζε βνπηχξνπ. Παξάγεηαη απφ ηα είδε ηνπ γέλνπο Lactobacillus, 

Leuconostoc, Pediococcus θαη Lactococcus (Jay θαη ζπλ., 2005). Σν 

δηαθεηχιην ζρεκαηίδεηαη απφ ην κεηαβνιηζκφ ηνπ θηηξηθνχ νμένο κέζσ 

ππξνζηαθπιηθνχ νμένο (Axelssson θαη ζπλ., 1989; Lindgren θαη Dobrogosz, 

1990). Σν δηαθεηχιην έρεη αλαθεξζεί φηη είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν φηαλ ην pH 

είλαη ρακειφηεξν ηνπ 7 θαη ζηαδηαθά θαζίζηαηαη αλελεξγφ ζε ηηκέο ηνπ pH 

κεγαιχηεξεο ηνπ 7 (Jay, 1982). ηελ ίδηα κειέηε βξέζεθε φηη ην δηαθεηχιην έρεη 

ηζρπξφηεξε αλαζηαιηηθή δξάζε έλαληη ησλ Gram αξλεηηθψλ βαθηεξίσλ, ησλ 

δπκψλ θαη ησλ κπθήησλ ζε ζρέζε κε ηα Gram ζεηηθά βαθηήξηα.     
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Σ. Ρεςηεπίνη 

 Ζ ξεπηεξίλε είλαη κηα νπδέηεξε επξέσο θάζκαηνο αληηκηθξνβηαθή νπζία 

πνπ ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ αλαεξφβηα αλάπηπμε ηνπ Lactobacillus reuteri 

παξνπζία γιπθεξφιεο (Axelsson θαη ζπλ., 1989). Ζ ξεπηεξίλε απνηειεί έλα 

κίγκα δπλακηθήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ κνλνκεξψλ, ελπδαησκέλσλ κνλνκεξψλ 

θαη θπθιηθψλ δηκεξψλ κνξθψλ ηεο β-πδξνμππξνπηνλαιδεχδεο. Οη 

αλαζηαιηηθέο ηδηφηεηεο ηεο ξεπηεξίλεο ζπλίζηαληαη ζηε δξάζε ηεο ζηε 

ζχλζεζε ηνπ DNA, φπνπ δξα σο αλαζηνιέαο ησλ δεζκεπηηθψλ ππνκνλάδσλ 

ηνπ ππνζηξψκαηνο ηεο ξηβνλνπθιενηηδηθήο αλαγσγάζεο (Brashears θαη ζπλ., 

2005).  

 

Ε. Βακηηπιοζίνερ 

 Με ηνλ φξν βαθηεξηνζίλεο πεξηγξάθεηαη κηα νξηζκέλε θαηεγνξία 

αληηκηθξνβηαθψλ κεηαβνιηηψλ πνπ έρνπλ πξσηετληθή δνκή, ζπληίζεληαη ζηα 

ξηβνζσκάηηα θαη εμάγνληαη απφ ηα θχηηαξα θαη εκθαλίδνπλ βαθηεξηνθηφλν 

δξάζε  ελαληίνλ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ βαθηεξηαθψλ γελψλ θαη εηδψλ, 

ζπλήζσο ηαμηλνκηθά ζπγγελψλ κε ην παξαγσγφ ζηέιερνο (Cotter θαη ζπλ., 

2005). Ζ παξαγσγή βαθηεξηνζηλψλ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ πνιιψλ 

ζηειερψλ βαθηεξίσλ, ηφζν ζεηηθψλ θαηά Gram (π.ρ. νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα), 

φζν θαη αξλεηηθψλ θαηά Gram φπσο είλαη νη θνιηζίλεο θαη νη κηθξνζίλεο απφ 

ην είδνο E. coli (Papagianni, 2003). Γεληθά πξφθεηηαη γηα κηα αλνκνηνγελή 

νκάδα βηνινγηθά ελεξγψλ νπζηψλ πνπ παξάγνληαη απφ δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

κηθξννξγαληζκψλ θαη ε ηαμηλφκεζε ηνπο δελ ζηεξίδεηαη ζε απζηεξψο 

θαζνξηζκέλα θξηηήξηα. Γηαθέξνπλ ηφζν ζηηο βηνρεκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο φζν θαη 

ζηε ρεκηθή δνκή, ην κνξηαθφ βάξνο, ην θάζκα δξάζεο, ηνλ ηξφπν δξάζεο θαη 

ηηο γελεηηθέο ηνπο θαηαβνιέο (Tagg θαη ζπλ., 1976). 

 Ζ ζεκαζία ησλ βαθηεξηνζηλψλ πξνθχπηεη απφ ην θάζκα ηεο 

αληηκηθξνβηαθήο δξάζεο θαη ηελ πηζαλφηεηα εθαξκνγήο ηνπο σο θπζηθψλ 

ζπληεξεηηθψλ ηξνθίκσλ ζε αληηθαηάζηαζε ή κείσζε θάπνησλ ρεκηθψλ 

αληηζηνίρσλ (Barnby-Smith, 1992). Δπεηδή φκσο είλαη πξνθαλέο φηη ε 

πξνζζήθε ζηα ηξφθηκα νξηζκέλσλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ 
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παξάγνπλ βαθηεξηνζίλεο φπσο είλαη ε E. coli αληελδείθλπηαη, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα ή νη βαθηεξηνζίλεο πνπ 

παξάγνληαη απφ απηά. Οη βαθηεξηνζίλεο ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ δελ 

ζεσξνχληαη επηθίλδπλεο ιφγσ πξνέιεπζεο (νπζίεο GRAS: Generally 

Recognized As Safe) θαη, σο εθ ηνχηνπ, κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ή λα 

παξαρζνχλ κέζα ζηε κάδα ελφο ηξνθίκνπ ρσξίο εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο, κε 

ζηφρν λα δξάζνπλ σο θπζηθά ζπληεξεηηθά (Bhunia θαη ζπλ., 1990).   

 Οη βαθηεξηνζίλεο πνπ παξάγνληαη απφ ηα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα 

παξνπζηάδνπλ πνιιά επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο θαζηζηνχλ πνιιά 

ππνζρφκελεο γηα ηε ρξήζε ηνπο σο θπζηθέο ζπληεξεηηθέο νπζίεο (Ananou θαη 

ζπλ., 2007): 

 Δίλαη πξσηετληθήο θχζεσο θαη αδξαλνπνηνχληαη απφ ηα πξσηενιπηηθά 

έλδπκα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα 

 Δίλαη κε ηνμηθέο ζηα πεηξακαηφδσα πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί θαη γεληθά 

δελ πξνθαινχλ αλνζνπνηεηηθέο αληηδξάζεηο 

 Δίλαη αλελεξγέο έλαληη ησλ επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ 

 Δίλαη ζπλήζσο ζεξκναλζεθηηθέο (κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

αληηκηθξνβηαθή ηνπο δξάζε αθφκα θαη κεηά απφ παζηεξίσζε ή 

απνζηείξσζε) 

 Έρνπλ επξχ αληηκηθξνβηαθφ θάζκα επεξεάδνληαο ηα πεξηζζφηεξα 

Gram ζεηηθά βαθηήξηα (Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, 

Staphylococcus aureus) θαη θάπνηα ηξαπκαηηζκέλα Gram αξλεηηθά 

βαθηήξηα φπσο ε Salmonella 

 Σα γνλίδηα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξαγσγή ηνπο βξίζθνληαη 

ζπλήζσο ζηα πιαζκίδηα, γεγνλφο ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηηο γελεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ αλάινγσλ θπζηθψλ 

πεπηηδίσλ κε επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά. 

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, νη βαθηεξηνζίλεο παξνπζηάδνπλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη έρνπλ απνηειέζεη ην αληηθείκελν 
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επηζηεκνληθήο κειέηεο πνιπάξηζκσλ εξεπλεηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπο σο 

βηνπξνζηαηεπηηθέο νπζίεο ζηα ηξφθηκα. Υσξίο θακηά ακθηβνιία, ε 

παγθνζκίσο εθηελέζηεξα κειεηεκέλε βαθηεξηνζίλε είλαη ε ληζίλε, ε νπνία θαη 

έρεη βξεη πνιιέο εθαξκνγέο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. Ζ ληζίλε παξάγεηαη 

απφ ην Lactococcus lactis subsp. lactis, είλαη εγθεθξηκέλε απφ ην Τπνπξγείν 

Σξνθίκσλ θαη Τγείαο  (FDA) ησλ Ζ.Π.Α. θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πξφζζεην ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 48 ρψξεο, ηδηαίηεξα ζε επεμεξγαζκέλα ηπξηά, ζε 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη ζε θνλζεξβνπνηεκέλα ηξφθηκα (Ananou θαη ζπλ., 

2007). Δίλαη απνηειεζκαηηθή έλαληη αξθεηψλ ηξνθηκνγελψλ παζνγφλσλ 

βαθηεξίσλ φπσο ε Listeria monocytogenes θαη πνιιψλ άιισλ Gram ζεηηθψλ 

ζαπξφθπησλ κηθξννξγαληζκψλ (Thomas θαη ζπλ., 2000). 

Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κέζνδνη ελζσκάησζεο ησλ 

βαθηεξηνζηλψλ ζηα ηξφθηκα κε ζηφρν λα βειηησζνχλ ε αζθάιεηα θαη ε 

δπλαηφηεηα ζπληήξεζεο ηνπο (Deegan θαη ζπλ., 2006): α) κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε θαζαξήο ή κεξηθψο θαζαξήο βαθηεξηνζίλεο σο ζπζηαηηθφ ηνπ 

ηξνθίκνπ, β) κε ηελ ελζσκάησζε ζην ηξφθηκν ελφο ζπζηαηηθνχ πνπ έρεη 

πξνεγνπκέλσο ππνζηεί δχκσζε απφ θάπνην κηθξνβηαθφ ζηέιερνο πνπ 

παξάγεη βαθηεξηνζίλε, θαη γ) κε αληηθαηάζηαζε κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο 

θαιιηέξγεηαο εθθίλεζεο κε θαιιηέξγεηα πνπ παξάγεη βαθηεξηνζίλε κε ζηφρν 

ηελ παξαγσγή βαθηεξηνζίλεο in situ. 

Οη βαθηεξηνζίλεο ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο θιάζεηο, κε ηε δεχηεξε θιάζε λα ρσξίδεηαη ζε ηξεηο 

ππνθιάζεηο (Klaenhammer, 1993). Ζ ηέηαξηε θιάζε εμαηξέζεθε αξγφηεξα 

(Nes θαη ζπλ., 1996), αιιά επαλήιζε κε λεψηεξε θαηεγνξηνπνίεζε (Garneau 

θαη ζπλ., 2002). 

Ζ θιάζε I πεξηιακβάλεη ηα ιαληηβηνηηθά, ηα νπνία είλαη πεπηίδηα κηθξνχ 

κνξηαθνχ βάξνπο (<5 kDa) πνπ πεξηέρνπλ ιαλζηνλίλε, β-κεζπινιαλζηνλίλε θαη 

άλπδξα ακηλνμέα, ελψ ηνπιάρηζηνλ δχν κέιε ηεο νκάδαο πεξηέρνπλ επίζεο D-

αιαλίλε, θαη παξνπζηάδνπλ αληηκηθξνβηαθέο ηδηφηεηεο (Ryan θαη ζπλ., 1999). 

Δθηφο ηεο ληζίλεο, ε νπνία είλαη ην πην γλσζηφ ιαληηβηνηηθφ, ζηελ θαηεγνξία 

απηή πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ε ιαθηηζίλε 481 πνπ παξάγεηαη απφ 
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ηνλ L. lactis (Piard θαη ζπλ., 1992), ε ζηηνιπζίλε απφ ηνλ Enterococcus 

faecalis (Gilmore θαη ζπλ., 1990) θαη ε ιαθηηζίλε 3147 απφ ηνλ L. lactis (Ryan 

θαη ζπλ., 1999). Με βάζε ηε δνκή ηνπο ηα ιαληηβηνηηθά έρνπλ ρσξηζηεί ζε δχν 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο (Sahl θαη Bierbaum, 1998): 

 Ο ηχπνο Α πεξηιακβάλεη ηα επηκήθε, ζε ζρήκα θνριία ιαληηβηνηηθά, κε 

κνξηαθφ βάξνο 2-5 kDa, πνπ θέξνπλ ζεηηθφ θνξηίν θαη δξνπλ 

δεκηνπξγψληαο πφξνπο ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε. ηνλ ηχπν 

απηφ αλήθεη ε ιπζίλε 

 Ο ηχπνο Β πεξηιακβάλεη ηα ζθαηξηθά ιαληηβηνηηθά κε κνξηαθφ βάξνο ~2 

kDa, πνπ είλαη αξλεηηθά ή θαζφινπ θνξηηζκέλα θαη δξνπλ 

παξεκβαίλνληαο ζε ζεκαληηθέο ελδπκηθέο αληηδξάζεηο ηνπ θπηηάξνπ. 

Λαληηβηνηηθά ηνπ ηχπνπ απηνχ (κεξζαζηδίλε, αθηαγθαξδίλε θ.α.) δξνπλ 

παξεκπνδίδνληαο ηε ζχλζεζε ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο ησλ Gram 

ζεηηθψλ βαθηεξίσλ (Sahl θαη ζπλ., 1995). 

Ζ θιάζε II πεξηιακβάλεη ζεξκναλζεθηηθά πεπηίδηα κηθξνχ κνξηαθνχ 

βάξνπο (<10 kDa) πνπ δελ πεξηέρνπλ ιαλζηνλίλε θαη έρνπλ πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε κηθξά ακηλνμέα φπσο ε γιπθίλε (Ouwehand, 1998). Δίλαη 

ζπλήζσο θαηηνληθά θαη ιηγφηεξν ζπρλά ακθηθηιηθά πεπηίδηα, ραξαθηεξηζηηθά 

ζηα νπνία νθείιεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπο λα δηαπεξλνχλ ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε 

(Nes θαη ζπλ., 1996). Όπσο πξναλαθέξζεθε ε θιάζε απηή δηαηξείηαη ζε ηξεηο 

ππνθιάζεηο (Papagianni, 2003): 

α) ζηελ ππν-θιάζε IIa κε βαθηεξηνζίλεο ηνπ ηχπνπ ηεο πεδηνζίλεο πνπ είλαη 

δξαζηηθέο θαηά ηεο Listeria (π.ρ. πεδηνζίλε PA1, ζαθαζίλε A θαη P, ιεπθνζίλε 

A θ.α.) 

β) ζηελ ππν-θιάζε IIb ζηελ νπνία αλήθνπλ βαθηεξηνζίλεο πνπ απνηεινχληαη 

απφ δχν πεπηίδηα θαη ε δξάζε ηνπο εμαξηάηαη απφ ηε ζπλεξγηθή δξάζε ησλ 

δχν θαηηνληθψλ  πεπηηδίσλ πνπ ηηο απαξηίδνπλ (π.ρ. ιαθηνθνθθίλε.G) 

γ) ζηελ ππν-θιάζε IIc κε βαθηεξηνζίλεο ελφο πεπηηδίνπ πνπ δελ 

παξνπζηάδνπλ αληηιηζηεξηαθή δξάζε. ηελ ππν-θιάζε απηή πεξηιακβάλνληαη 

φιεο νη βαθηεξηνζίλεο ηεο θιάζεο II πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ  ζε 
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θάπνηα απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο ππν-θιάζεηο θαη επνκέλσο παξνπζηάδεη 

κηα ζρεηηθή πνηθηινκνξθία (Eijsink, θαη ζπλ., 2002).  

H θιάζε III πεξηιακβάλεη πξσηεΐλεο κεγάινπ κνξηαθνχ βάξνπο (>30 

kDa) πνπ είλαη επαίζζεηεο ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. ηελ θιάζε απηή 

αλήθνπλ βαθηεξηνζίλεο φπσο ε ειβεηίλε J πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ 

Lactobacillus helveticus (Joerger θαη Klaenhammer, 1986) θαη ε εληεξνιπζίλε 

πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ Enterococcus faecium (Nilson, 1999). Ο αθξηβήο 

κεραληζκφο δξάζεο ησλ βαθηεξηνζηλψλ απηήο ηεο θιάζεο παξακέλεη ζε 

κεγάιν βαζκφ άγλσζηνο (Ouwehand, 1998). 

Ζ θιάζε IV πεξηιακβάλεη ζχλζεηεο βαθηεξηνζίλεο πνπ απνηεινχληαη 

απφ πξσηεΐλεο ελσκέλεο κε ιηπίδηα ή θαξβνμπιηθέο νκάδεο, ζπζηαηηθά 

απαξαίηεηα γηα ηε δξάζε ηνπο. Ζ χπαξμε ηεο θιάζεο απηήο δελ είλαη 

γεληθφηεξα απνδεθηή, θαζψο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη πεπηίδηα βαθηεξηνζίλεο 

ηα νπνία δελ έρνπλ απνκνλσζεί θαηάιιεια (Nes θαη ζπλ., 1996). Όπσο θαη 

κε ηηο βαθηεξηνζίλεο ηεο θιάζεο ΗΗΗ, ν αθξηβήο κεραληζκφο δξάζεο ησλ 

βαθηεξηνζηλψλ ηεο θιάζεο IV εμαθνινπζεί λα εξεπλάηαη (Ouwehand, 1998). 
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Γηεξεύλεζε ηεο 
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αληηκηθξνβηαθήο 

αληνρήο ζηειερώλ 

Salmonella spp. πνπ 

απνκνλώζεθαλ από 

ζθάγηα νξληζίσλ  

ζηε Β. Διιάδα 



53 

 

2.1 ΠΔΡΗΛΖΨΖ 

 

Ζ έξεπλα απηή πεξηιακβάλεη ηε δηεξεχλεζε ηεο παξνπζίαο θαη ηεο 

αληηκηθξνβηαθήο επαηζζεζίαο ησλ νξνηχπσλ Salmonella spp. ζε ζθάγηα 

νξληζίσλ θξενπαξαγσγήο απφ ηέζζεξα πηελνζθαγεία ηεο Β. Διιάδαο. 

Δμεηάζζεθαλ ζπλνιηθά 150 δείγκαηα δέξκαηνο ηξαρήινπ πνπ πξνέξρνληαλ 

απφ 450 ζθάγηα νξληζίσλ θαη 40 δείγκαηα επηθαλεηψλ, πξνεξρφκελα απφ ην 

πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ. 

ηειέρε Salmonella spp. βξέζεθαλ ζε 56 (37%) απφ ηα 150 δείγκαηα 

πνπ εμεηάζηεθαλ. Όζνλ αθνξά ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 

πηελνζθαγείσλ, ηξία δείγκαηα επηθαλεηψλ, απφ ηα 40 πνπ εμεηάζηεθαλ 

ζπλνιηθά θαη ζηα ηέζζεξα πηελνζθαγεία, βξέζεθαλ κνιπζκέλα κε Salmonella 

spp., ηα νπνία θαη πξνέξρνληαλ απφ έλα κφλν πηελνζθαγείν. πλνιηθά 

απνκνλψζεθαλ 142 ζηειέρε ηα νπνία ηαπηνπνηήζεθαλ ζε έμη δηαθνξεηηθνχο 

νξφηππνπο. Ο νξφηππνο πνπ απνκνλψζεθε ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ήηαλ ν 

S. Blockley (73,2%), θαη αθνινπζνχζαλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά νη S. Paratyphi 

B (16,9%), S. Bredeney (6,3%), S. Neftenbach (1,4%), S. Hadar (1,4%) θαη S. 

Thompson (0,7%).  

 Πελήληα ελλέα ζηειέρε Salmonella spp. (έλα ζηέιερνο απφ θάζε ζεηηθφ 

δείγκα ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα δείγκαηα απφ ην πεξηβάιινλ ησλ 

πηελνζθαγείσλ) ειέγρζεθαλ επίζεο γηα ηελ επαηζζεζία ηνπο ζε είθνζη 

αληηκηθξνβηαθνχο παξάγνληεο κε ηε κέζνδν ηεο δηάρπζεο ησλ δίζθσλ. Όια ηα 

ζηειέρε βξέζεθαλ αλζεθηηθά ζε 4 αληηβηνηηθά (πεληθηιιίλε, εξπζξνκπθίλε, 

βαλθνκπθίλε θαη θιηλδακπθίλε). Τςειά πνζνζηά αλζεθηηθφηεηαο 

παξαηεξήζεθαλ επίζεο ζηελ ηεηξαθπθιίλε, ζηελ νμπηεηξαθπθιίλε, ζην 

νμνιηληθφ νμχ, ζην λαιηδημηθφ νμχ, ζηελ ζηξεπηνκπθίλε, ζηε ρισξακθαηληθφιε, 

ζηε λενκπθίλε θαη ζηελ θαλακπθίλε. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

κφιπλζεο ησλ ζθαγίσλ νξληζίσλ κε Salmonella spp. θαη έλα πςειφ πνζνζηφ 

παξνπζίαο αλζεθηηθψλ ζηειερψλ ζε αληηκηθξνβηαθνχο παξάγνληεο. 
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2.2 ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ θαηαλάισζε ηνπ νξλίζεηνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε ζρέζε κε ηα άιια είδε θξέαηνο, θαη έρεη 

θεξδίζεη ηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ ράξε ζηελ πςειή δηαηηεηηθή αμία 

ηνπ θαη ηε ρακειή ηηκή ηνπ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ζθάγηα 

ησλ νξληζίσλ έρνπλ βξεζεί ζπρλά κνιπζκέλα κε παζνγφλα βαθηήξηα, φπσο ε 

Salmonella spp.. 

 Σν νξλίζεην θξέαο έρεη θαηεγνξεζεί φηη είλαη έλα απφ ηα ηξφθηκα πνπ 

εκπιέθνληαη ζπρλφηεξα ζηηο ηξνθνδειεηεξηάζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο 

Salmonella spp.. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζε κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ φπσο ε εληαηηθή εθηξνθή ησλ νξληζίσλ, ε πηζαλφηεηα κφιπλζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζθαγήο θαη ε αλεπαξθήο εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ νξζήο 

πγηεηλήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξντφλησλ απφ νξλίζεην θξέαο (Doyle θαη 

Beuchat, 2007; Jay θαη ζπλ., 2005; Ray θαη Bhunia, 2008). 

 Ζ παξνπζία ησλ Salmonella spp. ζην νξλίζεην θξέαο έρεη δηεξεπλεζεί 

ζε πνιιέο ρψξεο, φπσο ε Ηζπαλία (Dominguez θαη ζπλ., 2002), ε Πνξηνγαιία 

(Antunes θαη ζπλ., 2003), ην Βέιγην (Uyttendaele θαη ζπλ., 1998) ε Διιάδα 

(Arvanitidou θαη ζπλ., 1998) θαη ηα επίπεδα ηεο κφιπλζεο βξέζεθαλ 35,83%, 

60%, 36,7% θαη 69% αληηζηνίρσο. 

 Πνιιά νκαδηθά θξνχζκαηα αιιά θαη κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο 

αικνλέισζεο ζπκβαίλνπλ παγθνζκίσο. ηελ Διιάδα ηηο ηειεπηαίεο δχν 

δεθαεηίεο, ε ζαικνλέισζε απνηειεί ηελ πην ζπρλά θαηαγεγξακκέλε αηηία 

ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο. Ο νξφηππνο Salmonella spp. πνπ απνκνλψλεηαη 

ζπρλφηεξα είλαη ν S. Enteritidis, αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ S. Typhimurium 

(EFSA, 2009; Schmidt θαη Tirado, 2001; Schmidt θαη Gervelmeyer, 2003). 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε εκθάληζε ζηειερψλ Salmonella spp. αλζεθηηθψλ 

ζηα αληηβηνηηθά, ε νπνία νδήγεζε ζε απνηπρίεο ζηε ζεξαπεία ηεο 

αικνλέισζεο ζε αλζξψπνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παζνγέλεηα ηεο, έρεη 

πξνθαιέζεη ηδηαίηεξε αλεζπρία παγθνζκίσο (Busani θαη ζπλ., 2004; 
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Padungtod θαη Kaneene, 2006). Ζ εθηεηακέλε ρξήζε αληηβηνηηθψλ ζηελ 

θαζεκεξηλή θηεληαηξηθή θαη ηαηξηθή πξάμε έρεη ελνρνπνηεζεί γηα ηελ εκθάληζε 

αλζεθηηθψλ βαθηεξίσλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη νη Salmonella spp.. ηα 

παξαγσγηθά δψα θαη ηδηαίηεξα ζηα θνηφπνπια, ηα αληηβηνηηθά έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο εμππεξεηψληαο δηάθνξνπο ζθνπνχο, φπσο είλαη ε 

βειηίσζε ησλ απνδφζεσλ ηεο αλάπηπμεο, ε πξνθχιαμε αιιά θαη ε ζεξαπεία 

λνζεκάησλ. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζηελ έθζεζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

δψσλ ζε ππνζεξαπεπηηθέο ζπγθεληξψζεηο αληηβηνηηθψλ (Dupont θαη Steele, 

1987; Franco θαη ζπλ., 1990) θαη πξνθάιεζε  ηελ δεκηνπξγία κηαο δεμακελήο 

κε αληηβηνηηθνάληνρα βαθηήξηα (Endtz θαη ζπλ., 1991; Smith θαη ζπλ., 1999). 

Δπνκέλσο, ε αιφγηζηε θαη κε νξζνινγηθή ρξήζε αληηβηνηηθψλ είρε σο 

ζπλέπεηα ηελ επηινγή θαη επηθξάηεζε νξνηχπσλ αλζεθηηθψλ ζηα αληηβηνηηθά 

θαη ηε κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο έλαληη ησλ βαθηεξηαθψλ 

ινηκψμεσλ. 

 Ζ αλάπηπμε ηεο αληηκηθξνβηαθήο αληνρήο ησλ βαθηεξίσλ πξνθαιείηαη 

απφ δηάθνξνπο κεραληζκνχο φπσο: (i) αιιαγέο ζηε δηαπεξαηφηεηα ηεο 

βαθηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο, (ii) ελεξγεηαθά εμαξηψκελε απνκάθξπλζε ησλ 

αληηβηνηηθψλ δηακέζνπ ησλ αληιηψλ εθξνήο ηεο κεκβξάλεο (iii) ηξνπνπνίεζε 

ηνπ ρψξνπ δξάζεο ηνπ θαξκάθνπ θαη (iv) θαηαζηξνθή ή αδξαλνπνίεζε ησλ 

αληηβηνηηθψλ (Barbosa θαη Levy, 2000; Schwarz θαη Chaslus-Dancla, 2001). 

Δπηπξφζζεηνη αληηκηθξνβηαθνί θαηλφηππνη αλαπηχζζνληαη ζπρλά κέζσ 

ζπδεπγκέλεο κεηαθνξάο πιαζκηδίσλ (Fey θαη ζπλ., 2000; Gebreyes θαη Altier, 

2002; Guerra θαη ζπλ., 2002). 

 Οη ζηφρνη απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ν επηπνιαζκφο ησλ 

Salmonella spp. ζηα ζθάγηα ησλ νξληζίσλ ζηε Β. Διιάδα θαη λα αμηνινγεζεί ε 

αληηκηθξνβηαθή αληίζηαζε ησλ ζηειερψλ ηεο. 

 

 



56 

 

2.3 ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

2.3.1 Γεηγκαηνιεςία 

Σέζζεξα δηαθνξεηηθά πηελνζθαγεία ηεο Β. Διιάδαο (ηα νπνία ζα 

αλαθέξνληαη σο πηελνζθαγείν 1, 2, 3, 4) επηιέρζεθαλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. Σν έλα απφ απηά (πηελνζθαγείν 3) ήηαλ ζχγρξνλν κε 

εμνπιηζκφ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ελψ ηα ππφινηπα ηξία (πηελνζθαγείν 1, 2, 

4) ήηαλ παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, θαιχπηνληαο σζηφζν φιεο ηηο ηζρχνπζεο 

λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. 

Σα δείγκαηα ήηαλ ηεκάρηα δέξκαηνο ηξαρήινπ πνπ ιακβάλνληαλ απφ 

ζθάγηα νξληζίσλ ακέζσο κεηά ηε ζθαγή ηνπο (ISO 17604:2003). H πεξηνρή 

ηνπ ηξαρήινπ ζεσξείηαη φηη είλαη πεξηζζφηεξν επηβαξπκέλε απφ 

κηθξνβηνινγηθήο απφςεσο, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ αλάξηεζεο ησλ ζθαγίσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζθαγήο (Colin θαη Corry, 1999). 

Έλα ηεκάρην βάξνπο 10 g πεξίπνπ δέξκαηνο ηξαρήινπ ιακβάλνληαλ 

απφ θάζε ζθάγην. Σα ηεκάρηα δέξκαηνο απφ ηξία ζθάγηα νκνγελνπνηνχληαλ 

πξηλ ηελ εμέηαζε πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ ην ηειηθφ δείγκα ησλ 25 g (ISO 

17604:2003). Δμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά 150 δείγκαηα (450 ζθάγηα) γηα ηελ 

παξνπζία ή απνπζία Salmonella spp. 

Δπηπιένλ, 40 δείγκαηα ειήθζεζαλ απφ ην πεξηβάιινλ ησλ 

πηελνζθαγείσλ κε ηε κέζνδν ησλ βπζκάησλ. Σα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο 

πεξηειάκβαλαλ επηθάλεηα: α) 8 πάγθσλ επεμεξγαζίαο ησλ ζθαγίσλ ακέζσο 

κεηά ηελ ςχμε ηνπο, β) 8 άδεησλ πιαζηηθψλ πεξηεθηψλ, γ) 8 γεκάησλ κε 

ζθάγηα πιαζηηθψλ πεξηεθηψλ, δ) 8 ρεηξνιαβψλ ησλ ςπγείσλ θαη ε) 8 πάγθσλ 

θνπήο ησλ θηιέησλ. Ζ απφκαμε αθνξνχζε 100 cm2 επίπεδεο επηθάλεηαο θαη 

νιφθιεξεο ηηο ιαβέο ησλ ςπγείσλ θαη επαλαιακβάλνληαλ 2-5 θνξέο κε ηε 

ρξήζε απνζηεηξσκέλνπ βακβαθνθφξνπ ζηεηιενχ. Πξηλ απφ ηελ απφκαμε, ηα 

βχζκαηα πγξαίλνληαλ ζε δσκφ Half Fraser θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηαθέξνληαλ ζε 

θηαιίδηα πνπ πεξηείραλ 10 ml ηνπ ίδηνπ ππνζηξψκαηνο. Αθνινπζνχζε 
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απφκαμε ηεο ίδηαο επηθάλεηαο κε ζηεγλφ βχζκα, ην νπνίν κεηαθέξνληαλ ζην 

ίδην θηαιίδην. Οη 2-5 απνκάμεηο ζρεκάηηδαλ έλα δείγκα.  

 Σα δείγκαηα κεηαθέξνληαλ εληφο κίαο ψξαο ζην εξγαζηήξην κέζα ζε 

ηζνζεξκηθνχο πεξηέθηεο κε πάγν θαη εμεηάδνληαλ άκεζα. 

 

2.3.2 Απνκόλσζε ησλ Salmonella spp.  

 Ζ απνκφλσζε ησλ Salmonella spp. γηλφηαλ κε ηε κέζνδν πνπ 

θαζνξίδεη ε Γηεζλήο ηαζεξά ΔΝ/ISO 6579:2002, κε κηα κηθξή ηξνπνπνίεζε 

πνπ αθνξνχζε ηε θάζε ηνπ εθιεθηηθνχ εκπινπηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 25 g 

δέξκαηνο ηξαρήινπ νκνγελνπνηνχληαλ κε 225 ml Buffered Peptone Water ζε 

ζπζθεπή Stomacher (Stomacher 400 – laboratory blender, Seward Medical, 

London, UK) γηα 2 ιεπηά. Οη βακβαθνθφξνη ζηεηιενί εκβαπηίδνληαλ απεπζείαο 

ζε 10 ml πξνεκπινπηηζηηθνχ δσκνχ Buffered Peptone Water. Μεηά απφ 

επψαζε 18-20 σξψλ ζε ζεξκνθξαζία 37˚C κεηαθεξφηαλ 0,1 ml θαη 1 ml ηεο 

πξνεκπινπηηζηηθήο θαιιηέξγεηαο ζε 10 ml Rappaport-Vassiliadis Soya 

Peptone broth θαη ζε 10 ml Selenite-Cystine broth, αληηζηνίρσο. Οη δχν 

εθιεθηηθνί εκπινπηηζηηθνί δσκνί επσάδνληαλ ν κελ πξψηνο ζε ζεξκνθξαζία 

42˚C, ν δε δεχηεξνο  ζε ζεξκνθξαζία  37˚C επί 24 ψξεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

γηλφηαλ ελνθζαικηζκφο ζηα εθιεθηηθά ππνζηξψκαηα Xylose Lysine 

Decarboxylase agar (XLD) θαη Bismuth Sulfite agar (BSA). Σα ππνζηξψκαηα 

απηά κεηά ηνλ ελνθζαικηζκφ ηνπο επσάδνληαλ ζε ζεξκνθξαζία  37˚C επί 24 

ψξεο. Έσο 5 ραξαθηεξηζηηθέο απνηθίεο, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαλ ζηα 

πξναλαθεξζέληα εθιεθηηθά ππνζηξψκαηα, κεηά ηελ θαζαξνπνίεζε ηνπο ζε 

Νutrient agar (24h, 37˚C) ππνβάιινληαλ ζε έιεγρν ησλ εμήο βηνρεκηθψλ ηνπο 

ηδηνηήησλ: δχκσζε γιπθφδεο (TSI agar), παξαγσγή νπξεάζεο (urea broth), 

απνθαξβνμπιίσζε ηεο ιπζίλεο (LI agar), αλίρλεπζε ηεο β-γαιαθηνζηδάζεο 

(δσκφο ONPG), αληίδξαζε Voges-Proskauer θαη αληίδξαζε ηεο ηλδφιεο 

(tryptone water). Αθνινπζνχζε νξνινγηθφο έιεγρνο κε πνιπδχλακνπο θαη 

κνλνδχλακνπο αληηνξνχο. 
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 Όια ηα ππνζηξψκαηα θαη νη ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πξνέξρνληαλ απφ ηε Merck KGaA (Darmstadt, Germany) εθηφο θαη αλ 

επηζεκαίλεηαη δηαθνξεηηθά.  

 

2.3.3 Οξνινγηθή ηππνπνίεζε ησλ Salmonella spp.   

Ζ νξνινγηθή ηππνπνίεζε ησλ απνκνλσκέλσλ ζηειερψλ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην Κέληξν Αλαθνξάο αικνλέιαο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο θαη ζην Δζληθφ Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο ηεο αικνλέιαο 

ζηε Υαιθίδα. 

 

2.3.4 Έιεγρνο επαηζζεζίαο ζε αληηκηθξνβηαθνύο παξάγνληεο ησλ 

Salmonella spp. 

 Πελήληα ελλέα ζηειέρε Salmonella spp. (έλα ζηέιερνο απφ θάζε ζεηηθφ 

δείγκα ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα δείγκαηα απφ ην πεξηβάιινλ ησλ 

πηελνζθαγείσλ) ειέγρζεθαλ γηα ηελ επαηζζεζία ηνπο ζε κηα νκάδα 20 

αληηκηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ. Οη θαηλφηππνη αληηκηθξνβηαθήο επαηζζεζίαο 

ησλ ζηειερψλ θαζνξίζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο δηάρπζεο ησλ δίζθσλ ζε 

ηξπβιία Mueller-Hinton agar, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI; πξψελ NCCLS) (NCCLS, 2004). Σα 

αληηβηνηηθά δηζθία (BBL) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ (ζπγθέληξσζε ζε 

κηθξνγξακκάξηα αλά δηζθίν): ακνμηθηιιίλε (25 κg), ακπηθηιιίλε (10 κg), 

θεθνηαμίκε (30 κg), θεθαινηίλε (30 κg), ρισξακθαηληθφιε (30 κg), 

ζηπξνθινμαθίλε (5 κg), θιηλδακπθίλε (2 κg), ελξνθινμαθίλε (5 κg), 

εξπζξνκπθίλε (15 κg), γεληακηθίλε (10 κg), θαλακπθίλε (30 κg), λαιηδημηθφ νμχ 

(30 κg), λενκπθίλε (30 κg), νμνιηληθφ νμχ (2 κg), νμπηεηξαθπθιίλε (30 κg), 

πεληθηιιίλε (10 U), ζηξεπηνκπθίλε (10 κg), ζνπιθνκεζνμαδφιε θαη 

ηξηκεζνπξίκε (23,75/1,25 κg), ηεηξαθπθιίλε (30 κg) θαη βαλθνκπθίλε (30 κg). 

Σα ζηειέρε E. coli ATCC 25922 θαη S. aureus ATCC 29213 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζηειέρε αλαθνξάο γηα ηελ παξνχζα έξεπλα.  
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2.4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

2.4.1 Παξνπζία ησλ Salmonella spp. ζηα ζθάγηα νξληζίσλ θαη ζην 

πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ  

Salmonella spp. απνκνλψζεθαλ ζε 56 (37%) απφ ηα 150 δείγκαηα 

δέξκαηνο ηξαρήινπ πνπ εμεηάζηεθαλ (Πίλαθαο 2.1). Ο επηπνιαζκφο ηνπο 

θπκάλζεθε απφ 12% (Πηελνζθαγείν 3) έσο 80% (Πηελνζθαγείν 2). Αλαιπηηθά 

ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζία ησλ Salmonella spp. ζε ζθάγηα 

νξληζίσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα ηέζζεξα πηελνζθαγεία ηεο θεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.1 

Πίλαθαο 2.1: Απνηειέζκαηα ηεο παξνπζίαο ησλ Salmonella spp. ζε ζθάγηα 

νξληζίσλ. 

Πηελνζθαγείν 

 

Αξηζκφο ζεηηθψλ δεηγκάησλ / 

χλνιν δεηγκάησλ 

(3 ζθάγηα /δείγκα) 

Πνζνζηφ ζεηηθψλ δεηγκάησλ   

Salmonella spp. 

1 17 / 75 23% 

2 20 / 25 80% 

3 3 / 25 12% 

4 16 / 25 64% 

χλνιν 56 / 150 37% 

 

Salmonella spp. απνκνλψζεθαλ θαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

πηελνζθαγείνπ 2. Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα 2.2. 
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Πίλαθαο 2.2: Απνηειέζκαηα ηεο παξνπζίαο ησλ Salmonella spp. ζην 

πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ. 

- : απνπζία Salmonella spp., + : παξνπζία Salmonella spp. 

Γ 1*: Γείγκα 1, Γ 2*: Γείγκα 2 

 

2.4.2 Καηαλνκή ησλ νξνηύπσλ Salmonella spp. πνπ απνκνλώζεθαλ 

από ηα ζθάγηα ησλ νξληζίσλ 

πλνιηθά απνκνλψζεθαλ 142 ζηειέρε ηα νπνία αλήθαλ ζε έμη 

δηαθνξεηηθνχο νξφηππνπο. Πξψηνο ζε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο ήηαλ ν S. 

Blockley (73,2%), αθνινπζνχζε ν S. Paratyphi B (16,9%) θαη ζε πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ νη νξφηππνη S. Bredeney (6,3%), S. Neftenbach (1,4%), S. Hadar 

(1,4%) θαη S. Thompson (0,7%). Ζ θαηαλνκή ησλ νξνηχπσλ ησλ 

εμεηαζζέλησλ ζηειερψλ Salmonella spp. θαίλεηαη ζην γξάθεκα 2.1. 

 

 

 

Υεηξνιαβέο 

ςπγείσλ 

Πεξηέθηεο 

κε ζθάγηα 

Κελνί 

πεξηέθηεο  

Δπηθάλεηα 

επεμεξγαζίαο  

Δπηθάλεηα 

θηιεηνπνίεζεο 

Γ 1* Γ 2* Γ 1 Γ 2 Γ 1 Γ 2 Γ 1 Γ 2 Γ 1 Γ 2 

Πηελνζθαγείν 1 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Πηελνζθαγείν 2 
 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

Πηελνζθαγείν 3 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Πηελνζθαγείν 4 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Γξάθεκα 2.1: Καηαλνκή ησλ νξνηχπσλ Salmonella spp. 

 

 

2.4.3 Έιεγρνο επαηζζεζίαο ζε αληηκηθξνβηαθνύο παξάγνληεο ησλ 

Salmonella spp. πνπ απνκνλώζεθαλ από ηα ζθάγηα ησλ νξληζίσλ θαη 

από ην πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ 

Ο έιεγρνο επαηζζεζίαο 59 ζηειερψλ (έλα ζηέιερνο απφ θάζε ζεηηθφ 

δείγκα ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα δείγκαηα απφ ην πεξηβάιινλ ησλ 

πηελνζθαγείσλ) έλαληη κηαο νκάδαο 20 αληηκηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ 

ειέγρζεθε επίζεο ζηελ παξνχζα έξεπλα. Όια ηα απνκνλσζέληα ζηειέρε ήηαλ 

αλζεθηηθά ζε ηνπιάρηζηνλ 4 απφ ηνπο ρξεζηκνπνηεζέληεο αληηκηθξνβηαθνχο 

παξάγνληεο.  Ο νξφηππνο S. Blockley βξέζεθε αλζεθηηθφο έλαληη 12 

αληηκηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ, ν S. Paratyphi B έλαληη 8, ν S. Hadar έλαληη 9, 

ν S. Neftenbach έλαληη 13, ν S. Bredeney έλαληη 11 θαη ν S. Thompson έλαληη 

5. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο επαηζζεζίαο ησλ εμεηαζζέλησλ 

ζηειερψλ Salmonella spp. έλαληη ησλ αληηκηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ θαίλνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.3. Όια ηα ζηειέρε βξέζεθαλ αλζεθηηθά ζηελ 

πεληθηιιίλε, εξπζξνκπθίλε, βαλθνκπθίλε θαη θιηλδακπθίλε, ελψ πςειά 

πνζνζηά αλζεθηηθφηεηαο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηελ ηεηξαθπθιίλε (88%), 
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νμπηεηξαθπθιίλε (88%), νμνιηληθφ νμχ (88%), λαιηδημηθφ νμχ (88%), 

ζηξεπηνκπθίλε (83%), ρισξακθαηληθφιε (80%), λενκπθίλε (76%) θαη 

θαλακπθίλε (76%). Ληγφηεξα ζηειέρε βξέζεθαλ αλζεθηηθά ζηελ ακπηθηιιίλε, 

ακνμηθηιιίλε θαη ζηε ζνπιθνκεζνμαδφιε + ηξηκεζνπξίκε. Ζ γεληακηθίλε, ε 

θεθνηαμίκε, ε θεθαινηίλε, ε ζηπξνθινμαθίλε θαη ε ελξνθινμαθίλε ήηαλ νη 

κφλνη αληηκηθξνβηαθνί παξάγνληεο πνπ ήηαλ απνηειεζκαηηθνί έλαληη φισλ ησλ 

ζηειερψλ Salmonella spp. πνπ εμεηάζζεθαλ (Πίλαθαο 2.3).  
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Πίλαθαο 2.3: Απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ επαηζζεζίαο ησλ ζηειερψλ 

Salmonella spp. ζε αληηκηθξνβηαθνχο παξάγνληεο.  

 Αλζεθηηθά ζηειέρε ηειέρε 
ελδηάκεζεο 

αλζεθηηθόηεηαο  

Αληηκηθξνβηαθόο 
παξάγνληαο 

S
. 

B
lo

c
k
le

y
  

(4
2
) 

S
. 

P
a

ra
ty

p
h
i 
B

 

(8
) 

S
. 

B
re

d
e

n
e

y
  

(4
) 

S
. 

H
a

d
a

r 
  
  
  
 

(2
) 

S
. 

N
e

ft
e

n
b

a
c
h
 

(2
) 

S
. 

T
h
o
m

p
s
o
n
 

(1
) 

χλνιo 

 

 

 

χλνιo 

 

 

 

θιηλδακπθίλε (2 κg) 42 8 4 2 2 1 59 (100%) - 

εξπζξνκπθίλε (15 κg) 42 8 4 2 2 1 59 (100%) - 

πεληθηιιίλε (10 U) 42 8 4 2 2 1 59 (100%) - 

βαλθνκπθίλε (30 κg) 42 8 4 2 2 1 59 (100%) - 

νμπηεηξαθπθιίλε (30 κg) 42 2 4 2 2 - 52 (88%) 7 (12%) 

ηεηξαθπθιίλε (30 κg) 42 2 4 2 2 - 52 (88%) 4 (7%) 

λαιηδημηθφ νμχ (30 κg) 42 8 - 2 - - 52 (88%) - 

νμνιηληθφ νμχ (2 κg) 42 8 - 2 - - 52 (88%) - 

ζηξεπηνκπθίλε (10 κg) 42 - 3 2 2 - 49 (83%) 8 (13%) 

  ρισξακθαηληθφιε (30κg) 42 - 3 - 2 - 47 (80%) - 

θαλακπθίλε (30 κg) 42 - 1 - 2 - 45 (76%) - 

λενκπθίλε (30 κg) 42 - 1 - 2 - 45 (76%) - 

ακνμηθηιιίλε (25 κg) - - 3 - 2 - 5 (8%) - 

ακπηθηιιίλε (10 κg) - - 3 - 2 - 5 (8%) - 

ζνπιθνκεζνμαδφιε + 
ηξηκεζνπξίκε (23,75/1,25 

κg) 

- - 3 - 2 - 5 (8%) - 

θεθνηαμίκε (30 κg) - - - - - - 0 - 

θεθαινηίλε (30 κg) - - - - - - 0 - 

ζηπξνθινμαθίλε (5 κg) - - - - - - 0 - 

ελξνθινμαθίλε (5 κg) - - - - - - 0 - 

γεληακηθίλε (10 κg) - - - - - - 0 - 
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2.5 ΤΕΖΣΖΖ 

 

2.5.1 Παξνπζία ησλ Salmonella spp. ζηα ζθάγηα νξληζίσλ θαη ζην 

πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ  

 Ζ παξνπζία ησλ Salmonella spp. ζηα νξλίζηα θξενπαξαγσγήο θαη ζηα 

πξντφληα ηνπο θπκαίλεηαη, ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε δηάθνξεο ρψξεο, 

απφ 1,5% ζηε βφξεηα Ηξιαλδία (Soultos θαη ζπλ., 2003) έσο 60% ζηελ 

Πνξηνγαιία (Antunes θαη ζπλ., 2003). ε ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία ηεο 

θνηλνηηθήο έθζεζεο ηνπ 2007 γηα ηηο δσνλφζνπο πνπ αθνξά ζθάγηα νξληζίσλ, 

φπνπ ν επηπνιαζκφο ησλ Salmonella spp. ζηα πηελνζθαγεία κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θπκάλζεθε απφ <0,1% έσο 21,5% γηα ην 2005 θαη απφ 0,02% 

έσο 15,1% γηα ην 2006 (EFSA, 2009), ν επηπνιαζκφο ησλ Salmonella spp. 

πνπ βξέζεθαλ ζηε δηθή καο κειέηε ήηαλ ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξνο. Ζ δηαθνξά 

απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά παξαγφλησλ φπσο είλαη ε ρξνληθή 

πεξίνδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ε ειηθία ησλ νξληζίσλ πνπ εμεηάδνληαλ, ε 

δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε ησλ πηελψλ, ε επηινγή δηαθνξεηηθνχ δείγκαηνο θαη 

κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο, ην επίπεδν κφιπλζεο ησλ πηελψλ, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζαξηφηεηαο ηνπ πηελνζθαγείνπ, ην 

ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο δηαζηαπξνχκελεο επηκφιπλζεο ησλ 

πξντφλησλ,  ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ε επηιεγκέλε κέζνδνο απνκφλσζεο 

ησλ Salmonella spp. (Bryan θαη Doyle, 1995; Parveen θαη ζπλ., 2007; 

Uyttendaele θαη ζπλ., 1999). 

 Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο (2005-2006), ν επηπνιαζκφο ησλ Salmonella spp. ζηα 

ζκήλε νξληζίσλ θξενπαξαγσγήο πνπ θνηλνπνίεζε ε Διιάδα ζε έξεπλα ηεο  

Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ 27,3% (EFSA, 2009). Σα ζκήλε ησλ νξληζίσλ πνπ 

είλαη κνιπζκέλα κε Salmonella spp. ζπκβάιινπλ ζηελ επαθφινπζε κφιπλζε 

ηνπ νξλίζεηνπ θξέαηνο. Δίλαη σζηφζν δπλαηφ θαη ζκήλε απαιιαγκέλα απφ 

Salmonella spp. λα κνιπλζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζθαγήο. 

 Οη δηαθνξέο ζην πνζνζηφ κφιπλζεο κεηαμχ ησλ ζθαγίσλ πνπιεξηθψλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πηελνζθαγεία νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο 
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πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ηφζν ζηα πηελνζθαγεία φζν θαη ζηηο 

πηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο (Olah θαη ζπλ., 2004). Όια ηα νξλίζηα πνπ 

εμεηάζηεθαλ γηα ηελ έξεπλα καο πξνέξρνληαλ απφ πηελνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σν 

ρακειφ πνζνζηφ κφιπλζεο (12%) πνπ παξαηεξήζεθε ζην πηελνζθαγείν 3 

ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη δηαζέηεη ηνλ πην ζχγρξνλν εμνπιηζκφ 

απφ ηα 4 ηεο έξεπλαο καο, είλαη ην κφλν πνπ δηαζέηεη ζχζηεκα  αεξφςπμεο θαη 

εθαξκφδεη πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα HACCP. Έλα ζρεδφλ δηπιάζην πνζνζηφ 

κφιπλζεο (23%), αιιά ρακειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο έξεπλαο καο, 

παξαηεξήζεθε ζην πηελνζθαγείν 1 ην νπνίν είλαη ιηγφηεξν ζχγρξνλν απφ 

πιεπξάο ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ αιιά εθαξκφδεη θαη απηφ ζχζηεκα 

HACCP. Αληηζέησο, ην πνζνζηφ κφιπλζεο γηα ηα ζθάγηα ησλ πηελνζθαγείσλ 

2 θαη 4 ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα δχν απηά 

πηελνζθαγεία δελ δηαζέηνπλ ζχγρξνλν εμνπιηζκφ, δελ εθαξκφδνπλ ζχζηεκα 

HACCP θαη, φπσο θαη ην πηελνζθαγείν 1, δηαζέηνπλ δεμακελή ςπρξνχ λεξνχ 

γηα ηελ ςχμε ησλ ζθαγίσλ. Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Mead (2005), φηαλ νη 

ςπθηηθέο δεμακελέο ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, ηα βαθηήξηα πνπ απαληψληαη ζηελ 

επηθάλεηα ησλ  ζθαγίσλ ησλ νξληζίσλ απνκαθξχλνληαη κεραληθά θαηά έλα 

πνζνζηφ, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο κηθξνβηνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ ζθαγίνπ. Αληηζέησο, νη θαθνζπληεξεκέλεο ςπθηηθέο 

δεμακελέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δηαζηαπξνχκελε κφιπλζε ησλ ζθαγίσλ 

(Sarlin θαη ζπλ., 1998) θαη πξνθαλψο θάηη αλάινγν πηζαλφηαηα ζπκβαίλεη ζηα 

πηελνζθαγεία 2 θαη 4. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ησλ Καλφλσλ Οξζήο Τγηεηλήο 

θαη Βηνκεραληθήο Πξαθηηθήο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ εθζπιαρληζκνχ είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο Sarlin θαη ζπλ. (1998) ε 

πιεηνςεθία ησλ δηαζηαπξνχκελσλ επηκνιχλζεσλ ησλ ζθαγίσλ πξηλ ηελ 

εκβάπηηζε ηνπο ζπκβαίλεη θαηά ηε θάζε ηνπ εθζπιαρληζκνχ, κε ηηο ςπθηηθέο 

δεμακελέο λα απνηεινχλ ην δπλεηηθά πην επηθίλδπλν ζεκείν γηα ηελ 

επηκφιπλζε ησλ ζκελψλ πνπ είλαη απαιιαγκέλα απφ Salmonella spp. απφ 

αληίζηνηρα κνιπζκέλα. 

 ηελ Διιάδα, νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη φζνλ αθνξά ηνλ επηπνιαζκφ 

ησλ Salmonella spp. ζηα ζθάγηα νξληζίσλ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο. Μία 
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έξεπλα πνπ έγηλε ζε 3 βηνκεραληθά πηελνζθαγεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ πεξίνδν 1999-2000 έδεημε φηη ζην 11% ησλ νξληζίσλ 

πνπ πξνζήιζαλ γηα ζθαγή απνκνλψζεθε Salmonella spp. ζην πεξηερφκελν 

ηνπ ηπθινχ ηνπο εληέξνπ. Μεηά ηε ζθαγή, ην πνζνζηφ ησλ κνιπζκέλσλ 

νξληζίσλ αλήιζε ζην 33% (Alexandridou θαη ζπλ., 2001). Σν γεγνλφο απηφ 

απνηειεί ηζρπξή έλδεημε φηη ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα κφιπλζεο ζηα 

πηελνζθαγεία, δεδνκέλνπ φηη είλαη γλσζηφ φηη ε ηερλνινγία πνπ εθαξκφδεηαη 

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζθαγίσλ (δεμακελή δεκαηίζκαηνο, κεραλή 

απνπηίισζεο, ζπζθεπέο αθαίξεζεο ζπιάρλσλ, δεμακελή ςχμεο) επλνεί 

ηδηαίηεξα ηε κφιπλζε ηνπο κε δηάθνξνπο κηθξννξγαληζκνχο, ε νπνία θαη 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί. Οη Karabaxoglou θαη ζπλ. (1999) βξήθαλ επίζεο φηη 

ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θνηφπνπισλ πνπ εμεηάζηεθαλ (97%) θαη πξννξίδνληαλ 

γηα θαηαλάισζε ζε πέληε λνζνθνκεία ηεο Θεζζαινλίθεο, ήηαλ κνιπζκέλα κε 

Salmonella spp.. ε άιιε έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηνπο Arvanitidou θαη ζπλ. 

(1998) απνκνλψζεθαλ ζπλνιηθά 62 ζηειέρε Salmonella spp. ζηα 60 απφ ηα 

87 δείγκαηα θνηφπνπινπ πνπ επηιέρζεθαλ ηπραία απφ 20 δηαθνξεηηθέο 

παξηίδεο πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηξία λνζνθνκεία ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Υακειφηεξα πνζνζηά κφιπλζεο (3%) κε Salmonella spp. βξέζεθαλ ζε 

θαηεςπγκέλα θνηφπνπια εηζαγσγήο Γαιιίαο, ηα νπνία πξννξίδνληαλ γηα 

λνζνθνκείν ηεο Θεζζαινλίθεο (Arvanitidou θαη ζπλ., 1998).  

    Όζνλ αθνξά ηελ παξνπζία ησλ Salmonella spp. ζην πεξηβάιινλ ησλ 

πηελνζθαγείσλ βξέζεθε φηη ην πηελνζθαγείν 2 ήηαλ ην κνλαδηθφ πνπ νη 

επηθάλεηεο ηνπ ήηαλ κνιπζκέλεο κε Salmonella spp. Απφ ηα 40 δείγκαηα πνπ 

εμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά θαη πξνέξρνληαλ απφ ηα ηέζζεξα πηελνζθαγεία, κφλν 

3 δείγκαηα ηνπ πηελνζθαγείνπ 2 βξέζεθαλ κνιπζκέλα. Σν βαθηήξην 

απνκνλψζεθε απφ ην έλα εθ ησλ δεηγκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηνπο πιαζηηθνχο 

πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζθαγίσλ ζην 

ςπγείν ελψ πεξηείραλ ζθάγηα θαη απφ ηα δχν δείγκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνπο 

πάγθνπο θνπήο ησλ θηιέησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν πηελνζθαγείν ήηαλ απηφ κε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ κφιπλζεο κε Salmonella spp. (80%) ζηα ζθάγηα. 

Πξνθαλψο ν πςειφο επηπνιαζκφο ησλ Salmonella spp. ζηα ζθάγηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πηελνζθαγείνπ νδήγεζε ζηελ επηκφιπλζε θάπνησλ 
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επηθαλεηψλ ηνπ πηελνζθαγείνπ πνπ έξρνληαλ ζε άκεζε επαθή κε ηα ζθάγηα. 

Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν νξφηππνο ησλ 

Salmonella spp. ησλ δεηγκάησλ ησλ επηθαλεηψλ ήηαλ ηαπηφζεκνο κε ηνλ 

νξφηππν πνπ απνκνλψζεθε απφ ηα ζθάγηα ηνπ ίδηνπ πηελνζθαγείνπ (S. 

Blockley). ε αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε άιιεο ρψξεο, ηα 

πνζνζηά απνκφλσζεο ησλ Salmonella spp. απφ ην πεξηβάιινλ ησλ 

πηελνζθαγείσλ ήηαλ επίζεο ρακειά (10-16,7%) (Reiter θαη ζπλ., 2007). 

Δμάιινπ, έρεη παξαηεξεζεί φηη ζε πηελνζθαγεία κηθξήο ή κεζαίαο 

δπλακηθφηεηαο, φπσο ηα πηελνζθαγεία ηεο έξεπλάο καο, ησλ νπνίσλ ηα 

ζθάγηα παξνπζηάδνπλ ρακειφ πνζνζηφ κφιπλζεο κε Salmonella spp., ε 

κφιπλζε ησλ επηθαλεηψλ ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε φηαλ ζπλδπάδνληαη κε 

επαξθή πξνγξάκκαηα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο (EFSA, 2011). Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην φηη δελ αληρλεχζεθαλ ζηειέρε Salmonella spp. ζηηο 

επηθάλεηεο ησλ άιισλ ηξηψλ πηελνζθαγείσλ (1,3 θαη 4), ησλ νπνίσλ ηα 

ζθάγηα παξνπζίαδαλ ρακειφηεξν επηπνιαζκφ ησλ Salmonella spp. 

(23%,12% θαη 64%, αληηζηνίρσο).  

    

2.5.2 Καηαλνκή ησλ νξνηύπσλ Salmonella spp. ζηα ζθάγηα νξληζίσλ 

Ο νξφηππνο S. Blockley ήηαλ ν επηθξαηέζηεξνο νξφηππνο πνπ 

απνκνλψζεθε απφ ηα δείγκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, γεγνλφο πνπ 

ζπκθσλεί κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ γηα ηελ Διιάδα απφ κία 

Δπξσπατθή έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηα έηε 2006-2007 (EFSA, 2007). Χζηφζν, ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ 

ζπκπίπηνπλ κε απηά πξνεγνπκέλσλ εξεπλψλ πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα. 

χκθσλα κε ηνπο Arvanitidou θαη ζπλ. (1998) 6 δηαθνξεηηθνί νξφηππνη 

απνκνλψζεθαλ, κε ηνλ S. Enteritidis λα είλαη ν επηθξαηέζηεξνο θαη λα 

αληηζηνηρεί ζε 26 ζηειέρε (41,9%). Ο νξφηππνο S. Anatum βξέζεθε ζε 17 

ζηειέρε (27,4%), o S. Bredeney ζε 14 ζηειέρε (22,6%), ελψ ζε κηθξφηεξε 

ζπρλφηεηα βξέζεθαλ ν S. Derby, ν S. Virchow (απφ δπν ζηειέρε ν θαζέλαο) 

θαη ν Salmonella 4:b:-serotype (ζε έλα ζηέιερνο). Οη Alexandridou θαη ζπλ. 

(2001) απνκφλσζαλ ζηειέρε Salmonella spp. πνπ αλήθαλ ζε 11 

δηαθνξεηηθνχο νξνηχπνπο κε επηθξαηέζηεξνπο ηνπο S. Bredeney, S. 
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Enteritidis θαη S. II (S. Sofia), ελψ ηα ζηειέρε πνπ απνκφλσζαλ νη 

Karabaxoglou θαη ζπλ. (1996) ήηαλ θπξίσο S. Enteritidis (86%) θαη S. 

Livingstoke (14%).  

 Οη 5 πην ζπλήζεηο νξφηππνη Salmonella spp., γηα ηα έηε 2005-2006, 

πνπ απνκνλψζεθαλ απφ ζκήλε νξληζίσλ θξενπαξαγσγήο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ήηαλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά νη S. Enteritidis, S. Infantis, S. Mbandaka, 

S. Typhimurium θαη S. Hadar. χκθσλα κε ην Enter-net (ην δηεζλέο δίθηπν γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Salmonella spp. θαη ησλ νξνηνμηλνγφλσλ ινηκψμεσλ 

ηεο Escherichia coli) ν νξφηππνο S. Blockley έρεη απνκνλσζεί ζε πνιχ 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο απφ ην Γπηηθφ Ζκηζθαίξην θαη αληηπξνζψπεπε κφλν ην 

0,6% ησλ νξνηχπσλ Salmonella spp. πνπ είραλ απνκνλσζεί ζηελ Δπξψπε 

ζην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 1998, ελψ ν νξφηππνο S. Enteritidis 

αληηπξνζψπεπε ην 67,1%. Έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηε 

Ληζνπαλία (Pieskus θαη ζπλ., 2006), Ηζπαλία (Dominguez θαη ζπλ., 2002), 

Πνξηνγαιία (Antunes θαη ζπλ., 2003), Βέιγην (Uyttendaele θαη ζπλ., 1998), 

Διιάδα (Arvanitidou θαη ζπλ., 1998) αλέθεξαλ σο επηθξαηέζηεξν νξφηππν ηνλ 

S. Enteritidis, ελψ ν S. Blockley ήηαλ απψλ ή ζπάληνο. Αληηζέησο, ν νξφηππνο 

S. Blockley ήηαλ αλάκεζα ζηνπο 5 πην ζπρλά απνκνλσκέλνπο νξφηππνπο 

απφ πηελά θαη αλζξψπνπο ζηελ Ηαπσλία (Limawongpranee θαη ζπλ., 1999; 

Matsushita θαη ζπλ., 1996), ζηε Μαιαηζία (Rusul θαη ζπλ., 1996; Yasin θαη 

ζπλ., 1996) θαη ζηελ Σατιάλδε (Sasipreeyajan θαη ζπλ., 1996). ηελ Διιάδα, ν 

νξφηππνο S. Blockley αληηζηνηρνχζε ζηα 7 απφ ηα 13.199 ζηειέρε Salmonella 

spp. πνπ ηαπηνπνηήζεθαλ απφ ην 1976 έσο ην 1997. Χζηφζν, 35 πεξηπηψζεηο 

γαζηξεληεξίηηδαο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ Μαΐνπ θαη 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1998 νθείινληαλ ζε απηφλ ηνλ νξφηππν 

(Vassilogianakopoulos θαη ζπλ., 1999). Παξ‟ φια απηά, νη νξφηππνη S. 

Enteritidis θαη S. Typhimurium απνηέιεζαλ ηηο πην ζπρλέο αηηίεο πξφθιεζεο 

αλζξψπηλεο αικνλέισζεο, ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, γηα ηα έηε 2006 θαη 2007. 

(EFSA, 2009).  

 Ζ έξεπλα καο δείρλεη φηη ε θαηαλνκή ησλ νξνηχπσλ ησλ Salmonella 

spp. κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο 

κειέηεο θαη φηη ν νξφηππνο S. Blockley ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη πιένλ σο έλαο 



69 

 

απφ ηνπο επηθξαηέζηεξνπο νξφηππνπο Salmonella spp. πνπ απνκνλψλνληαη 

απφ ζθάγηα νξληζίσλ. Δπηπιένλ, ε πνηθηιφηεηα ησλ νξνηχπσλ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηηο δηαθνξεηηθέο πεγέο κφιπλζεο, φπσο είλαη ε επαθή κε άιια 

είδε αγξνηηθψλ θαη άγξησλ δψσλ, ηα κνιπζκέλα κε Salmonella spp. ζηηεξέζηα 

θαη νη εκκέλνπζεο ινηκψμεηο ησλ πηελνηξνθείσλ κεηαμχ δηαδνρηθψλ ζκελψλ 

(EFSA, 2007).  

 

2.5.3 Έιεγρνο ηεο επαηζζεζίαο ζε αληηκηθξνβηαθνύο παξάγνληεο ησλ 

Salmonella spp. πνπ απνκνλώζεθαλ από ζθάγηα νξληζίσλ θαη από ην 

πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ 

 Αμηνινγήζεθε ε δξάζε 20 αληηκηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ, κε γλσζηή 

δξάζε έλαληη ησλ Salmonella spp., ζηα 59 ζηειέρε. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Tassios θαη ζπλ. 

(2000) νη νπνίνη αλέθεξαλ φηη φια ηα ζηειέρε S. Blockley ήηαλ επαίζζεηα ζηε 

ηξηκεζνπξίκε/ζνπιθνκεζνμαδφιε, ακπηθηιιίλε, ακνμηθηιιίλε/θιαβνπιαληθφ 

νμχ, γεληακηθίλε θαη ζηπξνθινμαθίλε, ελψ παξνπζίαδαλ πςειά πνζνζηά 

αλζεθηηθφηεηαο ζηελ ηεηξαθπθιίλε (100%), ζηξεπηνκπθίλε θαη θαλακπθίλε 

(90%), ρισξακθαηληθφιε (83%) θαη λαιηδημηθφ νμχ (52%). Χζηφζν, έξρνληαη 

ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Arvanitidou θαη ζπλ. (1998) νη νπνίνη 

παξαηήξεζαλ ρακειά πνζνζηά αλζεθηηθφηεηαο ζε ηεηξαθπθιίλε θαη 

ζηξεπηνκπθίλε ησλ ζηειερψλ Salmonella spp. πνπ απνκνλψζεθαλ απφ 

ζθάγηα νξληζίσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν γεγνλφο απηφ 

κπνξεί λα αληαλαθιά δηαθνξέο ζηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ αληηβηνηηθψλ θαζψο 

επίζεο απνδεηθλχεη ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ησλ βαθηεξίσλ ζε απηά θαη ηελ 

αλάπηπμε, κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ελδερφκελεο αλζεθηηθφηεηαο απέλαληη 

ηνπο. 

 Σα πςειά επίπεδα αλζεθηηθφηεηαο ζηελ πεληθηιιίλε, ζηξεπηνκπθίλε, 

λενκπθίλε, λαιηδημηθφ νμχ, θαλακπθίλε θαη ηεηξαθπθιίλε πνπ παξαηεξήζεθαλ 

ζηελ έξεπλά καο είλαη πςειφηεξα απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη γηα ηελ Ηζπαλία 

(Carraminama θαη ζπλ., 2004), Πνξηνγαιία (Antunes θαη ζπλ., 2003), Ζ.Π.Α. 

θαη Κίλα (Chen θαη ζπλ., 2004), Βξαδηιία (Cardoso θαη ζπλ., 2006; Dias de 
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Oliveira θαη ζπλ., 2005) θαη Νηαθάξ (Bada-Alambedji θαη ζπλ., 2006). Σν 

πνζνζηφ ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηελ ηεηξαθπθιίλε πνπ βξέζεθε ζηελ έξεπλα καο 

ήηαλ κηθξφηεξν κφλν απφ ην αληίζηνηρν (100%) πνπ βξέζεθε απφ ηνπο 

Cardoso θαη ζπλ. (2006) γηα ζηειέρε Salmonella spp. πνπ απνκνλψζεθαλ 

απφ ζθάγηα νξληζίσλ θξενπαξαγσγήο ζηε Βξαδηιία. Σα πςειά απηά πνζνζηά 

αλζεθηηθφηεηαο ζηελ πεληθηιιίλε, εξπζξνκπθίλε, ζηξεπηνκπθίλε, λενκπθίλε, 

θαλακπθίλε θαη ηεηξαθπθιίλε πηζαλφλ λα ζπλδένληαη κε ηε ζπλερή ρξήζε ησλ 

αληηβηνηηθψλ απηψλ σο πξνιεπηηθνί ή ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο ζηα 

πηελνηξνθεία. 

 Ζ αλζεθηηθφηεηα ηνπ 80% ησλ ζηειερψλ πνπ απνκνλψζεθαλ ζηελ 

ρισξακθαηληθφιε είλαη αμηνζεκείσηε θαζψο ε ρξήζε ηεο έρεη απαγνξεπηεί 

απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. Μπνξεί βέβαηα λα εμεγεζεί είηε σο 

εκκέλνπζα επίθηεηε αλζεθηηθφηεηα είηε σο δηαζηαπξνχκελε αλζεθηηθφηεηα ζε 

άιινπο κε ζρεηηθνχο παξάγνληεο (Astorga Marquez θαη ζπλ., 2007; Bywater 

θαη ζπλ., 2004).  

Ζ αλζεθηηθφηεηα ζηε βαλθνκπθίλε ήηαλ επίζεο έλα κάιινλ αλαπάληερν 

εχξεκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 πνιιέο έξεπλεο απέδεημαλ φηη 

ε αβνπαξζίλε, έλα αληηκηθξνβηαθφ γιπθνπεπηίδην πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

βαλθνκπθίλε, ήηαλ ππεχζπλε γηα ηε καδηθή παξνπζία αλζεθηηθψλ ζηε 

βαλθνκπθίλε εληεξφθνθθσλ ζην έληεξν ησλ αγξνηηθψλ δψσλ, ησλ νπνίσλ ην 

ζηηεξέζην πεξηείρε απηή ηελ νπζία σο απμεηηθφ παξάγνληα (Aarestrup, 2006).  

 Σν πςειφ πνζνζηφ αλζεθηηθφηεηαο ησλ ζηειερψλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο είλαη αμηνζεκείσην θαη απνδεηθλχεη φηη ην θνηφπνπιν απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή δεμακελή αικνλειψλ πνιπαλζεθηηθψλ ζηνπο αληηκηθξνβηαθνχο 

παξάγνληεο. Ζ πνιπαλζεθηηθφηεηα παξαηεξείηαη ζπρλά κεηαμχ ησλ ζηειερψλ 

Salmonella spp. θαη έρεη αλαθεξζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο (Antunes θαη 

ζπλ., 2003; Carraminama θαη ζπλ., 2004; Miranda θαη ζπλ., 2009). 

Πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε κπνξεί λα πξνθχςνπλ σο απνηέιεζκα ηαπηφρξνλεο 

πίεζεο επηινγήο απφ πνιιαπιέο αληηβηνηηθέο νπζίεο. Ζ πίεζε επηινγήο δελ 

είλαη φκσο ε κνλαδηθή αηηία ηεο εκθάληζεο αλζεθηηθψλ ζηειερψλ. Ζ ρξήζε 

ελφο θαη κφλνπ αληηβηνηηθνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε 
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αλζεθηηθφηεηαο θαη ζε άιιεο αληηβηνηηθέο νπζίεο ρσξίο θακία πξνεγνχκελε 

έθζεζε ηνπο ζ‟ απηέο (Sayah θαη ζπλ., 2005). 

 Σν ρακειφ πνζνζηφ αλζεθηηθφηεηαο ζηελ ηξηκεζνπξίκε/ 

ζνπιθνκεζνμαδφιε ήηαλ ζπγθξίζηκν κε ην πνζνζηφ πνπ αλαθέξζεθε απφ 

ηνπο Chen θαη ζπλ. (2004) ζε ζηειέρε Salmonella spp. πνπ απνκνλψζεθαλ 

απφ θξέαηα ιηαληθήο ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηε Λαηθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο (Chen 

θαη ζπλ., 2004), πςειφηεξν απφ απηφ πνπ βξέζεθε ζε ζηειέρε Salmonella 

spp. απφ θνηφπνπια ζηε Βξαδηιία (Cardoso θαη ζπλ., 2006), απφ πξντφληα 

θνηφπνπινπ ζηελ Πνξηνγαιία (Antunes θαη ζπλ., 2003) θαη πηελνζθαγεία 

ζηελ Ηζπαλία (Carraminama θαη ζπλ., 2004) θαη ρακειφηεξν απφ ην πνζνζηφ 

πνπ εληνπίζηεθε ζε ζθάγηα νξληζίσλ ζην Νηαθάξ (Bada-Alambedji θαη ζπλ., 

2006). 

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη δελ βξέζεθε 

αλζεθηηθφηεηα ζηελ ελξνθινμαθίλε, ζηπξνθινμαθίλε, θεθνηαμίκε (3εο γεληάο 

θεθαινζπνξίλε) θαη γεληακηθίλε, ελψ ην λαιηδημηθφ νμχ ήηαλ ε κνλαδηθή 

θηλνιφλε  ζηελ νπνία εκθάληδαλ αλζεθηηθφηεηα ηα ζηειέρε Salmonella spp. 

πνπ απνκνλψζεθαλ ζηελ έξεπλα καο. Απηφ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εχξεκα 

θαζψο νη αληηκηθξνβηαθέο απηέο νπζίεο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

ηαηξηθή. Ζ ζηπξνθινμαθίλε απνηειεί ην αληηβηνηηθφ επηινγήο γηα ηε ζεξαπεία 

ησλ ζνβαξψλ ελ ησ βάζεη ινηκψμεσλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο 

είλαη νη ζαικνλειψζεηο θαη νη ζνβαξέο θακππινβαθηεξηάζεηο (Travers θαη 

Barza, 2002). Δπηπξνζζέησο, νη θεθαινζπνξίλεο επξέσο θάζκαηνο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηελ παηδηαηξηθή, θαζψο νη θινπνξνθηλνιφλεο 

δελ ελδείθλπληαη πξνο ην παξφλ ιφγσ ηεο ελδερφκελεο πηζαλφηεηαο λα 

πξνθαινχλ αξζξνπάζεηεο (Aarestrup, 2006). 

 Οθηψ δηαθνξεηηθνί θαηλφηππνη αλζεθηηθφηεηαο ζε αληηκηθξνβηαθνχο 

παξάγνληεο βξέζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα (Πίλαθαο 2.4). Κάζε νξφηππνο 

ζπλδεφηαλ κε έλαλ θαηλφηππν αλζεθηηθφηεηαο θαη κφλν νη νξφηππνη S. 

Paratyphi B θαη S. Bredeney ζπλδεφληνπζαλ κε δχν θαηλφηππνπο έθαζηνο. Σα 

ζηειέρε ηνπ νξνηχπνπ S. Thompson παξνπζίαδαλ ηε κηθξφηεξε 

αλζεθηηθφηεηα ζηα αληηβηνηηθά ελψ ηα πην αλζεθηηθά ήηαλ ηα ζηειέρε ηνπ 
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νξνηχπνπ S. Neftenbach αθνινπζνχκελα απφ απηά ηνπ νξνηχπνπ S. 

Blockley. Ο νξφηππνο S. Hadar πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί πξφζθαηα απφ ηε 

Δπξσπαηθή Έλσζε σο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηε δεκφζηα πγεία (Κνηλνηηθφο 

Καλνληζκφο 2160/2003) παξνπζίαζε αλζεθηηθφηεηα ζε πεληθηιιίλε + 

ηεηξαθπθιίλε + ζηξεπηνκπθίλε + βαλθνκπθίλε + εξπζξνκπθίλε + λαιηδημηθφ 

νμχ + θιηλδακπθίλε + νμνιηληθφ νμχ + νμπηεηξαθπθιίλε. ε πνιιέο έξεπλεο έρεη 

παξαηεξεζεί έλαο θαηλφηππνο αλζεθηηθφηεηαο ηεο ζηξεπηνκπθίλεο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηεηξαθπθιίλε (Antunes θαη ζπλ., 2003; Dias de Oliveira θαη 

ζπλ., 2005). ηελ έξεπλα καο, φια ηα ζηειέρε, εθηφο απφ έμη, πνπ ήηαλ 

αλζεθηηθά ζηελ ζηξεπηνκπθίλε ήηαλ αλζεθηηθά θαη ζηελ ηεηξαθπθιίλε, έλα 

ζηέιερνο ήηαλ αλζεθηηθφ κφλν ζηελ ηεηξαθπθιίλε, ηέζζεξα ζηειέρε ήηαλ 

αλζεθηηθά κφλν ζηελ ζηξεπηνκπθίλε θαη έλα ζηέιερνο ήηαλ επαίζζεην θαη ζηελ 

ζηξεπηνκπθίλε θαη ζηελ ηεηξαθπθιίλε. 
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Πίλαθαο 2.4: Φαηλφηππνη αλζεθηηθφηεηαο ησλ νξνηχπσλ Salmonella spp. πνπ 

απνκνλψζεθαλ απφ ζθάγηα νξληζίσλ θαη απφ ην πεξηβάιινλ ησλ 

πηελνζθαγείσλ (Αξηζκφο ζηειερψλ νξνηχπνπ κε ηνλ ίδην θαηλφηππν / 

πλνιηθφο αξηζκφο ζηειερψλ νξνηχπνπ). 

Φαηλόηππνη αλζεθηηθόηεηαο ζε 
αληηκηθξνβηαθνύο παξάγνληεο 

Οξόηππνη Salmonella spp. 

Βαλθνκπθίλε - Δξπζξνκπθίλε - Καλακπθίλε - 
Κιηλδακπθίλε - Νενκπθίλε - Ναιηδημηθφ νμχ - 
Ομνιηληθφ νμχ - Ομπηεηξαθπθιίλε - 
Πεληθηιιίλε - Σεηξαθπθιίλε - ηξεπηνκπθίλε  -  
Υισξακθαηληθφιε 

S. Blockley 

42/42 

Βαλθνκπθίλε - Δξπζξνκπθίλε - Κιηλδακπθίλε 
- Ναιηδημηθφ νμχ - Ομνιηληθφ νμχ - Πεληθηιιίλε 
- ηξεπηνκπθίλε  

S. Paratyphi B 

6/8 

Βαλθνκπθίλε - Δξπζξνκπθίλε - Κιηλδακπθίλε 
- Ναιηδημηθφ νμχ - Ομνιηληθφ νμχ - 
Ομπηεηξαθπθιίλε - Πεληθηιιίλε - 
ηξεπηνκπθίλε - Σεηξαθπθιίλε   

S. Paratyphi B 

2/8 

Βαλθνκπθίλε - Δξπζξνκπθίλε - Κιηλδακπθίλε 
- Ναιηδημηθφ νμχ - Ομνιηληθφ νμχ - 
Ομπηεηξαθπθιίλε - Πεληθηιιίλε - Σεηξαθπθιίλε 
- ηξεπηνκπθίλε -  

S. Hadar 

2/2 

Ακπηθηιιίλε - Ακνμηθηιιίλε - Βαλθνκπθίλε - 
Δξπζξνκπθίλε - Καλακπθίλε - Κιηλδακπθίλε - 
Νενκπθίλε - Ομπηεηξαθπθιίλε - Πεληθηιιίλε - 
νπιθνκεζνμαδφιε  + Σξηκεζνπξίκε - 
ηξεπηνκπθίλε - Σεηξαθπθιίλε – 
Υισξακθαηληθφιε 

S. Neftenbach 

2/2 

Ακπηθηιιίλε - Ακνμηθηιιίλε - Βαλθνκπθίλε - 
Δξπζξνκπθίλε - Κιηλδακπθίλε - 
Ομπηεηξαθπθιίλε - Πεληθηιιίλε - 
νπιθνκεζνμαδφιε  + Σξηκεζνπξίκε - 
ηξεπηνκπθίλε - Σεηξαθπθιίλε –
Υισξακθαηληθφιε 

S. Bredeney 

3/4 

Βαλθνκπθίλε - Δξπζξνκπθίλε - Καλακπθίλε 
Κιηλδακπθίλε – Νενκπθίλε - Ομπηεηξαθπθιίλε 
- Πεληθηιιίλε - Σεηξαθπθιίλε -  

S. Bredeney 

1/4 

Βαλθνκπθίλε - Δξπζξνκπθίλε - Κιηλδακπθίλε 
Πεληθηιιίλε  

S. Thompson 

1/1 
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 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο έδεημαλ έλα πςειφ πνζνζηφ 

παξνπζίαο Salmonella spp. ζηα ζθάγηα νξληζίσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

πηελνζθαγεία ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, θαη έλα αληίζηνηρα πςειφ πνζνζηφ 

πνιπαλζεθηηθφηεηαο, πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ζηειερψλ Salmonella 

spp., κε θαηλφηππνπο αλζεθηηθφηεηαο πνπ αληαλαθινχλ ηελ εθηεηακέλε ρξήζε 

ησλ αληηβηνηηθψλ. Σα ζηνηρεία απηά ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ειέγρνπ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παζνγφλνπ ζηα πξντφληα απφ νξλίζεην θξέαο θαη 

θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα κηα πην νξζνινγηθή ρξήζε ησλ 

αληηβηνηηθψλ θαη γηα ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ησλ αληηκηθξνβηαθψλ 

παξαγφλησλ. Ο έιεγρνο ηεο αικνλέισζεο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνινο θαη ε 

αθαίξεζε ηνπ κηθξννξγαληζκνχ απηνχ απφ ηελ ηξνθηθή αιπζίδα είλαη 

πξαθηηθά αδχλαηε. Χζηφζν, ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα, φπσο ε 

βειηίσζε ηεο πγηεηλήο θαηά ηε ζθαγή, ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ HACCP θαη ε 

επαλεμέηαζε ησλ ειέγρσλ ηεο δηαδηθαζίαο ζθαγήο, ηεο πξνέιεπζεο ηνπ 

ζκήλνπο θαη ησλ κέηξσλ βηνπξνζηαζίαο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα 

πηελνηξνθεία, ηα επίπεδα ησλ Salmonella spp. ζην σκφ θνηφπνπιν κπνξεί 

λα κεησζνχλ ζεκαληηθά. 
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3.1 ΠΔΡΗΛΖΨΖ 

 

Ζ έξεπλα απηή πεξηιακβάλεη ζην πξψην ζηάδην ηελ αλαδήηεζε ιηζηεξηψλ ζε 

δείγκαηα πξνεξρφκελα αθ‟ ελφο απφ ζθάγηα νξληζίσλ θξενπαξαγσγήο θαη 

αθ‟ εηέξνπ απφ ην πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ. Δμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά 

100 δείγκαηα δέξκαηνο ηξαρήινπ πξνεξρφκελα απφ 300 ζθάγηα νξληζίσλ, θαη 

40 δείγκαηα επηθαλεηψλ, πξνεξρφκελα απφ ην πεξηβάιινλ ησλ 

πηελνζθαγείσλ. Όια ηα δείγκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ (ζθάγηα – πεξηβάιινλ) 

ειήθζεζαλ απφ 4 πηελνζθαγεία ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. 

 Listeria spp. θαη Listeria monocytogenes απνκνλψζεθαλ ζε πνζνζηφ 

99% θαη 38%, αληηζηνίρσο, ηνπ ζπλφινπ ησλ εμεηαζζέλησλ δεηγκάησλ 

ζθαγίσλ νξληζίσλ. Όζνλ αθνξά ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 

πηελνζθαγείσλ, φια ηα δείγκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ βξέζεθαλ κνιπζκέλα κε 

Listeria spp. ελψ L. monocytogenes απνκνλψζεθε απφ ην πεξηβάιινλ ελφο 

κφλν πηελνζθαγείνπ ζε πνζνζηφ 80%. 

ην δεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο έγηλε γελεηηθή ηππνπνίεζε θαη έιεγρνο 

ηεο επαηζζεζίαο, ζε 20 αληηκηθξνβηαθνχο παξάγνληεο, 55 επηιεγκέλσλ 

ζηειερψλ L. monocytogenes πνπ απνκνλψζεθαλ απφ ηα ζθάγηα ησλ 

νξληζίσλ θαη ην πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ. Δθαξκφδνληαο ηε κέζνδν 

RAPD,  ηα ζηειέρε ηεο L. monocytogenes θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 2 θιάδνπο 

θαη 10 ππνθιάδνπο. Όια ηα ζηειέρε βξέζεθαλ αλζεθηηθά ζε δχν 

αληηκηθξνβηαθνχο παξάγνληεο (λαιηδημηθφ θαη νμνιηληθφ νμχ), ελψ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζηειερψλ βξέζεθαλ λα είλαη επαίζζεηα ζηνπο 

ππφινηπνπο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

κφιπλζεο ησλ ζθαγίσλ νξληζίσλ κε Listeria monocytogenes ελψ ηα ζηειέρε 

πνπ απνκνλψζεθαλ βξέζεθαλ λα είλαη επαίζζεηα ζηνπο αληηκηθξνβηαθνχο 

παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

ιηζηεξίσζεο ζε αλζξψπνπο. 
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3.2 ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ Listeria monocytogenes αλαγλσξίζηεθε δηεζλψο σο αλαδπφκελνο 

ηξνθηκνγελήο παζνγφλνο κηθξννξγαληζκφο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 

θαη απφ ηφηε απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ ζε φιν ηνλ θφζκν γηα ηνλ 

κηθξννξγαληζκφ απηφ. ε αληίζεζε κε άιιεο βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα ηξφθηκα, ε ιηζηεξίσζε παξνπζηάδεη έλα πςειφ πνζνζηφ 

ζλεηφηεηαο (10-30%) (Doganay, 2003; Farber θαη Peterkin, 1991; 

Swaminathan, 2001), ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πςεινχ 

θηλδχλνπ. Οη έγθπεο γπλαίθεο, ηα λενγλά, νη ελήιηθεο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

πγείαο, νη ειηθησκέλνη θαη ηα αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα είλαη ηδηαίηεξα εππαζή 

ζηε ινίκσμε (Ceylan θαη ζπλ., 2008, De Cesare θαη ζπλ., 2006; Uyttendaele 

θαη ζπλ., 1997). χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε Κνηλνηηθή Έθζεζε, 1.381 

επηβεβαησκέλεο πεξηπηψζεηο ιηζηεξίσζεο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2008 θαη ε αλαθεξφκελε ζλεηφηεηα έθηαζε ην 

20,5%. ηελ Διιάδα ε ιηζηεξίσζε δελ είλαη ζπλεζηζκέλε θαη κφλν ζπνξαδηθά 

θξνχζκαηα έρνπλ θαηαγξαθεί (EFSA, 2010). Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο 

Ληζηεξίσζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην 2008 ήηαλ 0,3 θξνχζκαηα / 

100.000 θαηνίθνπο ελψ ζηηο Ζ.Π.Α. θπκάλζεθε απφ 0,3 έσο 0,6 θξνχζκαηα / 

100.000 θαηνίθνπο εηεζίσο γηα ηα έηε 1996-2000 (Saunders θαη ζπλ., 2003). 

 Ο „‟παληαρνχ παξψλ‟‟ ραξαθηήξαο ηεο Listeria επζχλεηαη γηα ηελ 

επξεία δηάδνζε ηεο ζην πεξηβάιινλ. Δίλαη ηθαλή λα αλαπηχζζεηαη ζε 

ζεξκνθξαζία ςχμεο (Gandhi θαη Chikindas, 2007; Lado θαη Yusef, 2007) θαη 

κπνξεί λα επηβηψλεη ή αθφκα θαη λα πνιιαπιαζηάδεηαη ζηα θπηά, ζην έδαθνο 

θαη ζην λεξφ (Kosek-Paszkowska θαη ζπλ., 2005; Liu, 2008; Meng θαη Doyle, 

1998; Norrung θαη ζπλ., 2009; Uyttendaele θαη ζπλ., 1997). 

Αλ θαη ην νξλίζεην θξέαο ζπάληα έρεη ελνρνπνηεζεί γηα ηελ πξφθιεζε 

ιηζηεξίσζεο (Uyttendaele θαη ζπλ., 1997), ην ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ 

παξνπζίαο ηεο Listeria monocytogenes ζηα ζθάγηα ησλ νξληζίσλ απνηειεί 

πηζαλφ θίλδπλν. Ζ πξψηε απνδεδεηγκέλε πεξίπησζε ιηζηεξίσζεο ηεο νπνίαο 

αίηην ήηαλ θάπνην ηξφθηκν δσηθήο πξνέιεπζεο αλαθέξζεθε ζην Ζλσκέλν 
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Βαζίιεην (Kerr θαη ζπλ., 1988), φπνπ καγεηξεκέλν θνηφπνπιν πνπ αγνξάζηεθε 

απφ πνιπθαηάζηεκα ελνρνπνηήζεθε γηα ηελ πξφθιεζε ζπκπησκάησλ φκνησλ 

κε εθείλσλ κηαο γξηππψδνπο ζπλδξνκήο ζε έγθπν γπλαίθα, ε νπνία απέβαιιε 

απηφκαηα λεθξφ έκβξπν 23 εβδνκάδσλ. Ζ L. monocytogenes απνκνλψζεθε 

απφ ην ςεκέλν θνηφπνπιν, απφ ην αίκα ηεο γπλαίθαο θαη απφ δείγκαηα 

πξνεξρφκελα απφ ην έκβξπν. Ζ κέζε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο ηεο Listeria 

monocytogenes απφ ζθάγηα νξληζίσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα είλαη πεξίπνπ 

17% (Jay, 1996), παξφκνηα κε ην βφεην θαη ην πξφβεην θξέαο, θαη θπκαίλεηαη 

απφ 4,3% ζηελ Κνξέα (Beak θαη ζπλ., 2000) έσο 75% ζηελ Δζζνλία (Praakle-

Amin θαη ζπλ., 2006). 

Όπσο αλαθέξεηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Antunes θαη ζπλ., 2002; 

Franco θαη ζπλ., 1995, Genigeorgis θαη ζπλ., 1989; Lawrence θαη Gilmour, 

1994; Uyttendaele θαη ζπλ., 1999), ε παξνπζία ηεο Listeria monocytogenes 

ζην νξλίζεην θξέαο κπνξεί λα απνδνζεί ζην κνιπζκέλν πεξηβάιινλ ησλ 

πηελνζθαγείσλ θαη ζηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξνεηνηκάζηεθαλ ηα 

ζθάγηα θαη ηα πξντφληα ηνπο. Οη πχιεο εηζφδνπ ηνπ βαθηεξίνπ ζην 

πηελνζθαγείν είλαη πνηθίιεο θαη πνιπάξηζκεο. Δθφζνλ εηζέιζεη ε Listeria 

monocytogenes ζην πηελνζθαγείν, κπνξεί λα παξακείλεη γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη λα επηβηψλεη παξά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

θαζαξηζκνχ θαη εμπγίαλζεο (Fenlon θαη ζπλ., 1996; Franco θαη ζπλ., 1995; 

Genigeorgis θαη ζπλ., 1989; Hudson θαη Mead, 1989; Ojeniyi θαη ζπλ., 1996). 

Σα ζεκεία ηνπ πηελνζθαγείνπ πνπ έρνπλ βξεζεί ζεηηθά ζηε Listeria 

monocytogenes πεξηιακβάλνπλ ηηο επηθάλεηεο αλνμείδσηνπ ράιπβα ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηνπο ηκάληεο κεηαθνξάο, ηηο ρεηξνιαβέο ησλ 

ζπξψλ, ην δάπεδν, ηηο ζθνπγγαξίζηξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπ δαπέδνπ, ηα γάληηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη απνρεηεχζεηο 

(Lawrence θαη Gilmour, 1994). Μία εμήγεζε γηα ηελ παξακνλή θαη ηελ 

επηβίσζε ηεο L. monocytogenes ζην πηελνζθαγείν απνηειεί ε πξνζθφιιεζε 

ησλ βαθηεξηαθψλ θπηηάξσλ ζηηο επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην 

νξλίζεην θξέαο. χκθσλα κε ηνπο Mafu θαη ζπλ. (1990), ηα βαθηήξηα πνπ 

πξνζθνιιψληαη ζηηο επηθάλεηεο κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ έλα δπλακηθφ 

πεξηβάιινλ κηθξψλ απνηθηψλ ησλ νπνίσλ ε αλάπηπμε θαη ν 
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πνιιαπιαζηαζκφο επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο πνιπθπηηαξηθνχ 

ζηξψκαηνο βηνυκελίνπ. Σν πκέλην απηφ κπνξεί λα απειεπζεξψλεη ζπλερψο 

βαθηήξηα ζην πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα λα επηκνιχλνληαη ηα πξντφληα ηνπ 

πηελνζθαγείνπ. Δπηπιένλ, νη Mosteller θαη Bishop (1993) ππνζηήξημαλ φηη ν 

ζρεκαηηζκφο απηψλ ησλ πκελίσλ κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη ηα βαθηεξηαθά 

θχηηαξα απφ ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη λα απνηειέζνπλ κηα ζεκαληηθή 

δεμακελή ηεο L. monocytogenes ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ. 

Ζ εθηεηακέλε ρξήζε αληηβηνηηθψλ ζηελ θηεληαηξηθή θαη ηαηξηθή πξάμε 

έρεη ελνρνπνηεζεί γηα ηελ εκθάληζε αλζεθηηθψλ ζηα αληηβηνηηθά βαθηεξίσλ, 

ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε Listeria. Λφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηνπ 

πνζνζηνχ ζλεηφηεηαο ηεο ιηζηεξίσζεο, ε ζεξαπεία κε αληηκηθξνβηαθνχο 

παξάγνληεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ινίκσμεο. Γεληθψο, ηα 

ζηειέρε ησλ Listeria spp. ζεσξνχληαη επαίζζεηα ζηνπο αληηκηθξνβηαθέο 

παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ελαληίνλ ησλ Gram ζεηηθψλ 

βαθηεξίσλ, φπσο είλαη ε ακπηθηιιίλε, νη ηεηξαθπθιίλεο, ε εξπζξνκπθίλε θαη ε 

γεληακηθίλε. Tα παξαπάλσ αληηβηνηηθά είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ Listeria spp. ζηελ θαζεκεξηλή 

θηεληαηξηθή θαη ηαηξηθή πξάμε (Teuber, 1999). Μέρξη ην 1988, νπφηε θαη 

θαηαγξάθεθαλ ηα πξψηα αλζεθηηθά θαη πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε, δελ είρε 

αλαθεξζεί θακία πεξίπησζε επίθηεηεο αλζεθηηθφηεηαο ηεο L. monocytogenes 

ζηα αληηβηνηηθά (Aarestrup, 2006). Έθηνηε έρνπλ γίλεη πνιιέο αλαθνξέο γηα 

ηελ εκθάληζε αλζεθηηθφηεηαο ζηα αληηβηνηηθά ηεο L. monocytogenes πνπ έρεη 

απνκνλσζεί απφ δηάθνξεο πεγέο (Antunes θαη ζπλ., 2002; Papa θαη ζπλ., 

1996; Tsakris θαη ζπλ., 1997; Yucel θαη ζπλ., 2005). Όπσο αλαθέξεηαη απφ 

ηνπο Charpentier θαη ζπλ. (1995), ε αλζεθηηθφηεηα ησλ Listeria spp. 

απνδίδεηαη ζηελ ελζσκάησζε θηλεηψλ γελεηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο είλαη ηα 

απηνκεηαβηβαδφκελα θηλεηά πιαζκίδηα (self-transferable, mobilizable 

plasmids) θαη ηα ζπδεπγκέλα κεηαζεηφληα (conjugative transposons). Ζ 

εκθάληζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηεο L. monocytogenes ζηα αληηβηνηηθά κπνξεί λα 

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε Γεκφζηα Τγεία. 

Ζ παξνπζία ιηζηεξηψλ ζην νξλίζεην θξέαο έρεη ηεθκεξησζεί ζε πνιιέο 

ρψξεο (EFSA, 2010), αιιά ε χπαξμε ηνπ ζην ειιεληθφ νξλίζεην θξέαο δελ έρεη 
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εξεπλεζεί εθηελψο. Οη ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ην 

επίπεδν ησλ Listeria spp. θαη ν επηπνιαζκφο ηεο L. monocytogenes ζηα 

ζθάγηα νξληζίσλ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο θαη λα αμηνινγεζεί ε αλζεθηηθφηεηα ησλ 

ζηειερψλ ηεο ζε αληηκηθξνβηαθνχο παξάγνληεο. 

 

3.3 ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

3.3.1 Γεηγκαηνιεςία 

Σέζζεξα δηαθνξεηηθά πηελνζθαγεία ηεο Β. Διιάδαο (ηα νπνία θαη 

πιένλ ζα αλαθέξνληαη σο πηελνζθαγείν 1, 2, 3, 4) επηιέρζεθαλ γηα ηελ 

δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Σν έλα απφ απηά (πηελνζθαγείν 3) ήηαλ 

ζχγρξνλν κε εμνπιηζκφ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ελψ ηα ππφινηπα ηξία 

(πηελνζθαγείν 1, 2, 4) ήηαλ παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, θαιχπηνληαο σζηφζν φιεο 

ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. 

Σα δείγκαηα ήηαλ ηεκάρηα δέξκαηνο ηξαρήινπ πνπ ιακβάλνληαλ απφ 

ζθάγηα νξληζίσλ ακέζσο κεηά ηε ζθαγή ηνπο (ISO 17604:2003). Ζ πεξηνρή 

ηνπ ηξαρήινπ ζεσξείηαη φηη είλαη πεξηζζφηεξν επηβαξπκέλε απφ 

κηθξνβηνινγηθήο απφςεσο, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ αλάξηεζεο ησλ ζθαγίσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζθαγήο (Colin θαη Corry, 1999). 

Σεκάρην βάξνπο 10 g πεξίπνπ δέξκαηνο ηξαρήινπ ιακβάλνληαλ απφ 

θάζε ζθάγην. Σα ηεκάρηα δέξκαηνο απφ ηξία ζθάγηα νκνγελνπνηνχληαλ πξηλ 

ηελ εμέηαζε πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ ην ηειηθφ δείγκα ησλ 25 g (ISO 

17604:2003). Δμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά 100 δείγκαηα (300 ζθάγηα) γηα ηελ 

παξνπζία ή απνπζία Listeria spp θαη Listeria monocytogenes. 

Δπηπιένλ, 40 δείγκαηα ειήθζεζαλ απφ ην πεξηβάιινλ ησλ 

πηελνζθαγείσλ κε ηε κέζνδν ησλ βπζκάησλ. Σα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο 

πεξηειάκβαλαλ επηθάλεηα: α) 8 πάγθσλ επεμεξγαζίαο ησλ ζθαγίσλ ακέζσο 

κεηά ηελ ςχμε ηνπο, β) 8 άδεησλ πιαζηηθψλ πεξηεθηψλ, γ) 8 γεκάησλ κε 

ζθάγηα πιαζηηθψλ πεξηεθηψλ, δ) 8 ρεηξνιαβψλ ησλ ςπγείσλ θαη ε) 8 πάγθσλ 
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θνπήο ησλ θηιέησλ. Ζ απφκαμε αθνξνχζε 100 cm2 επίπεδεο επηθάλεηαο θαη 

νιφθιεξεο ηηο ρεηξνιαβέο ησλ ςπγείσλ θαη επαλαιακβάλνληαλ 2-5 θνξέο κε 

ηε ρξήζε απνζηεηξσκέλνπ βακβαθνθφξνπ ζηεηιενχ. Πξηλ απφ ηελ απφκαμε, 

ηα βχζκαηα πγξαίλνληαλ ζε δηάιπκα Half Fraser θαη κεηά απφ απηήλ, 

κεηαθέξνληαλ ζε θηαιίδηα πνπ πεξηείραλ 10 ml ηνπ ίδηνπ ππνζηξψκαηνο. 

Αθνινπζνχζε απφκαμε ηεο ίδηαο επηθάλεηαο κε ζηεγλφ βχζκα, ην νπνίν 

κεηαθέξνληαλ ζην ίδην θηαιίδην. Οη 2-5 απνκάμεηο ζρεκάηηδαλ έλα δείγκα.  

Σα δείγκαηα κεηαθέξνληαλ εληφο κίαο ψξαο ζην εξγαζηήξην κέζα ζε 

ηζνζεξκηθνχο πεξηέθηεο κε πάγν θαη εμεηάδνληαλ άκεζα. 

 

3.3.2 Απνκόλσζε ησλ Listeria spp. θαη L. monocytogenes 

 Ζ απνκφλσζε ησλ Ληζηεξηψλ γηλφηαλ ζχκθσλα κε ηε κέζνδν πνπ 

θαζνξίδεη ε Γηεζλήο ηαζεξά EN/ISO 11290-1:1996/FDAM 1:2004(E). 

πγθεθξηκέλα, 25 g δείγκαηνο αλακηγλχνληαλ κε ηνλ πξνεκπινπηηζηηθφ δσκφ 

Half Fraser (225ml),  νκνγελνπνηνχληαλ ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο ζε ζπζθεπή 

Stomacher (Stomacher 400 – laboratory blender, Seward Medical, London, 

UK) γηα 2 min θαη επσάδνληαλ ζηνπο 30˚C γηα 24 ψξεο. Οη βακβαθνθφξνη 

ζηεηιενί εκβαπηίδνληαλ απεπζείαο ζηνλ πξνεκπινπηηζηηθφ δσκφ Half Fraser 

θαη επσάδνληαλ επίζεο ζηνπο 30˚C γηα 24 ψξεο. ηε ζπλέρεηα 

ελνθζαικίδνληαλ 10 κl απφ ηελ θάζε θαιιηέξγεηα Half Fraser ζηα εθιεθηηθά 

ππνζηξψκαηα Agar Listeria Ottavani and Agosti (ALOA, Biolife, Milano, Italy) 

θαη Oxford agar θαη νη απνηθίεο εμεηάδνληαλ κεηά απφ επψαζε ζηνπο 37˚C γηα 

24 θαη 48 ψξεο. Παξάιιεια, κία πνζφηεηα (0,1 ml) απφ ηελ θάζε θαιιηέξγεηα 

κε Half Fraser ελνθζαικίδνληαλ ζε 10 ml εθιεθηηθνχ εκπινπηηζηηθνχ δσκνχ 

Fraser θαη επσάδνληαλ ζηνπο 37˚C γηα 48 ψξεο. Αθνινχζσο, 

ελνθζαικίδνληαλ 10 κl απφ ηελ θάζε θαιιηέξγεηα Fraser ζηα εθιεθηηθά 

ππνζηξψκαηα ALOA θαη Oxford agar θαη νη απνηθίεο εμεηάδνληαλ κεηά απφ 

επψαζε ζηνπο 37˚C γηα 24 θαη 48 ψξεο. 5 ραξαθηεξηζηηθέο απνηθίεο Listeria 

spp. ιακβάλνληαλ απφ θάζε ζηεξεφ εθιεθηηθφ ππφζηξσκα θαη 

θαζαξνπνηνχληαλ ζε Tryptone Soya Yeast Extract agar κεηά απφ επψαζε 

ζηνπο 37˚C γηα 24 ψξεο. 



90 

 

Όια ηα ππνζηξψκαηα θαη νη ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πξνέξρνληαλ απφ ηε Merck KGaA (Darmstadt, Germany) εθηφο θαη αλ 

επηζεκαίλεηαη δηαθνξεηηθά.   

 

3.3.3 Σαπηνπνίεζε θαη Γελεηηθή Τπνηππνπνίεζε ηεο L. monocytogenes 

Οη θαζαξνπνηεκέλεο απνηθίεο ησλ Listeria spp. ηαπηνπνηνχληαλ κε ηε 

ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ γηα ην γέλνο θαη ην είδνο εθθηλεηψλ (primers) κε ηε 

κέζνδν ηεο πνιιαπιήο Αιπζηδσηήο Αληίδξαζεο ηεο Πνιπκεξάζεο (multiplex 

PCR) πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Lawrence θαη Gilmour (1994). 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ 3 δεχγε εθθηλεηψλ (primers U1-U2, LI1-U1, LM1-LM2) 

απφ ηα νπνία ην πξψην αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε βαθηεξηαθνχ DNA, ην 

δεχηεξν ησλ Listeria spp θαη ην ηξίην ηεο L. monocytogenes. 

Πελήληα πέληε ζηειέρε (ηνπιάρηζηνλ έλα ζηέιερνο απφ θάζε ζεηηθφ 

δείγκα, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα δείγκαηα απφ ην πεξηβάιινλ ησλ 

πηελνζθαγείσλ) L. monocytogenes ηππνπνηήζεθαλ πεξαηηέξσ κε ηε κέζνδν 

ηεο αλάιπζεο  ηπραίσο πνιιαπιαζηαζζέλησλ πνιπκνξθηθψλ DNA (Random 

Amplified Polymorphic DNA analysis, RAPD) (van Belkum θαη ζπλ., 1993). Ζ 

ηερληθή απηή δεκηνπξγεί απνηππψκαηα (fingerprints) ηνπ DNA κε 

πνιιαπιαζηαζκφ ηπραίσλ ηεκαρίσλ ηνπ DNA. Ο αξηζκφο θαη ην κέγεζνο 

απηψλ ησλ ηεκαρίσλ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ ζηειερψλ. Οη 

εηθφλεο ησλ πεθηψλ πνπ πξνέθπςαλ αλαιχζεθαλ κε ην πξφγξακκα ηεο 

BioNumerics (Applied Maths, NV) θαη θαηαζθεπάζηεθε έλα θπινγελεηηθφ 

δέληξν. 

 

3.3.4 Έιεγρνο επαηζζεζίαο ζε αληηκηθξνβηαθνύο παξάγνληεο ηεο L. 

monocytogenes 

Πελήληα πέληε ζηειέρε L. monocytogenes ειέγρζεθαλ γηα ηελ 

επαηζζεζία ηνπο ζε κηα νκάδα 20 αληηκηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ. Σα πξνθίι 

αληηκηθξνβηαθήο επαηζζεζίαο ησλ ζηειερψλ θαζνξίζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο 

δηάρπζεο ησλ δίζθσλ ζε ηξπβιία Mueller-Hinton agar, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
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ηνπ Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI; πξψελ NCCLS) 

(NCCLS, 2004). Σα αληηκηθξνβηαθά δηζθία (BBL) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ 

(ζπγθέληξσζε ζε κηθξνγξακκάξηα αλά δηζθίν): ακνμηθηιιίλε (25 κg), 

ακπηθηιιίλε (10 κg), θεθνηαμίκε (30 κg), θεθαινηίλε (30 κg), 

ρισξακθαηληθφιε (30 κg), ζηπξνθινμαθίλε (5 κg), θιηλδακπθίλε (2 κg), 

ελξνθινμαθίλε (5 κg), εξπζξνκπθίλε (15 κg), γεληακηθίλε (10 κg), θαλακπθίλε 

(30 κg), λαιηδημηθφ νμχ (30 κg), λενκπθίλε (30 κg), νμνιηληθφ νμχ (2 κg), 

νμπηεηξαθπθιίλε (30 κg), πεληθηιιίλε (10 U), ζηξεπηνκπθίλε (10 κg), 

ζνπιθνκεζνμαδφιε θαη ηξηκεζνπξίκε (23,75/1,25 κg), ηεηξαθπθιίλε (30 κg) 

θαη βαλθνκπθίλε (30 κg). Δπεηδή επί ηνπ παξφληνο δελ παξέρνληαη αξηζκεηηθά 

θξηηήξηα απφ ην CLSI γηα ηηο Listeria spp., κε εμαίξεζε ηα φξηα επαηζζεζίαο γηα 

ηελ ακπηθηιιίλε θαη ηελ πεληθηιιίλε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα 

πνπ δίλνληαη απφ ην CLSI γηα ηνλ ηαθπιφθνθθν.  Σα ζηειέρε E. coli ATCC 

25922 θαη S. aureus ATCC 29213 ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζηειέρε αλαθνξάο 

γηα ηελ παξνχζα έξεπλα. 

 

3.4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

3.4.1 Παξνπζία ησλ Listeria spp. θαη ηεο L. monocytogenes ζηα ζθάγηα 

νξληζίσλ 

ηειέρε Listeria spp. απνκνλψζεθαλ ζε 99 απφ ηα 100 δείγκαηα πνπ 

εμεηάζακε (99%), ελψ Listeria monocytogenes ζε 38 απφ ηα εμεηαζζέληα 

δείγκαηα (38%). Ο παξαηεξνχκελνο επηπνιαζκφο ηεο L. monocytogenes ζηα 

ζθάγηα νξληζίσλ θπκάλζεθε απφ 16% (πηελνζθαγείν 1) έσο 60% 

(πηελνζθαγείν 4). Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ επηπνιαζκφ 

ησλ Listeria spp. θαη ηεο L. monocytogenes πνπ απνκνλψζεθαλ απφ ζθάγηα 

νξληζίσλ  ζε ηέζζεξα πηελνζθαγεία ηεο Β. Διιάδαο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 

3.1.  
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Πίλαθαο 3.1: Απνηειέζκαηα ηνπ επηπνιαζκνχ ησλ Listeria spp. θαη ηεο L. 

monocytogenes πνπ απνκνλψζεθαλ απφ ζθάγηα νξληζίσλ 

 

Αξηζκφο δεηγκάησλ 

3 ζθάγηα / δείγκα 

Αξηζκφο θαη 

πνζνζηφ ζεηηθψλ 

γηα Listeria spp.  

Αξηζκφο θαη 

πνζνζηφ ζεηηθψλ 

γηα  

L. monocytogenes 

Πηελνζθαγείν 1 25 25 (100) 4 (16) 

Πηελνζθαγείν 2 25 24 (96) 9 (36) 

Πηελνζθαγείν 3 25 25(100) 10 (40) 

Πηελνζθαγείν 4 25 25 (100) 15 (60) 

χλνιν 100 99 (99) 38 (38) 

 

3.4.2 Παξνπζία ησλ Listeria spp. θαη ηεο L. monocytogenes ζην 

πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ 

Listeria spp. απνκνλψζεθαλ απφ ην πεξηβάιινλ φισλ ησλ 

πηελνζθαγείσλ ελψ L. monocytogenes εληνπίζηεθε κφλν ζην πηελνζθαγείν 

4. Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.2. 
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Πίλαθαο 3.2: Απνηειέζκαηα ηεο παξνπζίαο ησλ Listeria spp. θαη ηεο L. 

monocytogenes ζην πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ. 

- : απνπζία Listeria spp., + : παξνπζία Listeria spp., +*: παξνπζία L. 

monocytogenes 

Γ 1*: Γείγκα 1, Γ 2*: Γείγκα 2 

 

3.4.3 Γελεηηθή ππνηππνπνίεζε ησλ ζηειερώλ L. monocytogenes 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ πξνέθπςε κε ηε κέζνδν RAPD, ηα 55 

ζηειέρε L. monocytogenes θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 2 θιάδνπο (Α-Β) θαη θάζε 

θιάδνο ρσξίζηεθε ζε ππνθιάδνπο (Α1-Α4, Β1a, B1b, B2a, B2b, B3, B4). Ζ 

πιεηνςεθία ησλ ζηειερψλ ηεο L. monocytogenes βξέζεθε λα αλήθεη ζηνλ 

θιάδν Α (39 απφ 55) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ππνθιάδν Α1 (36 απφ 55). Οη 

ππφινηπνη θιάδνη απνηεινχληαλ απφ κηθξφηεξν αξηζκφ ζηειερψλ (1 έσο 4). 

Σν θπινγελεηηθφ δέληξν πνπ ζρεκαηνπνηήζεθε απεηθνλίδεηαη ζην γξάθεκα 

3.1. 

 

 

Υεηξνιαβέο 

ςπγείσλ 

Πεξηέθηεο 

κε ζθάγηα 

Κελνί 

πεξηέθηεο 

Δπηθάλεηα 

επεμεξγαζίαο  

Δπηθάλεηα 

θηιεηνπνίεζεο 

Γ 1* Γ 2* Γ 1 Γ 2 Γ 1 Γ 2 Γ 1 Γ 2 Γ 1 Γ 2 

Πηελνζθαγείν 1 
 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

Πηελνζθαγείν 2 
 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

Πηελνζθαγείν 3 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Πηελνζθαγείν 4 
 

+* 

 

+* 

 

+* 

 

+* 

 

- 

 

+* 

 

- 

 

+* 

 

+* 

 

+* 
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Γξάθεκα 3.1: Φπινγελεηηθφ δέληξν ησλ ζηειερψλ L. monocytogenes κε ηε 

κέζνδν RAPD. 

 

 

  

3.4.4 Έιεγρνο επαηζζεζίαο ζε αληηκηθξνβηαθνύο παξάγνληεο ησλ 

ζηειερώλ L. monocytogenes 

Όια ηα ζηειέρε L. monocytogenes βξέζεθαλ αλζεθηηθά ζε 2 

αληηκηθξνβηαθνχο παξάγνληεο (νμνιηληθφ θαη λαιηδημηθφ νμχ). Σα πεξηζζφηεξα 

ζηειέρε βξέζεθαλ επίζεο αλζεθηηθά ζηελ θιηλδακπθίλε (46 απφ 55) θαη 

νξηζκέλα κφλν ζηελ ηεηξαθπθιίλε (7 απφ 55) θαη νμπηεηξαθπθιίλε (5 απφ 55) 

(Πίλαθαο 3.3). 

 

Dice (Tol 1.0%-1.0%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%] 
RAPD 

100 
50 

10,11,12,207,208,215,216,302,303,304,305,403     
501,502,504,505,510,513,514 

 
801,802,803,804,805,806,807,808,810    

 
903,906,908,912,913,914,925,931  
515 
512 
809 

909,920 

404,934 

904,905,911,932 

921,923,939,940    

933,936,938    

922   

Κιάδνο A 

Κιάδνο B 

Τπνθιάδνο A1 

 Τπνθιάδνο A2 

Τπνθιάδνο A3 
Τπνθιάδνο A4 

Τπνθιάδνο B1a 

Τπνθιάδνο B1b 

Τπνθιάδνο B2a 

Τπνθιάδνο B2b 

Τπνθιάδνο B3 

Τπνθιάδνο B4 
Πηελνζθαγείν 1: ηειέρε 10-404 (ζθάγηα νξληζίσλ)      

Πηελνζθαγείν 2: ηειέρε 501-515 (ζθάγηα νξληζίσλ)    

Πηελνζθαγείν 3: ηειέρε 801-810 (ζθάγηα νξληζίσλ)    

Πηελνζθαγείν 4: ηειέρε 903-925 (ζθάγηα νξληζίσλ) 

                            ηειέρε 931-940 (πεξηβάιινλ πηελνζθαγείσλ) 
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Πίλαθαο 3.3: Απνηειέζκαηα ηνπο ειέγρνπ επαηζζεζίαο ησλ ζηειερψλ L. 

monocytogenes πνπ απνκνλψζεθαλ απφ ζθάγηα νξληζίσλ θαη απφ ην 

πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ ζηνπο αληηκηθξνβηαθνχο παξάγνληεο 

Αληηκηθξνβηαθνί 
παξάγνληεο (κg) 

Αλζεθηηθά (%) Δλδηάκεζα (%) Δπαίζζεηα (%) 

ακνμηθηιιίλε (25)  0 0 100 

ακπηθηιιίλε (10) 0 0 100 

βαλθνκπθίλε (30) 0 0 100 

γεληακηθίλε (10) 0 0 100 

ελξνθινμαθίλε (5) 0 0 100 

εξπζξνκπθίλε (15) 0 0 100 

θαλακπθίλε (30) 0 0 100 

θεθαινηίλε (30) 0 0 100 

θεθνηαμίκε (30) 0 15 85 

θιηλδακπθίλε (2) 84 0 16 

λαιηδημηθφ νμχ (30) 100 0 0 

λενκπθίλε (30) 0 0 100 

νμνιηληθφ νμχ (2) 100 0 0 

νμπηεηξαθπθιίλε (30) 9 0 91 

πεληθηιιίλε (10 U) 0 0 100 

ζηπξνθινμαθίλε (5) 0 0 100 

ζνπιθνκεζνμαδφιε/ 
ηξηκεζνπξίκε            
(23,75/1,25) 

0 0 100 

ζηξεπηνκπθίλε (10) 0 0 100 

ηεηξαθπθιίλε (30) 13 0 87 

ρισξακθαηληθφιε (30) 0 0 100 
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3.5 ΤΕΖΣΖΖ 

 

3.5.1 Παξνπζία ησλ Listeria spp. θαη L. monocytogenes ζηα ζθάγηα θαη 

ζην πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ  

Απφ ηε δηθή καο έξεπλα θαίλεηαη φηη ηα ζθάγηα ησλ νξληζίσλ είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ κνιπζκέλα κε ιηζηέξηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο 

δείρλνπλ φηη ην 99% ησλ ζθαγίσλ νξληζίσλ πνπ εμεηάζακε βξέζεθαλ 

κνιπζκέλα κε Listeria spp. θαη ην 38% κε L. monocytogenes θαη ζπκθσλνχλ 

κε ηα αληίζηνηρα πνπ αλαθέξνληαη γηα ηελ Πνξηνγαιία απφ ηνπο Antunes θαη 

ζπλ. (2002), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη φια ηα δείγκαηα νξλίζεηνπ θξέαηνο πνπ 

εμέηαζαλ βξέζεθαλ κνιπζκέλα κε Listeria spp. θαη ην 41% κε L. 

monocytogenes. Παξνκνίσο, ζε άιιεο δχν έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηελ Ηζπαλία 

απφ ηνπο Capita θαη ζπλ. (2000)  θαη Vitas θαη ζπλ. (2004) βξέζεθε φηη ην 95% 

θαη 76,3%, αληηζηνίρσο, ησλ δηαηηζέκελσλ ζε ιηαληθή πψιεζε  νξληζίσλ ήηαλ 

κνιπζκέλα κε Listeria spp. θαη ην 32% θαη 36,1%, αληηζηνίρσο, κε L. 

monocytogenes. Δπηπξνζζέησο, ζε κηα πξφζθαηε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε 

ζηελ Ηηαιία απφ ηνπο Pesavento θαη ζπλ. (2010) ην πνζνζηφ ηεο L. 

monocytogenes πνπ βξέζεθε ζε νξλίζεην θξέαο ήηαλ 24,5%. Υακειφηεξα 

πνζνζηά εκθάληζεο ηεο L. monocytogenes ζε νξλίζεην θξέαο, πνπ 

θπκαίλνληαλ απφ 4,3% έσο 18%, έρνπλ παξαηεξεζεί ζε δηάθνξεο ρψξεο 

φπσο είλαη ε Κνξέα (Beak θαη ζπλ., 2000), ε Πνισλία (Kosek-Paszkowska θαη 

ζπλ., 2005), ην Βέιγην (Uyttendaele θαη ζπλ., 1997), ην Παθηζηάλ (Mahmood 

θαη ζπλ., 2003), ε Σνπξθία (Yusel θαη ζπλ., 2005), ε Νέα Εειαλδία (Hudson 

θαη ζπλ., 1992) θαη ε Βφξεηα Ηξιαλδία (Soultos θαη ζπλ., 2003). Τςειφηεξα 

πνζνζηά κφιπλζεο, πνπ θπκαίλνληαλ απφ 47% έσο 75%, έρνπλ θαηαγξαθεί 

ζηε Γαλία (Skovgaard θαη Morgen, 1988), ζηε Ννξβεγία (Rorvik θαη Yndestad, 

1991), ζηε Φηλιαλδία (Miettinen θαη ζπλ., 2001) θαη ζηελ Δζζνλία (Praakle-

Amin θαη ζπλ., 2006). 

ηελ Διιάδα, ζε έξεπλα ησλ Παλνχιε θαη ζπλ. (1990), πνπ αθνξνχζε 

ηε δηεξεχλεζε ηεο παξνπζίαο ηεο L. monocytogenes ζε ζθάγηα πνπιεξηθψλ 

θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο, θαζψο θαη ζε ζθάγηα πνπ 
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θπθινθνξνχζαλ ζην εκπφξην, απνκνλψζεθαλ Listeria spp., L. 

monocytogenes, L. innocua θαη L. welshimeri ζε πνζνζηά 71,7%, 38,5%, 

51,3% θαη 1,6%, αληηζηνίρσο. ε έξεπλα ηεο Παπά (1996), πνπ αθνξνχζε 

λσπά θνηφπνπια, πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηάθνξα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

πψιεζεο ηξνθίκσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ή απφ ην Ννζνθνκείν Δηδηθψλ 

Παζήζεσλ Θεζζαινλίθεο θαη πξννξίδνληαλ γηα ηε ζίηηζε ησλ αζζελψλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ, βξέζεθαλ κνιπζκέλα κε Listeria spp., L. 

monocytogenes, θαη L. innocua ζε πνζνζηά 63,6%, 36,3% θαη 27,3%, 

αληηζηνίρσο.   

Ζ παξνπζία ηεο L. monocytogenes ζηα ζθάγηα ησλ νξληζίσλ πνπ 

δηαηίζεληαη ζην ιηαληθφ εκπφξην ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηκνιχλζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο 

(Antunes θαη ζπλ., 2002). ε κηα έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνπο Ojeniyi 

θαη ζπλ. (1996) δελ δηαπηζηψζεθε ε παξνπζία ηεο L. monocytogenes ζην 

πεξηερφκελν ηνπ ηπθινχ εληέξνπ, γεγνλφο πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο άπνςεο 

φηη ε κφιπλζε ησλ νξληζίσλ θξενπαξαγσγήο κε L. monocytogenes 

εληνπίδεηαη ζηα πηελνζθαγεία θαη φηη ε κφιπλζε ησλ πξντφλησλ απφ νξλίζεην 

θξέαο νθείιεηαη πηζαλφηαηα ζε κεηαθνξά ηεο L. monocytogenes ζε απηά απφ 

πεξηβαιινληηθέο πεγέο παξά ζε επηκφιπλζε απφ νξλίζηα θνξείο ηνπ 

κηθξννξγαληζκνχ. Δπηπιένλ, νη Lawrence θαη Gilmour (1994) ππνζηήξημαλ φηη 

ε κεγάιε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο ηεο L. monocytogenes απφ επηθάλεηεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηξφθηκα, κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηε κφιπλζε ησλ 

επηθαλεηψλ απφ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο π.ρ. απφ ηελ παξαγσγή 

αεξνιπκάησλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ, είηε ζηελ αδπλακία ζαλάησζεο 

ηνπ κηθξννξγαληζκνχ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ηεο 

απνιχκαλζεο, είηε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα επηβηψλεη γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ.  

Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε δηθή καο 

έξεπλα δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ πιήξσο ηα επξήκαηα θαη ηηο απφςεηο 

ησλ παξαπάλσ εξεπλεηψλ. Σν πηελνζθαγείν 4 ήηαλ ην κνλαδηθφ πνπ νη 



98 

 

επηθάλεηεο ηνπ ήηαλ κνιπζκέλεο κε L. monocytogenes.  Σν βαθηήξην 

απνκνλψζεθε απφ ηηο ρεηξνιαβέο ησλ ςπγείσλ, απφ ηνπο πιαζηηθνχο 

πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζθαγίσλ ζην 

ςπγείν (είηε πεξηείραλ ζθάγηα, είηε ήηαλ άδεηνη), απφ ηελ επηθάλεηα 

επεμεξγαζίαο ακέζσο κεηά ηελ ςχμε θαη απφ ηνπο πάγθνπο θνπήο ησλ 

θηιέησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν πηελνζθαγείν ήηαλ απηφ κε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ κφιπλζεο κε L. monocytogenes (60%) ζηα ζθάγηα. Πξνθαλψο ε 

παξνπζία ηεο L. monocytogenes ζην πεξηβάιινλ ηνπ πηελνζθαγείνπ 

νδήγεζε ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ κφιπλζεο θαη ησλ ζθαγίσλ. Χζηφζν ηα 

ζθάγηα απφ ηα άιια ηξία πηελνζθαγεία βξέζεθαλ επίζεο κνιπζκέλα κε L. 

monocytogenes (16%, 36% θαη 40% γηα ηα πηελνζθαγεία 1, 2 θαη 3, 

αληηζηνίρσο) αλ θαη δελ απνκνλψζεθε ν κηθξννξγαληζκφο απφ ηηο επηθάλεηέο 

ηνπο. Ζ εθηίκεζε καο είλαη φηη ππάξρεη κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

ζθαγίσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πηελνζθαγείνπ. Έλα κνιπζκέλν ζκήλνο 

νξληζίσλ είλαη δπλαηφ λα εηζάγεη ηε L. monocytogenes ζην ζθαγείν θαη λα 

επηκνιχλεη ηηο επηθάλεηέο ηνπ. Ζ εθαξκνγή ελφο αλεπαξθνχο πξνγξάκκαηνο 

θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην κηθξννξγαληζκφ λα 

εγθαηαζηαζεί ζε δηάθνξεο επηθάλεηεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο γξακκήο ζθαγήο 

θαη επνκέλσο λα επηκνιχλεη ηα ζθάγηα θαη ηα πξντφληα θξέαηνο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ζκήλε πνπιεξηθψλ πνπ είλαη απαιιαγκέλα απφ L. 

monocytogenes. Ζ εμέηαζε δηαθνξεηηθψλ δεηγκάησλ απφ ην ίδην ζκήλνο απφ 

θάζε ζηάδην ηεο ζθαγήο, πηζαλφλ λα κπνξνχζε λα δηεπθξηλίζεη επαθξηβψο ηηο 

νδνχο επηκφιπλζεο ησλ ζθαγίσλ. 

 

3.5.2 Γελεηηθή ππνηππνπνίεζε ησλ ζηειερώλ L. monocytogenes        

Ζ εθηίκεζε καο επαιεζεχεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

RAPD. Ο ππνθιάδνο Α1 πεξηείρε 36 ζηειέρε πνπ πξνέξρνληαλ απφ φια ηα 

πηελνζθαγεία πνπ εμεηάζακε: 12 ζηειέρε απφ ην πηελνζθαγείν 1, 7 απφ ην 

πηελνζθαγείν 2, 9 απφ ην πηελνζθαγείν 3 θαη 8 απφ ην πηελνζθαγείν 4,  

ππνδειψλνληαο φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζηέιερνο ηεο L. monocytogenes ήηαλ ην 

επηθξαηέζηεξν, θαζψο ήηαλ ην πην ζπρλά εκθαληδφκελν θαη ζηα 4 

πηελνζθαγεία. Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Autio θαη ζπλ. (2002), νξηζκέλα 
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ζηειέρε είλαη πην δηαδεδνκέλα ζηε θχζε θαη επνκέλσο είλαη πην εχθνιν λα 

κνιχλνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ κέζσ ησλ πξψησλ 

πιψλ. Αλ θαη ππάξρεη έλα επξχ θάζκα ζηειερψλ L. monocytogenes πνπ 

ππάξρνπλ ζηε θχζε θαη επνκέλσο θαη ζηηο πξψηεο χιεο, νξηζκέλα κφλν 

ζηειέρε κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ εκκέλνπζα ινίκσμε. Σα ζηειέρε απηά 

πξνθαλψο ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλε ηθαλφηεηα πξνζθφιιεζεο ζηηο 

επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα θαη απμεκέλε αλζεθηηθφηεηα 

ζηηο απνιπκαληηθέο νπζίεο, θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνζαξκφδνληαη θαη λα επηβηψλνπλ ζην πεξηβάιινλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

πξνθαιψληαο επηκνιχλζεηο ζηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη.  

Όια ηα ζηειέρε ηνπ θιάδνπ Α πξνέξρνληαλ απφ ζθάγηα νξληζίσλ εθηφο 

απφ έλα. Σν κνλαδηθφ ζηέιερνο ηνπ θιάδνπ Α πνπ πξνεξρφηαλ απφ ην 

πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ ήηαλ ην 931, ην νπνίν απνκνλψζεθε απφ ηηο 

ρεηξνιαβέο ησλ ςπγείσλ. ηελ πεξίπησζε απηή πηζαλφηαηα ηα ζθάγηα 

κφιπλαλ ηα ρέξηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηειηθά ηηο ρεηξνιαβέο ησλ ςπγείσλ. Σα 

ππφινηπα ζηειέρε πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ 

αλήθαλ ζηνλ θιάδν Β. Ο θιάδνο Β απνηεινχληαλ απνθιεηζηηθά απφ ζηειέρε 

πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην πηελνζθαγείν 4 (ζθάγηα θαη επηθάλεηεο) θαη κφλν 

έλα ζηέιερνο (404) πξνεξρφηαλ απφ ην πηελνζθαγείν 2. Παλνκνηφηππα 

ζηειέρε βξέζεθαλ ζηα ζθάγηα νξληζίσλ θαη ζηηο επηθάλεηεο ηνπ 

πηελνζθαγείνπ 4 θαη ήηαλ πξνθαλψο ε πεξηβαιινληηθή κφιπλζε πνπ 

πξνθάιεζε ηε κφιπλζε θαη ησλ ζθάγησλ. Απηή ε εθηίκεζε ππνζηεξίδεηαη θαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ην πηελνζθαγείν 4 εθάξκνδε ην ιηγφηεξν εληαηηθφ 

πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, ην νπνίν θαη έδηλε ηε δπλαηφηεηα 

ζηα ζηειέρε ηεο  L. monocytogenes λα απνηθίζνπλ ηηο επηθάλεηεο θαη λα 

ζρεκαηίζνπλ έλα δπλακηθφ κηθξναπνηθηαθφ πεξηβάιινλ, πξνθαιψληαο 

επηκφιπλζε ησλ ζθαγίσλ.  
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3.5.3 Έιεγρνο ηεο επαηζζεζίαο ζε αληηκηθξνβηαθνύο παξάγνληεο ησλ 

ζηειερώλ L. monocytogenes πνπ απνκνλώζεθαλ από ζθάγηα νξληζίσλ 

θαη από ην πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ 

Δπεηδή ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη γίλεη θνηλψο απνδεθηφ φηη ε 

ιηζηεξίσζε είλαη πξσηίζησο ηξνθηκνγελήο ινίκσμε θαη φηη ε L. 

monocytogenes γίλεηαη πξννδεπηηθά αλζεθηηθφηεξε ζηα αληηβηνηηθά, ε 

επαηζζεζία θαη νη θαηλφηππνη αλζεθηηθφηεηαο ησλ ηξνθηκνγελψλ ζηειερψλ 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο 

έδεημαλ φηη ε αλζεθηηθφηεηα ηεο L. monocytogenes ζηνπο αληηκηθξνβηαθνχο 

παξάγνληεο δελ είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο 

φηη δελ παξαηεξήζεθε αλζεθηηθφηεηα ζηα αληηβηνηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ ζεξαπεία ηεο αλζξψπηλεο ιηζηεξίσζεο. Σα απνκνλσζέληα ζηειέρε 

βξέζεθαλ επαίζζεηα ζηα αληηβηνηηθά πξψηεο επηινγήο (ακπηθηιιίλε θαη 

γεληακηθίλε) θαη ζηελ ηξηκεζνπξίκε-ζνπιθνκεζνμαδφιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

σο δεχηεξεο επηινγήο, ηδηαίηεξα ζε αζζελείο πνπ είλαη αιιεξγηθνί ζηηο 

πεληθηιιίλεο (Charpentier θαη ζπλ., 1995). Όια ηα ζηειέρε βξέζεθαλ επίζεο 

επαίζζεηα ζηε βαλθνκπθίλε θαη εξπζξνκπθίλε, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

αληηζηνίρσο γηα ηε ζεξαπεία ηεο βαθηεξηαηκίαο θαη ζε έγθπεο γπλαίθεο ζηηο 

νπνίεο έρεη δηαγλσζζεί ιηζηεξίσζε (Charpentier θαη Courvalin, 1999). 

Δπηπιένλ, κε ηελ εμαίξεζε ελφο κηθξνχ πνζνζηνχ ζηειερψλ (13%) πνπ 

βξέζεθαλ αλζεθηηθά ζηελ ηεηξαθπθιίλε, ηα ζηειέρε ηεο L. monocytogenes 

βξέζεθαλ επαίζζεηα ζηελ ακπηθηιιίλε θαη ζηελ ηεηξαθπθιίλε πνπ ζπληζηψληαη 

γηα ηε ζεξαπεία ηεο ινίκσμεο ζηα δψα (Aarestrup, 2006). Πεξηέξγσο, πςειφ 

πνζνζηφ ησλ ζηειερψλ (85%) βξέζεθε επαίζζεην ζηε θεθνηαμίκε θαη φια ηα 

ζηειέρε ζηε θεθαινηίλε. Σα ζηειέρε ησλ Listeria spp. έρεη αλαθεξζεί φηη είλαη 

θπζηθά αλζεθηηθά ή ζρεηηθά αλζεθηηθά ζηηο πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο 

θεθαινζπνξίλεο (Troxler θαη ζπλ., 2000).  

ηελ παξνχζα έξεπλα, ηα ζηειέρε ηεο L. monocytogenes βξέζεθαλ λα 

είλαη αλζεθηηθά ζην λαιηδημηθφ νμχ (100%), νμνιηληθφ νμχ (100%), ζηε 

θιηλδακπθίλε (84%) θαη κεξηθψο ζηελ ηεηξαθπθιίλε (13%) θαη νμπηεηξαθπθιίλε 

(9%). Ζ αλζεθηηθφηεηα ηεο L. monocytogenes ζην λαιηδημηθφ νμχ είλαη επξέσο 

γλσζηή (Yucel θαη ζπλ., 2005; Liu, 2008). Οη Troxler θαη ζπλ. (2000) 
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παξαηήξεζαλ φηη νη Ληζηέξηεο είλαη θπζηθά αλζεθηηθέο ζε πνιινχο 

αληηκηθξνβηαθνχο παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη κε 

θζνξηνκέλεο θηλνιφλεο. Σν λαιηδημηθφ νμχ, κηα θηλνιφλε πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί 

φηη έρεη αλαζηαιηηθέο ηδηφηεηεο έλαληη πνιιψλ Gram αξλεηηθψλ βαθηεξίσλ, 

είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζπρλνχο αληηκηθξνβηαθνχο παξάγνληεο πνπ 

πξνζζέηνληαη ζηνπο πξσηεχνληεο θαη δεπηεξεχνληεο εκπινπηηζηηθνχο δσκνχο 

γηα ηελ απνκφλσζε ησλ Listeria spp. (Liu, 2008). Όζνλ αθνξά ηε θπζηθή 

αλζεθηηθφηεηα ή επαηζζεζία ηνπ νμνιηληθνχ νμέσο, ην νπνίν είλαη επίζεο 

θηλνιφλε, δελ ππάξρνπλ επαξθή βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα. Χζηφζν ζα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη ην νμνιηληθφ νμχ έρεη θαηαρσξεζεί γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή 

ησλ πνπιεξηθψλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο θνιηβαθίισζεο. 

ε αληίζεζε κε ηελ επαηζζεζία ησλ Listeria spp. ζηελ θιηλδακπθίλε πνπ 

παξαηεξήζεθε ζε κηα έξεπλα ησλ Troxler θαη ζπλ. (2000), ην 84% ησλ 

ζηειερψλ ηεο L. monocytogenes πνπ απνκνλψζεθαλ ζηελ έξεπλα καο ήηαλ 

αλζεθηηθά ζηελ θιηλδακπθίλε. Τςειή αλζεθηηθφηεηα ζηελ θιηλδακπθίλε (54%) 

παξαηήξεζαλ θαη νη Antunes θαη ζπλ. (2002), ελψ θαη νη Lyon θαη ζπλ. (2008) 

αλέθεξαλ φηη ην 27% ησλ L. monocytogenes, πνπ πξνέξρνληαλ απφ δείγκαηα 

πνπιεξηθψλ, εκθάληδαλ κέηξηα αλζεθηηθφηεηα ζε απηφ ην αληηβηνηηθφ. 

Παξνκνίσο, άιινη εξεπλεηέο (Conter θαη ζπλ., 2009; Davis θαη Jackson, 2009; 

Harakeh θαη ζπλ., 2009; Pesavento θαη ζπλ., 2010) βξήθαλ πνηθίια πνζνζηά 

αλζεθηηθφηεηαο ηεο L. monocytogenes ζηελ θιηλδακπθίλε (8%, 21%, 45% θαη 

27,5%, αληηζηνίρσο). Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη νη Conter θαη ζπλ. 

(2009) παξαηήξεζαλ φηη φια ηα ζηειέρε πνπ ήηαλ αλζεθηηθά ζηελ 

θιηλδακπθίλε πξνέξρνληαλ απφ ηα ηξφθηκα θαη φρη απφ ην πεξηβάιινλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε κεξηθή ζπκθσλία κε ηα δηθά καο 

απνηειέζκαηα θαζψο κφλν 2 αλζεθηηθά ζηειέρε πξνέξρνληαλ απφ ηηο 

επηθάλεηεο ηνπ πηελνζθαγείνπ θαη ηα ππφινηπα 44 ζηειέρε πξνέξρνληαλ απφ 

ηα ζθάγηα. Απηά ηα δχν ζηειέρε ήηαλ ηα 931 θαη 932, πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

δείγκαηα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηηο ρεηξνιαβέο ησλ ςπγείσλ θαη φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ήηαλ πξνθαλψο ηα ζθάγηα πνπ επηκφιπλαλ 

ηα ρέξηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηειηθά ηηο ρεηξνιαβέο ησλ ςπγείσλ.  
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Αλζεθηηθφηεηα ζηελ ηεηξαθπθιίλε παξαηεξήζεθε επίζεο κεηαμχ ησλ 

ζηειερψλ ηεο L. monocytogenes (13%) πνπ απνκνλψζεθαλ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα. Οη Antunes θαη ζπλ. (2002) ππνζηήξημαλ φηη θαλέλα απφ ηα ζηειέρε 

ηεο L. monocytogenes δελ ήηαλ αλζεθηηθφ ζηελ ηεηξαθπθιίλε, ελψ νξηζκέλνη 

εξεπλεηέο (Conter θαη ζπλ., 2009; Lyon θαη ζπλ., 2008, Pesavento θαη ζπλ., 

2010) αλέθεξαλ πνιχ ρακειά πνζνζηά αλζεθηηθφηεηαο ηεο L. 

monocytogenes (1,6%, 3% θαη 2,5% αληηζηνίρσο). Αληηζέησο, άιινη εξεπλεηέο 

(Arslan θαη Ozdemir, 2008; Harakeh θαη ζπλ., 2009) αλέθεξαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξα πνζνζηά αλζεθηηθφηεηαο (38,3% θαη 20% αληηζηνίρσο). ε άιιεο 

έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ζηειέρε Listeria spp. θαη πεξηειάκβαλαλ θαη L. 

monocytogenes, ε αλζεθηηθφηεηα ζηελ ηεηξαθπθιίλε ήηαλ κία απφ ηηο πην 

ζπρλέο παξαηεξνχκελεο πεξηπηψζεηο αλζεθηηθφηεηαο (Charpentier θαη ζπλ., 

1995; Charpentier θαη Courvalin, 1999; Franco θαη ζπλ., 1994; Harakeh θαη 

ζπλ., 2009). Ζ εθηεηακέλε ρξήζε ηεο ηεηξαθπθιίλεο, θαη ηδηαίηεξα ζηηο 

δσνηξνθέο, επζχλεηαη γηα ηελ ζρεηηθά πςειή αλζεθηηθφηεηα ζε απηή ησλ 

Listeria spp..  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαλεξψλνπλ έλαλ πςειφ 

επηπνιαζκφ ηεο L. monocytogenes ζε ζθάγηα νξληζίσλ πνπ πξνέξρνληαλ 

απφ πηελνζθαγεία ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. Ζ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ θαζαξηφηεηαο θαη ε απμεκέλε 

πξνζνρή ζηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο κπνξεί λα 

κεηψζεη ζεκαληηθά ην πνζνζηφ κφιπλζεο ησλ ζθαγίσλ θαη ησλ πξντφλησλ 

ηνπο. Σαπηφρξνλα, ε θαηάιιειε ζεξκηθή επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ απφ 

νξλίζεην θξέαο θαη ε ρξήζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ πξαθηηθψλ πγηεηλήο κπνξνχλ 

λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο αλζξψπηλεο ιηζηεξίσζεο 

ηξνθηκνγελνχο πξνειεχζεσο. Όζνλ αθνξά ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ 

αληηβηνηηθψλ, φια ηα ζηειέρε πνπ απνκνλψζεθαλ βξέζεθαλ επαίζζεηα ζηα 

αληηβηνηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηε ζεξαπεία ηεο ιηζηεξίσζεο. 

Χζηφζν, ε αλζεθηηθφηεηα πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ θιηλδακπθίλε θαη 

ηεηξαθπθιίλε δελ κπνξεί λα απνθιείζεη ηελ πηζαλφηεηα λα εκθαληζηεί 

κειινληηθά θαη ζε άιια αληηβηνηηθά κε απνηέιεζκα λα αλαηξαπεί ε ζεκεξηλή 
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θαηάζηαζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο ηεο ιηζηεξίσζεο κε ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηε Γεκφζηα Τγεία. 
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4.1 ΠΔΡΗΛΖΨΖ 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα απνκνλψζεθαλ θαη ηαπηνπνηήζεθαλ ςπρξφηξνθα 

ζηειέρε νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ απφ ζθάγηα νξληζίσλ θξενπαξαγσγήο κε 

αλαζηαιηηθή δξάζε ελαληίνλ ζηειερψλ ησλ Salmonella spp. θαη ηεο Listeria 

monocytogenes, πνπ είραλ απνκνλσζεί ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο καο, 

επίζεο, απφ ζθάγηα νξληζίσλ. 

Γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ εμεηάζηεθαλ 

ζπλνιηθά 100 δείγκαηα νξληζίσλ. Ζ απνκφλσζε ηνπο έγηλε ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ ςπρξφηξνθν ραξαθηήξα θαη ηελ αληηκηθξνβηαθή ηνπο δξάζε έλαληη 

ζηειερψλ ησλ Salmonella spp. θαη ηεο Listeria monocytogenes. 

Απνκνλψζεθαλ αξρηθά 92 ζηειέρε νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ηα νπνία 

ηαπηνπνηήζεθαλ θαη εμεηάζζεθαλ πεξαηηέξσ γηα ηηο ςπρξφηξνθεο ηδηφηεηεο 

ηνπο.  

Απφ ηα 92 ζηειέρε επηιέρζεθαλ 50 ηα νπνία ηαπηνπνηήζεθαλ αξρηθά 

κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ βηνρεκηθψλ δνθηκψλ ζε κηθξνγξαθία (API 50 CH 

Micro-kits) θαη ζηε ζπλέρεηα κε κνξηαθή κέζνδν κε αιιεινχρηζε ηεο 16s-23s 

δηαρσξηζηηθήο ησλ γνληδίσλ πεξηνρήο. Με βάζε ηε κνξηαθή κέζνδν 

ηαπηνπνηήζεθαλ 5 δηαθνξεηηθά είδε νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ: Lactobacillus 

salivarius, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus 

paralimentarius θαη Pediococcus acidilactici.  

Δπηπιένλ, ειέγρζεθε ε αζθάιεηα ηεο ρξήζεο ηνπο απφ πιεπξάο 

παξαγσγήο ησλ βηνγελψλ ακηλψλ ηπξακίλεο θαη ηζηακίλεο. 

 

4.2 ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Σν θξέαο ησλ νξληζίσλ έρεη ελνρνπνηεζεί σο έλα απφ ηα ζπρλφηεξα 

εκπιεθφκελα ηξφθηκα γηα ηελ πξφθιεζε ηξνθηκνγελψλ δηαηαξαρψλ, πνπ 
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νθείινληαη ζηα βαθηήξηα Salmonella spp. θαη Campylobacter spp. Αλ θαη ην 

νξλίζεην θξέαο αλαθέξεηαη ζπάληα σο θνξέαο πξφθιεζεο δηαηαξαρψλ απφ 

Listeria spp. (Uyttendaele θαη ζπλ., 1997), ην ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ 

παξνπζίαο ηεο Listeria monocytogenes ζηα ζθάγηα ησλ νξληζίσλ απνηειεί 

ελδερφκελν θίλδπλν. Ζ κφιπλζε ηνπ νξλίζεηνπ θξέαηνο κπνξεί λα 

ειαρηζηνπνηεζεί κε ηελ εθαξκνγή ησλ Καλφλσλ Οξζήο Βηνκεραληθήο θαη 

Τγηεηλήο Πξαθηηθήο αιιά ε πιήξεο εμάιεηςε ηνπο είλαη πνιχ δχζθνιε αλ φρη 

αδχλαηε. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο κεζφδσλ 

πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ κφιπλζεο ησλ ζθάγησλ. Μία απφ 

απηέο ηηο κεζφδνπο, γηα ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ηειεπηαία ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, είλαη ε βηνπξνζηαζία.  

 Ζ βηνπξνζηαζία είλαη κηα πξσηνπνξηαθή κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη 

ηφζν γηα ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ φζν θαη γηα 

ηελ κείσζε ησλ κηθξνβηαθψλ θηλδχλσλ. Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Rodgers 

(2001), ε βηνπξνζηαζία ζπλίζηαηαη ζηνλ ελνθζαικηζκφ ησλ ηξνθίκσλ κε 

θαιιηέξγεηεο επηιεγκέλσλ βαθηεξηαθψλ ζηειερψλ ηθαλψλ λα αλαζηείινπλ ηελ 

αλάπηπμε ησλ αλεπηζχκεησλ βαθηεξίσλ. Οη αληαγσληζηηθέο απηέο 

θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο πξνζηίζεληαη ζηα ηξφθηκα κε ζηφρν αθ‟ ελφο λα 

αλαζηείινπλ ηελ αλάπηπμε ησλ παζνγφλσλ βαθηεξίσλ θαη  αθ‟ εηέξνπ λα 

επηκεθχλνπλ ηνλ ρξφλν ζπληήξεζεο ησλ πξντφλησλ, επεξεάδνληαο φζν ην 

δπλαηφ ιηγφηεξν ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, νλνκάδνληαη 

πξνζηαηεπηηθέο θαιιηέξγεηεο (Lucke, 2000). Σα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα 

ζεσξνχληαη ηδαληθή επηινγή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο σο πξνζηαηεπηηθέο 

θαιιηέξγεηεο γηαηί απνηεινχλ κέξνο ηεο θπζηνινγηθήο ρισξίδαο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ηξνθίκσλ, κέξνο ηεο θπζηνινγηθήο εληεξηθήο ρισξίδαο ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ θαη έρνπλ καθξά ηζηνξία αζθαινχο ρξήζεο 

(Maragkoudakis θαη ζπλ., 2009). Ζ αληαγσληζηηθή ηνπο δξάζε ζπλίζηαηαη 

ζηελ αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο αλεπηζχκεησλ κηθξννξγαληζκψλ είηε ιφγσ 

δηαηξνθηθνχ αληαγσληζκνχ, είηε ιφγσ ηεο παξαγσγήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

αληηκηθξνβηαθψλ κεηαβνιηηψλ φπσο είλαη ηα νξγαληθά νμέα (γαιαθηηθφ θαη 

νμηθφ νμχ), ην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ, ην δηαθεηχιην, ηα αληηκηθξνβηαθά 

έλδπκα, νη βαθηεξηνζίλεο θαη ε ξεπηεξίλε (Holzapfel θαη ζπλ., 1995; Ray θαη 
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Bhunia, 2008). Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηα 

νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξνζηαηεπηηθέο 

θαιιηέξγεηεο είλαη (Lin θαη ζπλ., 2007; Maragkoudakis θαη ζπλ., 2009; 

Matamoros θαη ζπλ., 2009; Vermeiren θαη ζπλ., 2004): 

 Να αλαγλσξίδνληαη γεληθά σο αζθαιή (Generally Recognised As 

Safe - GRAS) 

 Να αζθνχλ αληηκηθξνβηαθή δξάζε ζε παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο 

 Να κελ επεξεάδνπλ ηηο νξγαλνιεπηηθέο, θπζηθέο θαη ρεκηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ ηξνθίκσλ 

 Να επηβηψλνπλ ζε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

 Να δηαηεξνχλ ηηο αληηκηθξνβηαθέο ηδηφηεηέο ηνπο θαη ζε ζεξκνθξαζίεο 

ςχμεο. 

Σα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα γηα ηε ζπληήξεζε πξντφλησλ δχκσζεο θαη ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο πνπ 

έρνπλ σο βάζε ην θξέαο θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο ζηειερψλ έρεη βξεζεί φηη 

αζθεί απνηειεζκαηηθή δξάζε έλαληη παζνγφλσλ θαη ζαπξφθπησλ 

κηθξννξγαληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα ηξφθηκα (Kostrzynska θαη 

Bachard, 2006; Leroy θαη ζπλ., 2006; Vermeiren θαη ζπλ., 2004). Αληίζεηα, δελ 

έρνπλ γίλεη εθηεηακέλεο έξεπλεο φζνλ αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηεο 

βηνπξνζηαζίαο ζην σκφ εξπζξφ θξέαο (Laursen θαη ζπλ., 2005; 

Muthukumarasamy θαη ζπλ., 2003; Senne θαη Gilliland, 2003) θαη αθφκα 

ιηγφηεξεο ζην σκφ νξλίζεην θξέαο (Brashears θαη ζπλ., 1998; Maragkoudakis 

θαη ζπλ., 2009). 

χκθσλα κε ηνλ Koch (2004), ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ 

πεξηπιέθνπλ ηε βηνπξνζηαζία ηνπ σκνχ θξέαηνο φπσο: α) ε παξνπζία 

πξσηενιπηηθψλ ελδχκσλ, πνπ απνδνκνχλ ηηο βαθηεξηνζίλεο θαη κεηψλνπλ ηελ 

αληηκηθξνβηαθή δξάζε ησλ βηνπξνζηαηεπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, β) ην σκφ θξέαο 

αιινηψλεηαη απφ ηελ αλάπηπμε Gram αξλεηηθψλ βαθηεξίσλ, ηα νπνία γεληθά 

δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο βαθηεξηνζίλεο πνπ παξάγνληαη απφ ηα 
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νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα θαη γ) ην σκφ θξέαο πεξηέρεη έλα κεγάιν αξηζκφ 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ βαθηεξίσλ θαη επνκέλσο ζα πξέπεη νη πξνζηαηεπηηθέο 

θαιιηέξγεηεο λα κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ κε πνιπάξηζκα βαθηεξηαθά είδε 

πξνθεηκέλνπ λα θπξηαξρήζνπλ ζηε κηθξνβηαθή ρισξίδα ηνπ πξντφληνο 

θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζήο ηνπ. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο (Anang θαη 

ζπλ., 2006; Gonzalez-Fandos θαη Dominguez, 2006; Zeitoun θαη Debevere, 

1991), γηα λα μεπεξάζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα, ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

γαιαθηηθφ νμχ σο κέζν ειέγρνπ θαη κείσζεο ηεο κηθξνβηαθήο αλάπηπμεο ζην 

σκφ νξλίζεην θξέαο.  

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα απνκνλσζνχλ ςπρξφηξνθα 

ζηειέρε νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε θπζηνινγηθή 

ρισξίδα ηνπ δέξκαηνο ησλ ζθαγίσλ ησλ νξληζίσλ ηα νπνία θαη παξνπζίαδαλ 

αλαζηαιηηθή δξάζε ελαληίνλ ησλ ζηειερψλ ησλ Salmonella spp. θαη ηεο 

Listeria monocytogenes, πνπ είραλ απνκνλσζεί, επίζεο, απφ ζθάγηα 

νξληζίσλ θαη απφ ην πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα 

ηεο έξεπλαο καο. Ζ βηνρεκηθή θαη κνξηαθή ηαπηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ απηψλ 

έγηλε κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ βηνρεκηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε κηθξνγξαθία 

(API 50 CH Micro-kits) θαη κε αιιεινχρηζε ηεο 16s-23s δηαρσξηζηηθήο ησλ 

γνληδίσλ πεξηνρήο, αληηζηνίρσο. Σέινο, δηεξεπλήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπο λα 

παξάγνπλ ηηο βηνγελείο ακίλεο ηπξακίλε θαη ηζηακίλε κε ζθνπφ λα 

δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο ζην νξλίζεην θξέαο θαη ζηα πξντφληα 

ηνπ. 

 

4.3 ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

4.3.1 Γεηγκαηνιεςία 

Σα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλαδήηεζε – απνκφλσζε 

ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ήηαλ ηεκάρηα δέξκαηνο ηξαρήινπ πνπ 

ιακβάλνληαλ απφ ζθάγηα νξληζίσλ ακέζσο κεηά ηε ζθαγή ηνπο θαη 

πξνέξρνληαλ απφ 4 δηαθνξεηηθά πηελνζθαγεία ηεο Β. Διιάδαο. Έλα ηεκάρην 
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βάξνπο πεξίπνπ 10 g δέξκαηνο ηξαρήινπ ιακβάλνληαλ απφ θάζε ζθάγην. Σα 

ηεκάρηα δέξκαηνο απφ ηξία ζθάγηα νκνγελνπνηνχληαλ πξηλ ηελ εμέηαζε 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ ην ηειηθφ δείγκα ησλ 25 g (ISO 17604:2003). Γηα 

ηελ απνκφλσζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ρξεζηκνπνίεζεθαλ ζπλνιηθά 

100 δείγκαηα ηα νπνία πάξζεθαλ απφ 300 ζθάγηα  

Σα δείγκαηα κεηαθέξνληαλ εληφο κίαο ψξαο ζην εξγαζηήξην κέζα ζε 

ηζνζεξκηθνχο πεξηέθηεο κε πάγν θαη εμεηάδνληαλ άκεζα. 

 

4.3.2 Απνκόλσζε ησλ νμπγαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ 

Γηα ηελ απνκφλσζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κέζνδνο ηεο Αλαζηνιήο Γηπιήο Δπίζηξσζεο (Double Layer Inhibition method) 

φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Matamoros θαη ζπλ. (2009), κε κηα κηθξή 

ηξνπνπνίεζε, πνπ αθνξά ηε ζεξκνθξαζία επψαζεο ησλ ζηειερψλ κεηά ηελ 

επηινγή ηνπο. Αλαιπηηθά, 25 g δείγκαηνο αλακηγλχνληαλ κε 225 ml Βuffered 

peptone water θαη νκνγελνπνηνχληαλ ζε ζπζθεπή Stomacher γηα 2 ιεπηά. 

Μεηά απφ αλαδσνγφλεζε γηα 30 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, 

αθνινπζνχζε ε παξαζθεπή 4 δηαδνρηθψλ αξαηψζεσλ ζην ίδην αξαησηηθφ πγξφ 

θαη ζηε ζπλέρεηα 0,1 ml απφ θάζε αξαίσζε ελνθζαικίδνληαλ κε ηε κέζνδν ηεο 

επηθαλεηαθήο εμάπισζεο ζε ηξπβιία petri κε MRS agar. Γηα θάζε δείγκα, 

ελνθζαικίδνληαλ 7 ηξπβιία απφ θάζε αξαίσζε (ζπλνιηθά 35 ηξπβιία petri 

MRS agar γηα θάζε δείγκα). Σα ηξπβιία επσάδνληαλ θάησ απφ αλαεξφβηεο 

ζπλζήθεο ζηνπο 7˚C γηα 10-15 κέξεο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνληαλ κφλν απηά 

πνπ ν αξηζκφο ησλ απνηθηψλ ηνπο θπκαηλφηαλ απφ 10 – 30.  

 

4.3.3 Μέζνδνο Αλαζηνιήο Γηπιήο Δπίζηξσζεο 

Σα ζηειέρε Salmonella spp. θαη L. monocytogenes πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είραλ απνκνλσζεί απφ 

ζθάγηα νξληζίσλ θαη απφ ην πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ ζε πξνεγνχκελα 

ζηάδηα ηεο έξεπλαο καο. Έμη δηαθνξεηηθά ζηειέρε Salmonella spp. πνπ 

αλήθνπλ ζηνπο νξνηχπνπο (S. Blockley, S. Paratyphi B, S. Bredeney, S. 
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Neftenbach, S. Hadar θαη S. Thompson) επηιέρζεθαλ θαη γηλφηαλ κηα κηθηή 

θαιιηέξγεηα. Μηα αληίζηνηρε κηθηή θαιιηέξγεηα γηλφηαλ απφ δέθα δηαθνξεηηθά 

ζηειέρε Listeria monocytogenes θαη ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ ηνπο δέθα 

δηαθνξεηηθνχο ππνθιάδνπο πνπ βξέζεθαλ κε ηε κέζνδν RAPD. Κάζε 

ζηέιερνο επσαδφηαλ ζηνπο 37˚C γηα 48 ψξεο ζε δσκφ Brain Heart Infusion 

(BHI) θαη πξνέθππηαλ αληίζηνηρεο θαιιηέξγεηεο κε θαζνξηζκέλε ζπγθέληξσζε. 

Γχν ml ιακβάλνληαλ απφ θάζε θαιιηέξγεηα Salmonella spp. θαη L. 

monocytogenes γηα λα γίλνπλ νη αληίζηνηρεο κηθηέο θαιιηέξγεηεο. ηε ζπλέρεηα 

παξαζθεπάδνληαλ 3 δεθαδηθέο αξαηψζεηο θαη 1 ml απφ θάζε αξαίσζε 

ελνθζαικηδφηαλ ζε 15 ml εκίξξεπζηνπ ΒΖΗ agar (37 g l-1 BHI broth, 10 g l-1 

agar) ηα νπνία πξνζζέηνληαλ γηα λα δεκηνπξγεζεί ζηηβάδα επηθαιχςεσο ζηα 

ηξπβιία MRS agar κε ηηο 10-30 απνηθίεο. Αθνινπζνχζε επψαζε ζηνπο 37˚C 

γηα 48 ψξεο θαη ειεγρφηαλ νπηηθά ε παξνπζία δσλψλ αλαζηνιήο. Βαζηδφκελνη 

ζηελ εκθάληζε θαη ζηε δηάκεηξν ησλ δσλψλ αλαζηνιήο επηιέρζεθαλ 92 

χπνπηεο απνηθίεο νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ θαη επσάζηεθαλ ζε δσκφ MRS 

ζηνπο 15˚C γηα 7 εκέξεο. ηε ζπλέρεηα επσάζηεθαλ θαη απνκνλψζεθαλ εηο 

δηπινχλ ζε MRS agar ζηνπο 15˚C θαη ζπληεξήζεθαλ ζε microbanks (PRO-

LAB Diagnostics, Richmond Hill, ON, Canada) ζηνπο -80˚C. 
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Δηθφλα 4.1: Εψλεο αλαζηνιήο ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ 

 

4.3.4 Δπηινγή ησλ ςπρξόηξνθσλ νμπγαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ 

Γηα λα ειεγρζεί ν ςπρξφηξνθνο ραξαθηήξαο ησλ νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ, ηα ζηειέρε πνπ επηιέρζεθαλ ελνθζαικίδνληαλ ζε MRS Broth θαη 

αθνινπζνχζε επψαζε ζηνπο 7˚C. Ζ αλάπηπμε ηνπο ειεγρφηαλ νπηηθά 

(ζνιεξφηεηα ή ίδεκα) κεηά απφ 2 εβδνκάδεο απφ ηνλ ελνθζαικηζκφ ηνπο. Σα  

ζηειέρε ειέγρνληαλ επηπιένλ γηα 3 αθφκα ηδηφηεηεο: ρξψζε θαηά Gram θαη ηηο 

δνθηκέο ηεο θαηαιάζεο θαη ηεο νμεηδάζεο. Μφλν ηα νμπγαιαθηηθά ζηειέρε πνπ 

παξνπζίαδαλ ζεηηθή ρξψζε θαηά Gram, ήηαλ αξλεηηθά ζηηο δνθηκέο 

θαηαιάζεο θαη νμεηδάζεο θαη παξνπζίαδαλ ςπρξφηξνθα ραξαθηεξηζηηθά 

επηιέρζεθαλ γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 
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4.3.5 Βηνρεκηθή ηαπηνπνίεζε ησλ νμπγαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ 

Δπηιέρζεθαλ ηα 50 απνηειεζκαηηθφηεξα ζηειέρε κε βάζε ηε ζπλνιηθή 

αληαγσληζηηθή ηνπο δξάζε ελαληίνλ ησλ ζηειερψλ Salmonella spp. θαη 

Listeria monocytogenes θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αλαπηχζζνληαη ζηνπο 7˚C. 

H ζπλνιηθή αληαγσληζηηθή ηνπο δξάζε αθνξνχζε ηε δηάκεηξν ηεο δψλεο 

αλαζηνιήο, ηε ζπγθέληξσζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ θαη ησλ 

παζνγφλσλ (ε κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε νμπγαιαθηηθψλ πνπ αλέζηεηιε ηε 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε παζνγφλνπ) θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αλαζηέιινπλ 

ηελ αλάπηπμε ηφζν ησλ Salmonella spp. φζν θαη ηεο Listeria monocytogenes. 

Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ ζηειερψλ γηλφηαλ αξρηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ βηνρεκηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε κηθξνγξαθία (API 50 CH Micro-

kits, bioMerieux SA, Marcy l‟Etoile, France). Με ηε κέζνδν απηή 

αμηνινγνχληαλ ε δχκσζε 49 δηαθνξεηηθψλ πδαηαλζξάθσλ. Ζ δχκσζε ησλ 

πδαηαλζξάθσλ δεκηνπξγνχζε έλα βηνρεκηθφ πξνθίι γηα θάζε ζηέιερνο ην 

νπνίν ζπγθξηλφηαλ κε κία βάζε δεδνκέλσλ θαη ε ηαπηνπνίεζε γηλφηαλ κε ηε 

ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ. 

 

4.3.6 Μνξηαθή ηαπηνπνίεζε ησλ νμπγαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ 

Γηα ηε κνξηαθή ηαπηνπνίεζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ ζηειερψλ εμεηάζζεθε 

έλα ζηέιερνο απφ θάζε είδνο πνπ πξνέθπςε απφ ηε βηνρεκηθή ηαπηνπνίεζε. 

Ζ επηινγή ηνπο έγηλε κε βάζε ηε κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο θαη 

εμεηάζζεθαλ ζπλνιηθά 7 ζηειέρε.  

 

4.3.6.1 Δθρύιηζε ηνπ γνληδησκαηηθνύ DNA 

Ζ εθρχιηζε ηνπ γνληδησκαηηθνχ DNA ησλ επηά ζηειερψλ γηλφηαλ κε ηε 

ρξήζε ελφο ηξνπνπνηεκέλνπ πξσηφθνιινπ πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο 

Psifidi θαη ζπλ. (2010). Ζ κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζηε ιχζε ησλ θπηηάξσλ 

κέζσ ελφο ρανηξνπηθνχ παξάγνληα πνπ νλνκάδεηαη πδξνρισξηθή γνπαληδίλε 

(guanidinium hydrochloride - GuHCl), ζε ζπλεξγαζία κε ζσκαηίδηα ππξηηίνπ. 

πλνπηηθά, 700 κl ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο ιχζεο (8M GuHCl, 25mM EDTA, 

1% Sarcosyl, 2% Triton X-100, 25mm θηηξηθφ λάηξην, 0.2M νμηθφ λάηξην, pH 
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ξπζκηζκέλν ζην 5,2 κε νμηθφ νμχ) πξνζζέηνληαλ ζε δηάιπκα 140 κl 

απνζηεηξσκέλνπ απεζηαγκέλνπ λεξνχ πνπ πεξηείρε θχηηαξα ηνπ θάζε 

ζηειέρνπο θαη αθνινπζνχζε επψαζε ζηνπο 70°C γηα 10 ιεπηά. Σν δηάιπκα 

κεηαθεξφηαλ ζε έλα κηθξνζσιήλα (2 ml) πνπ πεξηείρε 300 κl ρισξνθνξκίνπ 

θαη ην κίγκα απηφ αλαθηλνχληαλ έληνλα ζε αλαδεπηήξα γηα 5 ιεπηά.  

Αθνινπζνχζε θπγνθέληξεζε ηνπ ζε 16.000 g γηα 10 ιεπηά θαη 400 κl ηεο 

πδαηηθήο θάζεο πνπ πξνέθππηαλ κεηαθέξνληαλ ζε ζσιήλα πνπ πεξηείρε 200 

κl αηζαλφιεο θαη ην κίγκα πεξλνχζε κέζα απφ κηα ζηήιε δηνμεηδίνπ ηνπ 

ππξηηίνπ (FT-2.0 Filter-Tube Spin-Column System, G. Kisker GbR, Steinfurt, 

Germany) κε θπγνθέληξεζε ζε 8000 g. Σν DNA πνπ δεζκεπφηαλ ζηε ζηήιε 

ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ πιελφηαλ δηαδνρηθά κε θπγνθέληξεζε, κηα θνξά 

κε 500 κl ηνπ δηαιχκαηνο έθπιπζεο „‟1‟‟ (4Μ GuHCl, 25mM Tris-HCl, pH=6,6 

θαη 50% αηζαλφιε) θαη δχν θνξέο κε ην δηάιπκα έθπιπζεο „‟2‟‟ (2mΜ Tris-HCl, 

pH=7, 20mΜ NaCl θαη 80% αηζαλφιεο), κε ηε ρξήζε 900 κl θαη 500 κl 

αληηζηνίρσο. Σν DNA ηειηθά απνκνλψλνληαλ ζε 100 κl πξνζεξκαζκέλνπ 

(80°C) ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο έθινπζεο (10mM Tris-HCl, pH=8) 

απαιιαγκέλν απφ λνπθιεάζεο. 

 

4.3.6.2 Αιπζηδσηή αληίδξαζε ηεο πνιπκεξάζεο (PCR) 

Ζ 16S-23S δηαρσξηζηηθή ησλ γνληδίσλ πεξηνρή (Intergenic Spacer 

Region, ISR) ησλ επηά νμπγαιαθηηθψλ ζηειερψλ πνιιαπιαζηαδφηαλ κε PCR 

ρξεζκνπνηψληαο εηδηθνχο εθθηλεηέο (primers). Απηνί ήηαλ νη 16S/p2 (5'-

CTTGTACACACCGCCCGTC-3') θαη 23S/p10 (5'-

CCTTTCCCTCACGGTACTG-3'), νη νπνίνη πβξηδίδνληαλ ζηηο ζέζεηο 1392 - 

1410 ηνπ γνληδίνπ 16S rRNA θαη ζηηο ζέζεηο 713 έσο 731 ηνπ 23S rRNA 

γνληδίνπ (Lactobacillus salivarius, GenBank αξηζκφο πξφζβαζεο CP002034), 

αληηζηνίρσο. Σν πξντφλ πνπ πξνέθππηε απφ ηελ PCR πεξηειάκβαλε εθηφο 

απφ ηελ 16S-23S ISR θαη επηπιένλ ηκήκαηα ηνπ rDNA (πεξίπνπ 136 bp ηνπ 

16S rDNA θαη 551 bp ηνπ 23S rDNA). Σν κίγκα ηεο PCR πεξηείρε 2 κl ηνπ 

απνκνλσζέληνο DNA, 3κl ηνπ 10x ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο αληίδξαζεο 

(Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, Germany), 200κm απφ θάζε 

ηξηθσζθνξηθφ δενμπλνπθιενηίδην, 200nm απφ θάζε εθθηλεηή, 1,5 U ηεο DNA 
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πνιπκεξάζεο (Expand High Fidelity PCR System, Boehringer Mannheim) θαη 

λεξφ έσο ηνλ ζπλνιηθφ φγθν ηεο αληίδξαζεο (30 κl). Σν πξσηφθνιιν 

ζεξκνθπθινπνίεζεο πεξηειάκβαλε αξρηθή απνδηάηαμε ηνπ DNA κε ζέξκαλζε 

ηνπ δηαιχκαηνο ζηνπο 94°C γηα 7 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα 40 θχθινπο ζηηο εμήο 

ζπλζήθεο: 95°C γηα 30 δεπηεξφιεπηα, 56°C γηα 30 δεπηεξφιεπηα θαη 72°C γηα 

40 δεπηεξφιεπηα. Σν πξσηφθνιιν ζεξκνθπθινπνίεζεο νινθιεξσλφηαλ κε 

επψαζε ζηνπο 72°C γηα 3 ιεπηά.  

 

4.3.6.3 Ζιεθηξνθόξεζε ησλ πξνηόλησλ ηεο PCR 

Σα πξντφληα ηεο PCR αλαιχνληαλ κε ειεθηξνθφξεζε ζε πεθηή 

αγαξφδεο 1,5%. Ζ πεθηή αγαξφδεο παξαζθεπαδφηαλ  κε ηε δηάιπζε πςειήο 

θαζαξφηεηαο αγαξφδεο  (Invitrogen, Paisley, UK) ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 1Υ 

TAE (40mM Tris, 20mM Acetic Acid θαη 1mM EDTA, pH=8,3). Ζ αγαξφδε 

ξεπζηνπνηφηαλ ζε θνχξλν κηθξνθπκκάησλ θαη ηνπνζεηνχληαλ ζε εηδηθή 

ζπζθεπή νξηδφληηαο ειεθηξνθφξεζεο (scie-plas, UK). Γηα θάζε ζηέιερνο, 10 κl 

απφ ηα πξντφληα ηεο PCR αλακηγλχνληαλ κε 2 κl δηαιχκαηνο ρξσζηηθήο 

νπζίαο, πνπ πεξηείρε 0,3% (w/v) θπαλνχ ηεο βξσκνθαηλφιεο, 10mM Tris-HCl 

(pH=7,5), 10mM EDTA θαη 65% (w/v)  ζαθραξφδε, θαη ην κίγκα 

ηνπνζεηνχληαλ κε κηθξνπηπέηα ζηα θξεάηηα ηεο πεθηήο. Δπηπιένλ, ζε θάζε 

πεθηή ηνπνζεηνχληαλ έλαο αξλεηηθφο κάξηπξαο, πνπ πεξηείρε φια ηα πιηθά 

ηεο κεζφδνπ εθηφο απφ ην DNA, γηα ηνλ έιεγρν πηζαλψλ επηκνιχλζεσλ ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ θαη 5 κl DNA-δείθηε γλσζηνχ κνξηαθνχ βάξνπο (1 kb DNA 

Ladder, New England Biolabs Inc., MA, USA).  Ζ ειεθηξνθφξεζε γηλφηαλ ζε 

ηάζε 120 Volt γηα 120 ιεπηά κέζα ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 1Υ TAE (40mM Tris, 

20mM Acetic Acid θαη 1mM EDTA, pH=8,3) ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

Αθνινπζνχζε εκβάπηηζε ηεο πεθηήο αγαξφδεο γηα πεξίπνπ 30 ιεπηά ζε 

δηάιπκα βξσκηνχρνπ αηζηδίνπ. Ζ ζέζε, ε αθεξαηφηεηα θαη ην πάρνο ηεο δψλεο 

ηνπ DNA  γηλφηαλ νξαηά κε ηνπνζέηεζε ηεο πεθηήο πάλσ απφ ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία ζε ηξάπεδα θζνξηζκνχ (UVP white / UV transiluminator). 

Αθνινπζνχζε θσηνγξάθεζε κε ην ζχζηεκα Kodak digital science 

(Electrophoresis and analysis system 120).  
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4.3.6.4 Πξνζδηνξηζκόο ηεο λνπθιενηηδηθήο αιιεινπρίαο 

Σα είδε ηνπ γέλνπο Lactobacillus πεξηέρνπλ ζπλήζσο δηαθνξεηηθνχ 

κήθνπο δηαρσξηζηηθέο ησλ γνληδίσλ πεξηνρέο θαη γη‟ απηφ, ην πξντφλ κε ην 

κηθξφηεξν κέγεζνο (πεξίπνπ 800 κε 900 bp) απνκνλσλφηαλ κε ηε βνήζεηα 

απνζηεηξσκέλεο ιεπίδαο απφ ηελ πεθηή αγαξφδεο θαη ην εκπνξηθφ ζθεχαζκα 

NucleoSpin Extract II kit (Macherey-Nagel, Duren, Germany). Δπηιεγφηαλ ε 

δψλε DNA κε ην κηθξφηεξν κήθνο πξντφληνο θαζψο ζε απηή δελ πεξηέρνληαη 

γνλίδηα έθθξαζεο ηνπ t-RNA.  Ο θαζαξηζκφο γηλφηαλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξηδφηαλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ DNA  κε 

ειεθηξνθφξεζε ζε πεθηή αγαξφδεο 1,2%. Γηλφηαλ ειεθηξνθφξεζε ζε 2 κl 

απφ ην θαζαξνπνηεκέλν πξντφλ PCR. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ DNA 

πξνζδηνξηδφηαλ κε βάζε ην πάρνο ησλ δσλψλ χζηεξα απφ ζχγθξηζε κε 

δείθηε κνξηαθψλ βαξψλ γλσζηψλ ζπγθεληξψζεσλ (ng) (1 kb DNA Ladder, 

New England Biolabs Inc., MA, USA). 

Ζ λνπθιενηηδηθή αιιεινπρία ησλ πξντφλησλ ηεο PCR πξνζδηνξηδφηαλ 

κε ηε ρξήζε ησλ εμσηεξηθψλ εθθηλεηψλ 16S/p2 θαη 23S/p10 θαη εζσηεξηθψλ 

εθθηλεηψλ 16S/p4 (5'-GCTGGATCACCTCCTTTCT-3‟) θαη 23S/p7 (5'-

TGCAGGTACTTAGATGTTTCAGTTC-3') κε ηε κέζνδν δηδενμπ-αλαιφγσλ 

ηνπ Sanger (ξπζκηδφκελε δηαθνπή ηεο αληηγξαθήο ηνπ DNA). 

Οη αιιεινπρίεο εμεηάδνληαλ γηα νκνηφηεηεο κε ηηο θαηαρσξεκέλεο 

αιιεινπρίεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο GenBank κε εθαξκνγή ηνπ αιγφξηζκνπ 

BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/).  

 

4.3.7 Παξαγσγή ησλ βηνγελώλ ακηλώλ ηπξακίλεο θαη ηζηακίλεο 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 7 επηιεγκέλσλ ζηειερψλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ γηα ηελ παξαγσγή ηπξακίλεο θαη ηζηακίλεο 

δηελεξγήζεθε κε ρεκηθή αλάιπζε κε ηε κέζνδν ηεο Τγξήο Υξσκαηνγξαθίαο 

Τςειήο Απφδνζεο (HPLC).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
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Κάζε ζηέιερνο νμπγαιαθηηθνχ βαθηεξίνπ ελνθζαικηδφηαλ ζε δσκφ 

MRS (Merck, Darmstadt, Germany) ζην νπνίν είρε πξνζηεζεί ηπξνζίλε ή 

ηζηηδίλε (Merck, Darmstadt, Germany) ζε πνζνζηφ 2‰. Μεηά ηελ επψαζε 

ηνπο ζηνπο 20°C γηα 72 ψξεο, κηα πνζφηεηα απφ θάζε πγξή θαιιηέξγεηα 

αλακηγλπφηαλ κε 0,6Ν HClO4 (ζε κηα αλαινγία 1: 4 αληηζηνίρσο). 

Αθνινπζνχζε ε θπγνθέληξεζε ηνπ κίγκαηνο (12.000 rpm γηα 10 ιεπηά) θαη 1 

ml ηνπ ππεξθείκελνπ πγξνχ πεξλνχζε κέζα απφ κία ζχξηγγα κε θίιηξν 0,20 

κm (Grace, Deerfield, IL) θαη απνζεθεπφηαλ ζηνπο -20°C κέρξη ηελ αλάιπζε 

ηνπο. Ζ αλάιπζε ηεο ηπξακίλεο θαη ηεο ηζηακίλεο γηλφηαλ κε Τγξή 

Υξσκαηνγξαθία Τςειήο Απφδνζεο κε ζχζηεκα βαζκσηήο έθινπζεο (HPLC 

system, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan), φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο 

Hernandez-Jover θαη ζπλ. (1996). Ζ κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζην ζρεκαηηζκφ 

δεπγψλ ηφλησλ κεηαμχ ησλ βηνγελψλ ακηλψλ ζην δείγκα θαη ηνπ 

νθηαλνζνπιθνληθνχ νμέσο (Alltech Associates Inc., Deerfield, IL, USA) πνπ 

ππάξρεη ζηελ θηλεηή θάζε. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ακηλψλ γηλφηαλ κέζα απφ κία 

C 18 ζηήιε αληίζηξνθεο θάζεο δηαζηάζεσλ 250 x 4,6 mm θαη κεγέζνπο 

ζσκαηηδίσλ 5 κm (Discovery, Supelco, Bellefonte, PA, USA), 

αθνινπζνχκελνο απφ κία κεηά ηελ ζηήιε παξαγσγνπνίεζε ησλ ακηλψλ κε o-

phthaldialdeyhyde (OPA, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) θαη 

θζνξηζκνκεηξηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπο (Shimadzu RF-10AXL 

spectrofluorometric detector) ζηνπο 340ex/445em. Ο πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο 

ηεο ηπξακίλεο θαη ηεο ηζηακίλεο βαζηδφηαλ ζε θακπχιεο βαζκνλφκεζεο 

(επηθάλεηα θνξπθήο πξνο ζπγθέληξσζε) ζρεκαηνπνηεκέλεο απφ πξφηππα 

δηαιχκαηα γλσζηήο ζπγθέληξσζεο (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA).  

 

4.4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

4.4.1 Απομόνωζη ηων δυνηηικά βιοπποζηαηευηικών οξυγαλακηικών 

βακηηπίων 

πλνιηθά απνκνλψζεθαλ 92 απνηθίεο νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ (Gram 

ζεηηθά, θαηαιάζε αξλεηηθά θαη νμεηδάζε αξλεηηθά) κε ηε κέζνδν αλαζηνιήο 
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δηπιήο επίζηξσζεο. Σα 83 ζηειέρε (90%) απφ ηα 92 παξνπζίαδαλ αλάπηπμε 

κεηά απφ 2 εβδνκάδεο ζηνπο 7°C (Πίλαθαο 4.1). 
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Πίλαθαο 4.1 Αληαγσληζηηθή δξάζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ έλαληη ησλ 

Salmonella spp. θαη L. monocytogenes θαη ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ηνπο ζηνπο 

7°C. 

ηέιερoο 
νμπγαιαθηηθνύ 

Αξαίσζε 
νμπγαιαθηηθνύ 

Παζνγόλν Αξαίσζε 
παζνγόλνπ 

Γηάκεηξν 
δώλεο 

αλαζηνιήο
α 

Απνκνλσκέλε 
απνηθία

β 
Αλάπηπμε 

ζηνπο 
7°C

γ 

1α 10
-3 

Salmonella spp. 10
-2 

+++ + ++ 

1b 10
-3 

Salmonella spp. 10
-2 

+++ + ++ 

1c 10
-3 

Salmonella spp. 10
-2 

+++ + ++ 

2a 10
-3 

Salmonella spp. 10
-2 

+++ + ++ 

2b 10
-3 

Salmonella spp. 10
-2 

+++ + ++ 

2c 10
-3 

Salmonella spp. 10
-2 

+++ + ++ 

3a 10
-3 

Salmonella spp. 10
-2 

++ + ++ 

3b 10
-3 

Salmonella spp. 10
-2 

++ + ++ 

3c 10
-3 

Salmonella spp. 10
-2 

++ + ++ 

4a 10
-3 

Salmonella spp. 10
-2 

++ - ++ 

4b 10
-3 

Salmonella spp. 10
-2 

++ - ++ 

4c 10
-3 

Salmonella spp. 10
-2 

++ - ++ 

5a 10
-3 

Salmonella spp. 10
-3

 +++ + +++ 
5b 10

-3 
Salmonella spp. 10

-3
 +++ + + 

5c 10
-3 

Salmonella spp. 10
-3

 +++ + +++ 
6a 10

-3 
Salmonella spp. 10

-3
 ++ - ++ 

6b 10
-3 

Salmonella spp. 10
-3

 ++ - ++ 
6c 10

-3 
Salmonella spp. 10

-3
 ++ - ++ 

7a 10
-3 

Salmonella spp. 10
-1

 ++ + +++ 
7b 10

-3 
Salmonella spp. 10

-1
 ++ + +++ 

7c 10
-3 

Salmonella spp. 10
-1

 ++ + +++ 
8a 10

-3 
Salmonella spp. 10

-1
 ++ - +++ 

8b 10
-3 

Salmonella spp. 10
-1

 ++ - + 
8c 10

-3 
Salmonella spp. 10

-1
 ++ - ++ 

9a 10
-3 

L. monocytogenes 10
-3

 + + ++ 
9b 10

-3 
L. monocytogenes 10

-3
 + + +++ 

9c 10
-3 

L. monocytogenes 10
-3

 + + +++ 
11 10

-2
 Salmonella spp. 10

-2
 +++ + +++ 

12 10
-2

 Salmonella spp. 10
-2 

+++ + +++ 
13 10

-2
 Salmonella spp. 10

-2 
+++ + ++ 

14 10
-2

 Salmonella spp. 10
-2 

+++ + ++ 
15 10

-2
 Salmonella spp. 10

-2 
+++ + ++ 

16 10
-2

 Salmonella spp. 10
-2 

++ - ++ 
17 10

-2
 L. monocytogenes 10

-2 
++ + +++ 

18 10
-2

 L. monocytogenes 10
-2 

++ + + 
19 10

-3
 Salmonella spp. 10

-2 
+++ + +++ 

20 10
-3

 Salmonella spp. 10
-2 

+++ + +++ 
21 10

-3
 Salmonella spp. 10

-2 
+++ + ++ 

22 10
-3

 L. monocytogenes 10
-2 

++ + +++ 
23 10

-3
 L. monocytogenes 10

-2 
++ + +++ 

24 10
-3

 L. monocytogenes 10
-2 

++ + ++ 
25 10

-3
 L. monocytogenes 10

-2 
++ - +++ 

26 10
-1

 Salmonella spp. 10
-1

 +++ + +++ 
27 10

-1
 L. monocytogenes 10

-1
 ++ - +++ 

28 10
-3

 L. monocytogenes 10
-3

 +++ + ++ 
29 10

-3
 L. monocytogenes 10

-3
 +++ + +++ 

30 10
-3

 L. monocytogenes 10
-3

 +++ + +++ 
31 10

-2
 L. monocytogenes 10

-2
 +++ + + 
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α: +++: δηάκεηξνο δψλεο αλαζηνιήο > 1cm, ++: 1cm > δηάκεηξνο δψλεο 
αλαζηνιήο > 0,5cm, +: δψλε αλαζηνιήο < 0,5 cm 

β: + απνκνλσκέλε απνηθία, - κε απνκνλσκέλε απνηθία 

γ: +++ έληνλε αλάπηπμε κε ίδεκα, ++ θαιή αλάπηπμε, + ειάρηζηε αλάπηπμε 

 

 

32 10
-2

 L. monocytogenes 10
-2

 ++ + ++ 
33 10

-2
 Salmonella spp. 10

-2
 +++ + +++ 

34 10
-2

 L. monocytogenes 10
-2

 +++ + +++ 
35 10

-2
 L. monocytogenes 10

-2
 +++ + +++ 

36 10
-2

 L. monocytogenes 10
-2

 +++ + + 
37 10

-3
 Salmonella spp. 10

-3
 +++ + +++ 

38 10
-3

 Salmonella spp. 10
-3

 +++ + +++ 
39 10

-2
 Salmonella spp. 10

-2
 ++ + ++ 

40 10
-2

 Salmonella spp. 10
-1

 +++ + +++ 
41 10

-2
 Salmonella spp. 10

-1
 +++ + +++ 

42 10
-2

 Salmonella spp. 10
-1

 +++ + +++ 
43 10

-2
 Salmonella spp. 10

-1
 ++ + +++ 

44 10
-2

 Salmonella spp. 10
-1

 ++ + ++ 
45 10

-2
 Salmonella spp. 10

-1
 ++ + ++ 

46 10
-2

 Salmonella spp. 10
-3

 ++ + +++ 
47 10

-1
 Salmonella spp. 10

-2
 ++ + +++ 

48 10
-1

 Salmonella spp. 10
-3

 ++ + +++ 
49 10

-1
 L. monocytogenes 10

-3
 +++ + +++ 

50 10
-1

 L. monocytogenes 10
-3

 +++ + +++ 
51 10

-1
 L. monocytogenes 10

-2
 +++ + +++ 

52 10
-2

 L. monocytogenes 10
-1

 + + +++ 
53 10

-2
 L. monocytogenes 10

-3
 ++ + +++ 

54 10
-1

 L. monocytogenes 10
-2

 ++ + +++ 
55 10

-2
 Salmonella spp. 10

-1
 +++ + +++ 

56 10
-2

 Salmonella spp. 10
-1

 ++ + ++ 
57 10

-2
 Salmonella spp. 10

-2
 +++ - + 

58 10
-2

 Salmonella spp. 10
-2

 +++ - +++ 
59 10

-2
 Salmonella spp. 10

-2
 +++ + +++ 

60 10
-2

 Salmonella spp. 10
-2

 +++ + ++ 
61 10

-2
 Salmonella spp. 10

-3
 +++ - ++ 

62 10
-2

 Salmonella spp. 10
-3

 +++ - ++ 
63 10

-2
 Salmonella spp. 10

-3
 +++ + +++ 

64 10
-2

 Salmonella spp. 10
-3

 +++ - +++ 
65 10

-2
 L. monocytogenes 10

-1
 ++ + +++ 

66 10
-2

 L. monocytogenes 10
-1

 ++ + +++ 
67 10

-2
 L. monocytogenes 10

-1
 ++ - +++ 

68 10
-2

 L. monocytogenes 10
-2

 ++ + +++ 
69 10

-2
 L. monocytogenes 10

-1
 +++ + +++ 

70 10
-3

 Salmonella spp. 10
-2

 +++ + + 
71 10

-3
 Salmonella spp. 10

-2
 +++ + +++ 

72 10
-3

 Salmonella spp. 10
-2

 ++ - + 
73 10

-3
 L. monocytogenes 10

-2
 +++ + ++ 

74 10
-3

 L. monocytogenes 10
-2

 +++ + +++ 
75 10

-3
 L. monocytogenes 10

-2
 ++ - + 
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4.4.2 Βηνρεκηθή ηαπηνπνίεζε 

Σα 50 απνηειεζκαηηθφηεξα νμπγαιαθηηθά ζηειέρε επηιέρζεθαλ γηα 

βηνρεκηθή ηαπηνπνίεζε. Ζ επηινγή ηνπο βαζίζηεθε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 

αλαπηχζζνληαη ζηνπο 7°C θαη ζηε ζπλνιηθή ηνπο αληαγσληζηηθή δξάζε πνπ 

αθνξνχζε ηε δηάκεηξν ηεο δψλεο αλαζηνιήο, ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ θαη ησλ παζνγφλσλ βαθηεξίσλ (ε κηθξφηεξε 

ζπγθέληξσζε νμπγαιαθηηθψλ πνπ αλέζηεηιε ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε 

παζνγφλνπ) θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αλαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμε ηφζν ησλ 

Salmonella spp. φζν θαη ηεο Listeria monocytogenes. Με βάζε ην βηνρεκηθφ 

πξνθίι ησλ επηιερζέλησλ ζηειερψλ πξνέθπςαλ 7 δηαθνξεηηθά είδε 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ. Σν επηθξαηέζηεξν είδνο ήηαλ ην Leuconostoc lactis 

(19 ζηειέρε), αθνινπζνχκελν απφ ην Lactobacillus salivarius (9 ζηειέρε), ην 

Lactobacillus fermentum (8 ζηειέρε), ην Lactobacillus delbrueckii (7 ζηειέρε), 

ην Lactobacillus acidophilus (3 ζηειέρε), ην Lactobacillus brevis (3 ζηειέρε) 

θαη ην Pediococcus acidilactici (1 ζηέιερνο). Σν πνζνζηφ ηεο βεβαηφηεηαο 

ηαπηνπνίεζεο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηνπ ίδηνπ είδνπο θπκαηλφηαλ απφ 30,9% 

έσο 99,9%, γεγνλφο πνπ νθεηιφηαλ ζε ειαθξψο δηαθνξεηηθή βηνρεκηθή 

ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζίαδαλ ηα ζηειέρε ηνπ ίδηνπ είδνπο (Πίλαθαο 4.2).  

 

Πίλαθαο 4.2: Απνηειέζκαηα ηεο ηαπηνπνίεζεο νμπγαιαθηηθψλ κε API 50CH. 

Σαπηνπνίεζε είδνπο κε βάζε ηα 
API 50 CH 

Αξηζκόο 
ζηειερώλ 

Βεβαηόηεηα 
ηαπηνπνίεζεο % 

Leuconostoc lactis 19 60,2-96,9% 

Lactobacillus salivarius 9 98,7-99,9% 

Lactobacillus fermentum 8 30,9-99% 

Lactobacillus delbrueckii 7 55,7-97,6% 

Lactobacillus acidophilus 3 68,5-98,4% 

Lactobacillus brevis 3 59,1-98,3% 

Pediococcus acidilactici 1 99,9% 
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4.4.3 Μνξηαθή ηαπηνπνίεζε 

Aπφ θάζε έλα απφ ηα 7 είδε ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ, επηιέρζεθε έλα ζηέιερνο γηα κνξηαθή ηαπηνπνίεζε. Ζ επηινγή 

έγηλε κε βάζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ βεβαηφηεηαο πνπ πξνέθπςε απφ ηα API 

50 CH θαη ηε θαιχηεξε αλαζηαιηηθή δξάζε. Σα ζηειέρε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα κνξηαθή ηαπηνπνίεζε ήηαλ ηα 5, 7, 40, 48. 51, 59 θαη 

74.   

Ζ ζχγθξηζε ηεο λνπθιενηηδηθήο αιιεινπρίαο ησλ 7 ζηειερψλ κε ηηο 

θαηαρσξεκέλεο αιιεινπρίεο ηεο GenBank επέηξεςε ηελ ηαπηνπνίεζε φισλ 

ησλ ζηειερψλ (Πίλαθαο 4.3). Σν ζηέιερνο 5 πξνζδηνξίζηεθε σο Lactobacillus 

johnsonii, ηα ζηειέρε 7 θαη 48 σο Pediococcus acidilactici, ηα ζηειέρε 40 θαη 

59 σο Lactobacillus salivarius, ην ζηέιερνο 51 σο Lactobacillus 

paralimentarius θαη ην ζηέιερνο 74 σο Lactobacillus reuteri.    
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Πίλαθαο 4.3: Απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχγθξηζε ηεο βηνρεκηθήο –

κνξηαθήο ηαπηνπνίεζεο ησλ νμπγαιαθηηθψλ ζηειερψλ. 

 Βηνρεκηθή ηαπηνπνίεζε Μνξηαθή ηαπηνπνίεζε 

ηέιερνο Δίδνο Βεβαηόηεηα 

ηαπηνπνίεζεο 

% 

Δίδνο  Κσδηθόο 

Καηαγξαθήο 

Αιιεινπρίαο  

Οκνηόηεηα 

% 

 

5 

  

Lactobacillus 

acidophilus 

 

96,6% 

Lactobacillus 

johnsonii         

NCC 533  

 

AE017198 

 

99,64% 

 

7 

  

Lactobacillus 

delbrueckii 

 

97,6% 

Pediococcus 

acidilactici        

DSM 20284 

 

EF116575 

 

99,79% 

 

40 

  

Leuconostoc 

lactis 

 

96,9% 

Lactobacillus 

salivarius      

CECT 5713 

 

CP002034 

 

99,64% 

 

48 

  

Pediococcus 

acidilactici 

 

99,9% 

Pediococcus 

acidilactici      

clone P10 

 

AF405364 

 

100% 

 

51 

 

Lactobacillus 

brevis 

 

98,3% 

Lactobacillus 

paralimentarius 

DSM 13238 

 

AJ616014 

 

99% 

 

59 

 

Lactobacillus 

salivarius 

 

99,9% 

Lactobacillus 

salivarius      

CECT 5713 

 

CP002034 

 

99,86% 

 

74 

 

Lactobacillus 

fermentum 

 

98% 

Lactobacillus 

reuteri             

DSM 20016 

 

CP000705 

 

100% 



129 

 

4.4.4 Παξαγσγή ησλ βηνγελώλ ακηλώλ ηπξακίλεο θαη ηζηακίλεο 

ηελ παξνχζα έξεπλα θαλέλα απφ ηα 7 ζηειέρε ησλ νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ δελ παξνπζίαζε ηθαλφηεηα παξαγσγήο ησλ βηνγελψλ ακηλψλ 

ηπξακίλεο θαη ηζηακίλεο. Παξάιιεια, νη ζπγθεθξηκέλεο βηνγελείο ακίλεο δελ 

αληρλεχζεθαλ νχηε ζηα δείγκαηα MRS broth πνπ πεξηείραλ ηπξνζίλε ή ηζηηδίλε 

θαη δελ είραλ ελνθζαικηζηεί κε νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα. Σα επίπεδα ηπξακίλεο 

θαη ηζηακίλεο βξέζεθαλ λα είλαη ρακειφηεξα απφ ηα φξηα αλίρλεπζεο ηεο 

κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (Όξην αλίρλεπζεο (Limit of Detection, LOD): 

1,5 mg/l).    

 

4.5 ΤΕΖΣΖΖ 

 

4.5.1 Απνκόλσζε ησλ δπλεηηθά βηνπξνζηαηεπηηθώλ βαθηεξίσλ από ηα 

ζθάγηα νξληζίσλ 

Ζ κέζνδνο αλαζηνιήο δηπιήο επίζηξσζεο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο 

Matamoros θαη ζπλ. (2009) ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη 

απνδείρζεθε φηη είλαη γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ επηινγή 

βηνπξνζηαηεπηηθψλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ κε αλαζηαιηηθή δξάζε έλαληη 

επηιεγκέλσλ παζνγφλσλ. ε κηα παξφκνηα έξεπλα απφ ηνπο Matamoros θαη 

ζπλ. (2009), πνπ αθνξνχζε ηελ απνκφλσζε ςπρξφηξνθσλ νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ απφ αιηεχκαηα κε ηε κέζνδν ηεο αλαζηνιήο δηπιήο επίζηξσζεο, 

επηιέρζεθαλ 132 ζηειέρε. Απφ ηα 132 ζηειέρε, ηα 54 (41%) ήηαλ ηθαλά λα 

αλαπηχζζνληαη ζηνπο 15°C αιιά φρη ζηνπο 30°C θαη απφ απηά, ηα 52 (96%) 

ηαπηνπνηήζεθαλ σο νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα. Ζ δηαθνξά ζηα πνζνζηά πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηε δηθή καο νθείιεηαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα λα εμεηαζηνχλ ηα 

ςπρξφηξνθα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ. ηε δηθή καο 

έξεπλα, επηιέρζεθε ε ζεξκνθξαζία ησλ 7°C, επεηδή είλαη θνληά ζηε κέζε 

ζεξκνθξαζία (6,6°C) ησλ νηθηαθψλ ςπγείσλ (Laquerre θαη ζπλ., 2002). ε 

άιιε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Lima θαη ζπλ. (2007), 474 

βαθηεξηαθά ζηειέρε, πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ πξφινβν θαη ην ηπθιφ έληεξν 
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πνπιεξηθψλ, ηαπηνπνηήζεθαλ σο Λαθηνβάθηιινη κε βάζε ηελ αξλεηηθή ηνπο 

αληίδξαζε ζην θαπζηηθφ θάιην, ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ δνθηκή ηεο 

θαηαιάζεο θαη ραξαθηεξίζηεθαλ σο Gram ζεηηθνί βάθηιινη. Απφ ηα 474 

ζηειέρε επηιέρζεθαλ ηα 265, ηα νπνία θαη παξνπζίαδαλ αληηκηθξνβηαθή δξάζε 

έλαληη Gram ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ πξφηππσλ κηθξννξγαληζκψλ 

(Enterococcus, Listeria, Salmonella) κε ηε spot-on–the-lawn αληαγσληζηηθή 

κέζνδν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κφλν ηα 53 απφ ηα 265 ζηειέρε Lactobacillus 

επέδεημαλ αληηκηθξνβηαθή δξάζε έλαληη ησλ ίδησλ Gram ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ πξφηππσλ κηθξννξγαληζκψλ κε ηε well-diffusion αληαγσληζηηθή 

κέζνδν θάησ απφ αλαεξφβηεο ζπλζήθεο.  

 

4.5.2 Βηνρεκηθή ηαπηνπνίεζε 

Απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο πξνθχπηεη φηη πνιιά είδε νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ έρνπλ απνκνλσζεί κέρξη ηψξα απφ ηα πνπιεξηθά. Οη Lin θαη ζπλ. 

(2007) βξήθαλ φηη ην είδνο Lactobacillus fermentum ήηαλ ην επηθξαηέζηεξν 

νμπγαιαθηηθφ βαθηήξην ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ησλ ρνίξσλ θαη ησλ 

πνπιεξηθψλ. Οη Ibourahema θαη ζπλ. (2008) απνκφλσζαλ Lactobacillus casei, 

Lactococcus lactis, Lactobacillus plantarum θαη Lactobacillus paraplantarum 

απφ ηα πεξηηηψκαηα θαη ην πηέξσκα νξληζίσλ ζε πηελνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο ζηε ελεγάιε. ηε Νηγεξία, νη Adesokan θαη ζπλ. (2008) 

απνκφλσζαλ 3 δηαθνξεηηθά είδε νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ απφ θξέαο 

πνπιεξηθψλ, κε ην Lactobacillus plantarum λα παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ εκθάληζεο 90%, ελψ ην Lactobacillus mesenteroides θαη ην 

Lactobacillus brevis παξνπζίαδαλ πνζνζηφ εκθάληζεο 5% ην θαζέλα. ηελ 

Ηλδνλεζία, νη Lengkey θαη ζπλ. (2009) απνκφλσζαλ Lactobacillus lactis spp 

lactis 1 θαη lactis 2, Lactobacillus fermentum 1, Lactobacillus paracasei 1 θαη 

Lactobacillus rhamnosus απφ λσπφ θξέαο πνπιεξηθψλ.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη φινη νη παξαπάλσ εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα API 50 CH σο κέζν 

ηαπηνπνίεζεο ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα είδε ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ πνπ έρνπλ απνκνλσζεί απφ ην θξέαο ησλ 

πνπιεξηθψλ είλαη παξφκνηα ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ππάξρνπλ νξηζκέλεο κφλν 
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δηαθνξέο ζηα πνζνζηά εκθάληζεο αλάινγα κε ηελ ήπεηξν ή ηε ρψξα φπνπ 

γίλεηαη ε έξεπλα. 

 

4.5.3 Μνξηαθή ηαπηνπνίεζε 

Οη κνξηαθέο κέζνδνη είλαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο ζε ζρέζε κε ηηο 

βηνρεκηθέο κεζφδνπο θαη γη‟ απηφ πξνηηκψληαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ. Οξηζκέλα είδε νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ πνπ απνκνλψζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα φπσο ηα Lactobacillus 

reuteri θαη Lactobacillus salivarius έρνπλ επίζεο απνκνλσζεί απφ ηνλ 

πξφινβν θαη ην ηπθιφ έληεξν πνπιεξηθψλ ζηελ Βξαδηιία (Lima θαη ζπλ., 

2007), ηα νπνία θαη παξνπζίαδαλ αληηκηθξνβηαθή δξάζε έλαληη ησλ 

Enterococcus spp., Listeria spp. θαη Salmonella spp.. ε άιιε έξεπλα πνπ 

έγηλε ζηε Γαιιία, ηα L. reuteri, L. ingluviei, L. murinus, Enterococcus faecalis, 

Enterococcus faecium θαη Streptococcus gallolyticus απνκνλψζεθαλ απφ 

θφπξαλα πνπιεξηθψλ (Nazef θαη ζπλ., 2008). ε άιια είδε ηξνθίκσλ, φπσο 

είλαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα δχκσζεο θαη ην θξέαο έρνπλ απνκνλσζεί 

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, 

Lactococcus lactis subsp. lactis, Enterococcus faecium, Lactobacillus 

paracasei, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus macedonicus, 

Lactobacillus curvatus, L. lactis subsp. cremoris, L. mesenteroides θαη 

Pediococcus acidilactici (Ge θαη ζπλ., 2007). Δπηπιένλ, νη Matamoros θαη ζπλ. 

(2009) απνκφλσζαλ απφ αιηεχκαηα ηα Leuconostoc gelidum, Lactococcus 

piscium, Lactobacillus fuchuensis θαη Carnobacterium alterfunditum, ηα νπνία 

βξέζεθαλ λα έρνπλ αληαγσληζηηθέο ηδηφηεηεο έλαληη παζνγφλσλ θαη 

ζαπξφθπησλ βαθηεξίσλ.  

ηελ παξνχζα έξεπλα παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο κνξηαθήο θαη ηεο βηνρεκηθήο ηαπηνπνίεζεο εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ ζηειερψλ Lactobacillus salivarius θαη Pediococcus 

acidilactici (Πίλαθαο 4.2). Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα 

επξήκαηα ησλ Boyd θαη ζπλ. (2005), νη νπνίνη ζπλέζηεζαλ φηη ε παξνχζα 

βάζε δεδνκέλσλ ησλ API 50 CH γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ εηδψλ ηνπ γέλνπο 
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Lactobacillus κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα ή κε εξκελεχζηκα 

απνηειέζκαηα. Οη Han θαη ζπλ. (2005) αλέθεξαλ φηη 2 ζηειέρε 

ηαπηνπνηήζεθαλ κε αιιεινχρηζε ηεο δηαρσξηζηηθήο ησλ γνληδίσλ πεξηνρήο σο 

Lactobacillus gasseri θαη κε API 50 CH σο L. delbrueckii spp. lactis θαη L. 

acidophilus. ε κηα άιιε κειέηε, νη Chagnaud θαη ζπλ. (2001) αλέθεξαλ φηη ην 

πξνθίι δπκψζεσο ηνπ Lactobacillus salivarius UCC43321 αληηζηνηρνχζε ζην 

L. paracasei subsp. Paracasei (58,1% βεβαηφηεηα) θαη φηη ην L. reuteri 100-23 

ηαπηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηα API 50CH σο L. fermentum (96,6% 

βεβαηφηεηα). Σν ηειεπηαίν εχξεκα παξαηεξήζεθε επίζεο θαη ζηε δηθή καο 

έξεπλα φπνπ ην ζηέιερνο 74 ηαπηνπνηήζεθε σο L. reuteri (100% νκνηφηεηα) 

κε ηε κνξηαθή κέζνδν θαη σο L. fermentum κε ηα API 50 CH (98% 

βεβαηφηεηα). Χζηφζν, ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη παξά ηηο αλαθξηβείο 

ηαπηνπνηήζεηο, ηα API 50 CH έδσζαλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζηειερψλ ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ νη νπνίεο 

δελ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο κε ηε κνξηαθή ηαπηνπνίεζε πνπ 

εθαξκφζηεθε. Απηφ ήηαλ εκθαλέο ζηε πεξίπησζε ησλ ζηειερψλ 40 θαη 59 

πνπ αλήθαλ ζην είδνο Lactobacillus salivarius θαη είραλ ηαπηφζεκε 

λνπθιενηηδηθή αιιεινπρία αιιά παξνπζίαδαλ δηαθνξεηηθφ θαηλνηππηθφ 

πξνθίι (Πίλαθαο 4.2) θαη επνκέλσο εκθάληδαλ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπο σο πξνζηαηεπηηθέο θαιιηέξγεηεο. 

 

4.5.4 Παξαγσγή ησλ βηνγελώλ ακηλώλ ηπξακίλεο θαη ηζηακίλεο 

Ζ παξνπζία ησλ βηνγελψλ ακηλψλ αλακέλεηαη ζε ηξφθηκα πνπ 

πεξηέρνπλ πξσηεΐλεο ή ειεχζεξα ακηλνμέα σο πξφδξνκεο κνξθέο, θαη 

ηδηαίηεξα ζε ηξφθηκα πνπ παξέρνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

αλάπηπμε βηνρεκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπο ππάξρνληεο 

κηθξννξγαληζκνχο (Bunkova θαη ζπλ., 2010). Οη βηνγελείο ακίλεο αληρλεχνληαη 

ζπλήζσο ζην θξέαο θαη ζηα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο θνηφπνπινπ (Patsias 

θαη ζπλ., 2006), αιιά θαη ζε ηπξηά θαη άιια πξντφληα δχκσζεο (Ten Brink θαη 

ζπλ., 1990). Ζ ηπξακίλε θαη ε ηζηακίλε ζεσξνχληαη σο νη δχν ζεκαληηθφηεξεο 

βηνγελείο ακίλεο βαθηεξηαθήο πξνέιεπζεο εμαηηίαο ησλ ηνμηθνινγηθψλ 

επηδξάζεσλ ηνπο (Bover-Cid θαη Holzapfel, 1999; Shalaby, 1996). Ζ 
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παξαγσγή ηπξακίλεο θαη ηζηακίλεο ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία πνιιψλ εηδψλ 

Gram αξλεηηθψλ κηθξννξγαληζκψλ (Salmonella spp., Pseudomonas spp.) 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο ηνπ θνηφπνπινπ (Bunkova θαη ζπλ., 2010; 

Geornaras θαη ζπλ., 1995). Σα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα έρνπλ βξεζεί λα έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ ηπξακίλε θαη ηζηακίλε ζε δηάθνξα ηξφθηκα 

(Kompdra θαη ζπλ., 2010; Landete θαη ζπλ., 2007; Moreno-Arribas θαη ζπλ., 

2003) αιιά θαη ζην λσπφ θνηφπνπιν (Nugon-Baundon θαη ζπλ., 1985). ε κηα 

έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνπο Pircher θαη ζπλ. (2007), ν ζρεκαηηζκφο 

πεξηζζνηέξσλ απφ 100 mg/l ηπξακίλεο παξαηεξήζεθε ζην 21,6% ησλ 

ζηειερψλ Lactobacillus θαη 14,6% ησλ ζηειερψλ Leuconostoc, ελψ ε 

παξαγσγή πεξηζζνηέξσλ απφ 100 mg/l ηζηακίλεο ήηαλ έλα κάιινλ ζπάλην 

γεγνλφο (3,6% ησλ ζηειερψλ Lactobacillus θαη Leuconostoc). Ζ παξαγσγή 

ηεο ηπξακίλεο έρεη επίζεο ζπζρεηηζηεί κε ηελ αλάπηπμε ησλ νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ Lactobacillus brevis, L. bunchneri, L. curvatus, Carnobacterium 

spp. θαη Enterococcus spp. (Bover-Cid θαη Holzapfel, 1999). ηελ ίδηα έξεπλα, 

δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή παξαγσγή ηζηακίλεο απφ ηα νμπγαιαθηηθά 

βαθηήξηα πνπ εμεηάζηεθαλ αλ θαη απηφ έρεη απνδεηρζεί απφ άιιεο έξεπλεο 

(Landete θαη ζπλ., 2007; Straub θαη ζπλ., 1995) φηη νξηζκέλα νμπγαιαθηηθά 

βαθηήξηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ ζεκαληηθή πνζφηεηα ηζηακίλεο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα, θαλέλα απφ ηα 7 επηιεγκέλα ζηειέρε δελ παξνπζίαδε 

ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγεη ηηο βηνγελείο ακίλεο ηπξακίλε θαη ηζηακίλε.  

Δπνκέλσο ηα ζηειέρε απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

βηνπξνζηαηεπηηθέο θαιιηέξγεηεο ζηα ηξφθηκα ρσξίο ηνλ θίλδπλν παξαγσγήο 

βηνγελψλ ακηλψλ.  

πκπεξαζκαηηθά, θαη ηα 7 ζηειέρε νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ 

παξνπζίαδαλ ηθαλνπνηεηηθή αλαζηαιηηθή δξάζε έλαληη ησλ ζηειερψλ ησλ 

Salmonella spp. θαη ηεο Listeria monocytogenes, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ςπρξφηξνθα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξννπηηθή ηνπο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξνζηαηεπηηθέο θαιιηέξγεηεο. Ζ λνπθιενηηδηθή 

αιιεινχρηζε ηεο ISR πεξηνρήο έδεημε φηη ηα ζηειέρε αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά 

είδε νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ φπσο είλαη ηα Lactobacillus salivarius, 

Lactobacillus reuteri, Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus paralimentarius θαη 
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Pediococcus acidilactici. Ζ αζθάιεηα ηεο ρξήζεο ηνπο επηβεβαηψζεθε φζνλ 

αθνξά ηελ παξαγσγή ησλ βηνγελψλ ακηλψλ ηπξακίλεο θαη ηζηακίλεο. Ζ 

βηνρεκηθή ηνπο ηαπηνπνίεζε απνδείρζεθε φηη ήηαλ ιηγφηεξν αμηφπηζηε απφ ηε 

κνξηαθή ηαπηνπνίεζε. Ζ θαηλνηππηθή πνηθηιφηεηα ησλ νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηνξηζκέλε βάζε δεδνκέλσλ γηα απηά ηα 

είδε πεξηνξίδνπλ ηελ αθξίβεηα ηαπηνπνίεζεο ησλ API 50 CH θαη ησλ άιισλ 

βηνρεκηθψλ κεζφδσλ ηαπηνπνίεζεο. Χζηφζν, ε αξρηθή επηινγή ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ βηνπξνζηαηεπηηθέο ηδηφηεηεο ζα 

πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ηφζν ζηε κνξηαθή φζν θαη ζηε βηνρεκηθή ηνπο 

ηαπηνπνίεζε θαζψο είλαη πηζαλφ ζηειέρε ηνπ ίδηνπ είδνπο λα παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξεηηθέο βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο. Δπνκέλσο, γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ κε πξννπηηθή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

βηνπξνζηαηεπηηθέο θαιιηέξγεηεο, ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηφζν θαηλνηππηθψλ φζν 

θαη κνξηαθψλ κεζφδσλ.  
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5.1 ΠΔΡΗΛΖΨΖ 

 

Ζ έξεπλα απηή πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο αληηκηθξνβηαθήο δξάζεο 7 

ζηειερψλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ έλαληη ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ 

Salmonella spp θαη Listeria monocytogenes, πνπ απνκνλψζεθαλ απφ ην 

δέξκα ζθάγησλ νξληζίσλ θξενπαξαγσγήο. 

 ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο ειέγρζεθε ε αλαζηαιηηθή δξάζε ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ έλαληη ησλ Salmonella spp θαη Listeria 

monocytogenes ζε δσκφ BHI. Απφ ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ πξνέθπςαλ ηα εμήο: α) Ο πιεζπζκφο ησλ νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ παξέκεηλε ζηαζεξφο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 5 εκεξψλ ηνπ 

πεηξάκαηνο ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 7˚C αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία ησλ 

παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. β) Παξαηεξήζεθε κηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

κείσζε (P≤0,05) ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Salmonella spp. θαη ηεο 

Listeria monocytogenes πνπ ηελ 5ε κέξα θπκάλζεθε απφ 0,41 έσο 1,12 log 

cfu/ml θαη απφ 0,77 έσο 1,48 log cfu/ml, αληηζηνίρσο. γ) Απφ ηα 7 ζηειέρε ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ν Lactobacillus salivarius παξνπζίαζε ηελ 

θαιχηεξε αλαζηαιηηθή δξάζε ηφζν έλαληη ησλ Salmonella spp. φζν θαη ηεο 

Listeria monocytogenes 

 ηε δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο αμηνινγήζεθε ε αλαζηαιηηθή δξάζε ηνπ 

Lactobacillus salivarius έλαληη ησλ ίδησλ παζνγφλσλ (Salmonella spp. θαη 

Listeria monocytogenes) ζην δέξκα θαη ζην θξέαο ησλ νξληζίσλ. Ζ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε ηα εμήο: α) ην δέξκα ησλ νξληζίσλ ν 

Lactobacillus salivarius πξνθάιεζε κείσζε ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

Salmonella spp. θαη ηεο Listeria monocytogenes θαηά 0,54 log cfu/cm2 θαη 

0,71 log cfu/cm2, αληηζηνίρσο, ηελ 6ε κέξα ηνπ πεηξακαηηζκνχ. β) ην θξέαο 

ησλ νξληζίσλ ε κείσζε ηεο αλάπηπμεο ησλ παζνγφλσλ ήηαλ ειαθξψο 

κηθξφηεξε, ελψ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηζκψλ ζην δέξκα θαη ζην 

θξέαο δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (P>0,05).  
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 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο δείρλνπλ φηη ην είδνο ηνπ 

νμπγαιαθηηθνχ βαθηεξίνπ Lactobacillus salivarius είλαη δπλαηφλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνζηαηεπηηθή θαιιηέξγεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε άιια 

κηθξνβηαθά εκπφδηα, γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ νξλίζεηνπ θξέαηνο. 

 

5.2 ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ θαηαλάισζε ηνπ νξλίζεηνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ έρεη 

ελνρνπνηεζεί γηα ηελ πξφθιεζε αξθεηψλ πεξηζηαηηθψλ ηξνθνδειεηεξηάζεσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην έηνο 2008, ην νξλίζεην θξέαο ελνρνπνηήζεθε ζε 28 

επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα (3,7%) ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα ηα νπνία νη 

Salmonella spp. θαη εηδηθφηεξα ε S. Enteritidis ήηαλ ν αηηηνινγηθφο παξάγνληαο 

(EFSA, 2010). Ζ απαίηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα αζθαιή πξντφληα κε 

παξαηεηακέλε δηάξθεηα ζπληήξεζεο έρεη νδεγήζεη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

ζηελ αλαδήηεζε ζχγρξνλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ εμπγίαλζεο θαη 

δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ. Πνιιέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο κέζνδνη 

έρνπλ πξνηαζεί ή έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ ζθαγίσλ 

νξληζίσλ φπσο είλαη ν ππέξζεξκνο αηκφο, ε αθηηλνβφιεζε, ε ρξήζε 

ππεξήρσλ, ε ρξήζε νξγαληθψλ νμέσλ, ρισξηνχρσλ θαη θσζθνξηθψλ 

ελψζεσλ θ.α. (Loretz θαη ζπλ., 2010). Χζηφζν, ππάξρεη κηα ηάζε απφ 

πιεπξάο θαηαλαισηψλ ζηελ πξνηίκεζε πην ήπησλ θαη θπζηθψλ κεζφδσλ γηα 

ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αλάπηπμεο ησλ αλεπηζχκεησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ ηαπηφρξνλα δελ 

επεξεάδνπλ ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Αθνινπζψληαο απηή ηελ ηάζε, 

ε βηνπξνζηαζία παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ σο κηα 

ελαιιαθηηθή κέζνδνο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη επηκήθπλζεο ηεο δηάξθεηαο 

ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ.  

ηελ εθαξκνγή ηεο βηνπξνζηαζίαο, θπξίαξρν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ηα 

νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο γηα ηε ζπληήξεζε πξντφλησλ δχκσζεο θαη κηα 
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πνηθηιία ζηειερψλ έρνπλ βξεζεί λα είλαη απνηειεζκαηηθά έλαληη παζνγφλσλ 

θαη ζαπξφθπησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα πξντφληα 

(Kostrzynska θαη Bachard, 2006; Leroy θαη ζπλ., 2006; Vermeiren θαη ζπλ., 

2003). Χζηφζν, ε εθαξκνγή ηεο βηνπξνζηαζίαο ζην σκφ εξπζξφ θξέαο είλαη 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε (Laursen θαη ζπλ., 2005, Muthukumarasamy θαη ζπλ., 

2003; Senne θαη Gilliland, 2003) θαη αθφκα ιηγφηεξε ζην σκφ νξλίζεην θξέαο 

(Brashears θαη ζπλ., 1998, Maragkoudakis θαη ζπλ., 2009). Απφ ηα κέρξη 

ζήκεξα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξφηππεο 

θαιιηέξγεηεο ζηειερψλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ή νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα 

πνπ έρνπλ απνκνλσζεί απφ ηνλ εληεξηθφ ζσιήλα ησλ πνπιεξηθψλ γηα ηελ 

αληηκηθξνβηαθή ηνπο δξάζε έλαληη παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζην νξλίζεην 

θξέαο (Brashears θαη ζπλ., 1998, Maragkoudakis θαη ζπλ., 2009). Αληηζέησο, 

νμπγαιαθηηθά πνπ έρνπλ απνκνλσζεί απφ ηελ θπζηνινγηθή ρισξίδα ηνπ 

δέξκαηνο ησλ ζθάγησλ νξληζίσλ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

βηνπξνζηαζία ησλ πξντφλησλ απφ νξλίζεην θξέαο κέρξη ηψξα. 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ε αληηκηθξνβηαθή 

δξάζε 7 επηιεγκέλσλ ζηειερψλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ πνπ είραλ 

απνκνλσζεί απφ ην δέξκα ζθάγησλ νξληζίσλ κε ηε κέζνδν ηεο αλαζηνιήο ηεο 

δηπιήο επίζηξσζεο πνπ πεξηγξάγεηαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Καηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο απνκφλσζεο ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ δηαπηζηψζεθε φηη 

7 ζηειέρε πξνθάιεζαλ αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο ησλ παζνγφλσλ βαθηεξίσλ 

Salmonella spp. θαη Listeria monocytogenes, πνπ είραλ επίζεο απνκνλσζεί 

απφ νξλίζεηα ζθάγηα θαη απφ ην πεξηβάιινλ ησλ πηελνζθαγείσλ ζε 

πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σν δεηνχκελν, σζηφζν, ήηαλ λα 

δηεξεπλεζεί ε αληαγσληζηηθή ηνπο δξάζε έλαληη ησλ Salmonella spp. θαη ηεο 

Listeria monocytogenes in vivo θαη λα εθηηκεζεί ε πξννπηηθή ηνπο γηα 

πξαθηηθή εθαξκνγή. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή έιαβε ρψξα ζε 3 δηαθνξεηηθά 

ππνζηξψκαηα: α) ζε δσκφ ΒΖΗ, β) ζε δέξκα απφ νξλίζεην ζθάγην θαη γ) ζε 

νξλίζεην θξέαο. 
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5.3 ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

5.3.1 Πξνεηνηκαζία ησλ θαιιηεξγεηώλ ησλ παζνγόλσλ θαη ησλ 

νμπγαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ 

Έμη δηαθνξεηηθά ζηειέρε Salmonella spp. επηιέρζεθαλ (S. Blockley, S. 

Paratyphi B, S. Bredeney, S. Neftenbach, S. Hadar θαη S. Thompson) γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ κηα κηθηή θαιιηέξγεηα. Μηα αληίζηνηρε κηθηή θαιιηέξγεηα απφ δέθα 

δηαθνξεηηθά ζηειέρε Listeria monocytogenes ζρεκαηίζηεθε, επίζεο. Σα 

ζηειέρε ησλ Salmonella θαη ησλ L. monocytogenes πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

είραλ απνκνλσζεί απφ ζθάγηα νξληζίσλ θαη απφ ην πεξηβάιινλ ησλ 

πηελνζθαγείσλ ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Κάζε 

ζηέιερνο επσαδφηαλ ζηνπο 37˚C γηα 48 ψξεο ζε ζξεπηηθφ δσκφ Brain Heart 

Infusion (BHI) πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηνχλ αληίζηνηρεο θαιιηέξγεηεο κε 

θαζνξηζκέλε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ (106 cfu/ml). Γχν ml ειήθζεζαλ απφ 

θάζε θαιιηέξγεηα Salmonella θαη L. monocytogenes γηα λα ζρεκαηηζηνχλ νη 

αληίζηνηρεο κηθηέο θαιιηέξγεηεο. 

Δπηιέρζεθαλ, επίζεο, 7 ζηειέρε νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ, πνπ είραλ 

απνκνλσζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο κειέηεο κε ηε κέζνδν ηεο 

αλαζηνιήο ηεο δηπιήο επίζηξσζεο, θαη ηα νπνία παξνπζίαδαλ ηθαλνπνηεηηθή 

αληηκηθξνβηαθή δξάζε έλαληη ησλ παξαπάλσ Salmonella spp. θαη L. 

monocytogenes. Σα 7 απηά ζηειέρε ηαπηνπνηήζεθαλ κε βηνρεκηθέο θαη 

κνξηαθέο ηερληθέο ζε 5 είδε: Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus salivarius, 

Lactobacillus paralimentarius, Lactobacillus reuteri θαη Pediococcus 

acidilactici. ε θάζε πεηξακαηηζκφ, ην θάζε ζηέιερνο θαιιηεξγνχληαλ ζε δσκφ 

MRS (Merck KGaA, Darmstadt, Germany) ζηνπο 20˚C γηα 72 ψξεο έηζη ψζηε 

ν πιεζπζκφο ηνπο λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 108 cfu/ml.  

Πξφζθαηεο θαιιηέξγεηεο Salmonella spp. θαη L. monocytogenes ζε 

δσκφ BHI θαη ησλ νμπγαιαθηηθψλ ζε δσκφ MRS εηνηκάδνληαλ ηε κέξα πξηλ 

απφ θάζε πεηξακαηηζκφ. 
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5.3.2 Έιεγρνο ηεο αληαγσληζηηθήο δξάζεο ησλ νμπγαιαθηηθώλ 

βαθηεξίσλ ζε δσκό ΒΖΗ 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αληαγσληζηηθήο δξάζεο ησλ νμπγαιαθηηθψλ 

ζηειερψλ, 1 ml απφ θάζε νμπγαιαθηηθή θαιιηέξγεηα (108 cfu/ml) θαη 1 ml απφ 

ηηο κηθηέο θαιιηέξγεηεο ησλ παζνγφλσλ Salmonella spp. ή Listeria 

monocytogenes (106 cfu/ml) ελνθζαικίδνληαλ ζε 8 ml δσκνχ BHI έηζη ψζηε ν 

πιεζπζκφο ηνπο λα είλαη 107 cfu/ml θαη 105 cfu/ml αληηζηνίρσο. Παξάιιεια, 1 

ml απφ θάζε νμπγαιαθηηθή θαιιηέξγεηα θαη απφ ηηο κηθηέο θαιιηέξγεηεο ησλ 

παζνγφλσλ Salmonella spp. θαη L. monocytogenes ελνθζαικίδνληαλ ζε 9 ml 

δσκνχ BHI. Ζ επψαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ γηλφηαλ ζηνπο 7˚C θαη ε 

θαηακέηξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ, ησλ Salmonella 

spp. θαη ησλ Listeria monocytogenes ζηνπο ρξφλνπο (εκέξεο): 0, 1, 2, 3, 4 θαη 

5. 

 

5.3.3 Έιεγρνο ηεο αληαγσληζηηθήο δξάζεο ησλ νμπγαιαθηηθώλ 

βαθηεξίσλ ζην δέξκα ησλ νξληζίσλ 

  Σεκάρηα δέξκαηνο (πεξίπνπ 40 cm2) ιακβάλνληαλ αζήπησο απφ ην 

ζηήζνο ζθάγησλ νξληζίσλ ακέζσο κεηά ηε ζθαγή ηνπο θαη ηνπνζεηνχληαλ ζε 

απνζηεηξσκέλα ηξπβιία πεηξί. Σα δείγκαηα κεηαθέξνληαλ εληφο κίαο ψξαο 

ζην εξγαζηήξην Τγηεηλήο Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο ηεο Κηεληαηξηθήο 

ζρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. κέζα ζε ηζνζεξκηθνχο πεξηέθηεο κε πάγν θαη 

επεμεξγάδνληαλ άκεζα. Κάζε ηεκάρην δέξκαηνο θνβφηαλ ζε 4 ηεκάρηα ησλ 10 

cm2 κε απνζηεηξσκέλν λπζηέξη θαη εμπγηαηλφηαλ κεηά απφ έθζεζε ηνπ ζε 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV light G30T8 254 nm, Philips Ultra Violet, Holland) 

ζε απφζηαζε 40-45 cm απφ ηε πεγή θαη γηα 15 ιεπηά γηα θάζε πιεπξά. Ζ 

πεγή UV πξνζεξκαηλφηαλ γηα κία ψξα πξηλ απφ ηε ρξήζε ηεο. Πνζφηεηα 0,1 

ml θαιιηέξγεηαο L. salivarius (108 cfu/ml) θαη 0,1 ml απφ ηηο κηθηέο θαιιηέξγεηεο 

ησλ Salmonella spp. ή ησλ L. monocytogenes (106 cfu/ml) ελνθζαικίδνληαλ 

ζην γεσκεηξηθφ θέληξν θαη αθνινπζνχζε ε εμάπισζε ηνπο κε απνζηεηξσκέλε 

γπάιηλε θεθακέλε ξάβδν ζε φιε ηελ επηθάλεηα ησλ ηεκαρίσλ δέξκαηνο έηζη 

ψζηε ν πιεζπζκφο ησλ νμπγαιαθηηθψλ θαη ησλ παζνγφλσλ λα είλαη 106 cfu/ml 

θαη 104 cfu/ml αληηζηνίρσο. Παξάιιεια, ηεκάρηα δέξκαηνο πνπ είραλ 
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ελνθζαικηζηεί κφλν κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ L. salivarius, ησλ Salmonella spp. 

ή ηεο L. monocytogenes πξνεηνηκάδνληαλ επίζεο καδί κε άιια πνπ δελ είραλ 

ππνζηεί θακηά κεηαρείξηζε. Γηα λα εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ππεξησδψλ αθηηλψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ηεκάρηα δέξκαηνο πνπ είραλ 

ππνζηεί κφλν αθηηλνβφιεζε κε ηηο ππεξηψδεηο αθηίλεο θαη δελ είραλ ππνζηεί 

θακηά άιιε κεηαρείξηζε. Όια ηα δείγκαηα ζπληεξνχληαλ ζηνπο 7˚C θαη ε 

θαηακέηξεζε ησλ κηθξνβηαθψλ πιεζπζκψλ γηλφηαλ ζηνπο ρξφλνπο (εκέξεο): 

0, 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6.  

 

5.3.4 Έιεγρνο ηεο αληαγσληζηηθήο δξάζεο ησλ νμπγαιαθηηθώλ 

βαθηεξίσλ ζην νξλίζεην θξέαο 

Φηιέηα νξλίζεηνπ θξέαηνο ιακβάλνληαλ αζήπησο ακέζσο κεηά ηε 

ζθαγή θαη ηνπνζεηνχληαλ ζε απνζηεηξσκέλεο πιαζηηθέο ζαθνχιεο 

stomacher. Σα δείγκαηα κεηαθέξνληαλ εληφο κίαο ψξαο ζην εξγαζηήξην 

Τγηεηλήο Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο ηεο Κηεληαηξηθήο ζρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. 

κέζα ζε ηζνζεξκηθνχο πεξηέθηεο κε πάγν θαη επεμεξγάδνληαλ άκεζα. Κάησ 

απφ άζεπηεο ζπλζήθεο, ηα θηιέηα θφβνληαλ ζε ηεκάρηα επηθάλεηαο 10 cm2 θαη 

πάρνπο 5 mm κε ηε ρξήζε απνζηεηξσκέλνπ λπζηεξηνχ ζε απνζηεηξσκέλε 

επηθάλεηα θνπήο. Πνζφηεηα 0,1 ml απφ ηελ νμπγαιαθηηθή θαιιηέξγεηα 

(Lactobacillus salivarius, 108 cfu/ml) θαη 0,1 ml απφ ηηο κηθηέο θαιιηέξγεηεο ησλ 

Salmonella spp. ή ησλ L. monocytogenes (106 cfu/ml) ελνθζαικίδνληαλ ζην 

γεσκεηξηθφ θέληξν θαη αθνινπζνχζε ε εμάπισζε ηνπο κε απνζηεηξσκέλε 

γπάιηλε θεθακέλε ξάβδν ζε φιε ηελ επηθάλεηα ησλ ηεκαρίσλ θξέαηνο έηζη 

ψζηε ν ηειηθφο πιεζπζκφο ησλ νμπγαιαθηηθψλ θαη ησλ παζνγφλσλ λα είλαη 

106 cfu/ml θαη 104 cfu/ml, αληηζηνίρσο. Σεκάρηα θξέαηνο πνπ είραλ 

ελνθζαικηζηεί κφλν κε ηελ νμπγαιαθηηθή θαιιηέξγεηα, κε Salmonella spp. ή κε 

L. monocytogenes ρξεζηκνπνηήζεθαλ, επίζεο, καδί κε άιια πνπ δελ είραλ 

ππνζηεί θακηά κεηαρείξηζε. Όια ηα δείγκαηα ζπληεξνχληαλ ζηνπο 7˚C θαη ε 

θαηακέηξεζε ησλ κηθξνβηαθψλ πιεζπζκψλ γηλφηαλ ζηνπο ρξφλνπο (εκέξεο): 

0, 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6.  
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5.3.5 Μηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο 

Γηα φινπο ηνπο πεηξακαηηζκνχο, ε νκνγελνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ 

γηλφηαλ ζε απνζηεηξσκέλν δηάιπκα πεπηνλνχρνπ λεξνχ (0,1%) θαη νη 

ελνθζαικηζκνί ζηα ζηεξεά ππνζηξψκαηα γίλνληαλ κε ηε κέζνδν ηεο 

επηθαλεηαθήο εμάπισζεο. Οη αξρηθέο αξαηψζεηο γηα ην νξλίζεην δέξκα θαη 

θξέαο γίλνληαλ κε ηελ πξνζζήθε αξαησηηθνχ ζε θάζε δείγκα γηα ηελ 1:10 

αξαίσζε θαη νκνγελνπνηνχληαλ γηα 1 ιεπηφ ζε ζπζθεπή stomacher 400 – 

laboratory blender (Seward Medical, London, UK). Αθνινπζνχζαλ θαηάιιειεο 

δεθαδηθέο αξαηψζεηο απφ ηηο νπνίεο γίλνληαλ ελνθζαικηζκφο ζε εθιεθηηθά 

ππνζηξψκαηα κε ζθνπφ ηελ αξίζκεζε ησλ ελνθζαικηζκέλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ. Γηα ηελ αξίζκεζε ησλ Salmonella spp. ρξεζηκνπνηφηαλ ην 

XLD agar (Merck KGaA, Darmstadt, Germany) (37˚C, 48 ψξεο) θαη γηα ηελ 

Listeria monocytogenes ηo Agar Listeria Ottavani and Agosti (ALOA, Biolife, 

Milan, Italy) (37˚C, 48 ψξεο). Σέινο, γηα ηελ αξίζκεζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ ρξεζηκνπνηφηαλ ην MRS agar (Merck KGaA, Darmstadt, Germany) 

ην νπνίν θαη επσαδφηαλ θάησ απφ αλαεξφβηεο ζπλζήθεο (30˚C, 48 ψξεο. Όινη 

νη ελνθζαικηζκνί γίλνληαλ ζε δηπιή δεηξά ηξπβιίσλ θαη φινη νη πεηξακαηηζκνί 

επαλαιακβάλνληαλ 3 θνξέο.  

 

5.3.6 Οξγαλνιεπηηθόο έιεγρνο 

Ο νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ καξηχξσλ θαη ησλ δεηγκάησλ πνπ είραλ 

ελνθζαικηζηεί κε ηα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα δηελεξγήζεθε ζην εξγαζηήξην 

Τγηεηλήο Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο ηεο Κηεληαηξηθήο ζρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. 

απφ 5 άηνκα. Αμηνινγήζεθε ε νζκή θαη ε εκθάληζε γινηψδνπο επηζηξψκαηνο 

ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ νξλίζεηνπ δέξκαηνο θαη θξέαηνο.  

 

5.3.7 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν παξακεηξηθέο φζν θαη κε παξακεηξηθέο 

κέζνδνη ηεο ζπκπεξαζκαηηθήο ζηαηηζηηθήο. Ζ θαλνληθφηεηα ησλ πεηξακαηηθψλ 
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δεδνκέλσλ ειέγρζεθε κε ηνπο ειέγρνπο ησλ Shapiro-Wilk θαη ηνπ Lilliefors, 

ελψ ε νκνηνγέλεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ ειέγρζεθε κε ηνλ έιεγρν ηνπ Levene. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίζεθε αλαγθαίν, έγηλε θαηάιιεινο κεηαζρεκαηηζκφο 

ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. ζε λεπέξηνπο ινγαξίζκνπο, ζε ηεηξαγσληθή 

ξίδα, θ.ι.π.), κε ζηφρν ηελ θαλνληθνπνίεζή ηνπο (Εolman,1993). 

Δηδηθφηεξα, φπνπ νη πξνυπνζέζεηο θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη 

νκνηνγέλεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ επηηεχρζεθαλ, γηα ηε ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ Salmonella spp. ή θαη 

ηεο Listeria monocytogenes ζηνλ δσκφ, ζε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο 

κεηαρεηξίζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο αλάιπζεο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ κηαο θαηεχζπλζεο, ζχκθσλα κε ην «εληειψο ηπραηνπνηεκέλν» 

ζρέδην αλάιπζεο (One-way Anova). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλάιπζε ησλ 

δηαθπκάλζεσλ αμηνινγήζεθε σο ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή (F θαηαλνκή), 

ρξεζηκνπνηήζεθε πεξαηηέξσ ν λένο έιεγρνο ηνπ πνιιαπινχ εχξνπο ηνπ 

Duncan, κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο αθξηβνχο ζέζεο ησλ φπνησλ 

ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ. ε πεξηπηψζεηο εηεξνγέλεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ θαη κε 

θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, κε ή ρσξίο κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο, γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ κεηαρεηξίζεσλ, αλαθνξηθά κε ηνλ 

πιεζπζκφ ησλ Salmonella spp. ή θαη ηεο Listeria monocytogenes ζηνλ δσκφ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο ησλ Kruskal-Wallis θαη ζηε ζπλέρεηα 

ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο ησλ Mann-Whitney (Mann-Whitney U-test). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ Salmonella spp. ή θαη ηεο Listeria 

monocytogenes ζην δέξκα ή θαη ζην θξέαο, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ επηηεχρζεθε θαλνληθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πηζαλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ κεηαρεηξίζεσλ εθαξκφζηεθε ε t θαηαλνκή. 

Αληηζηνίρσο, ζε πεξηπηψζεηο κε θαλνληθφηεηαο θαη εηεξνγέλεηαο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ, εθαξκφζηεθε ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο ηνπ Wilcoxon 

(Wilcoxon ranksum nonparametric test). 

Όινη νη έιεγρνη έγηλαλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (Ρ≤0,05), εθηφο 

αλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. Γηα φιεο ηηο αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 15.0. 
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5.4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

5.4.1 Αληαγσληζηηθή δξάζε ησλ νμπγαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ ζε δσκό ΒΖΗ 

 Οη πιεζπζκνί θαη ησλ 7 νμπγαιαθηηθψλ ζηειερψλ (LAB 5: Lactobacillus 

johnsonii, LAB 7 θαη 48: Pediococcus acidilactici, LAB 40 θαη 59: Lactobacillus 

salivarius, LAB 51: Lactobacillus paralimentarius θαη LAB 74: Lactobacillus 

reuteri) ζηνπο δσκνχο ΒΖΗ ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 7˚C παξέκεηλαλ ζηαζεξνί 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 5 εκεξψλ ηνπ πεηξάκαηνο αλεμάξηεηα απφ ηελ 

παξνπζία ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. Ζ αλάπηπμε ησλ παζνγφλσλ 

βαθηεξίσλ σζηφζν επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηελ παξνπζία ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κείσζε (P≤0,05) ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Salmonella spp. 

πνπ ηελ 5ε κέξα θπκάλζεθε απφ 0,41 έσο 1,12 log cfu/ml, ζπγθξηλφκελε κε 

ηνλ πιεζπζκφ ζην δσκφ ΒΖΗ πνπ ελνθζαικίζηεθε κφλν κε Salmonella spp. 

(Salm. + LAB 5: 5,97 log cfu/ml, Salm. + LAB 7: 6,04 log cfu/ml, Salm. + LAB 

40: 5,85 log cfu/ml, Salm. + LAB 48: 6,04 log cfu/ml, Salm. + LAB 51: 6,07 log 

cfu/ml,   Salm. + LAB 59: 5,36 log cfu/ml, Salm. + LAB 74: 6,04 log cfu/ml, 

Salmonella: 6,48 log cfu/ml) (Πίλαθαο 5.1).  

 Ζ αλαζηαιηηθή δξάζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ ήηαλ επίζεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή  (P≤0,05) ελαληίνλ ηεο Listeria monocytogenes. Ζ κείσζε ηεο 

αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ηελ 5ε κέξα, πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ παξνπζία 

ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ, θπκάλζεθε απφ 0,77 έσο 1,48 log cfu/ml, 

ζπγθξηλφκελε κε ηνλ πιεζπζκφ ζην δσκφ ΒΖΗ πνπ ελνθζαικίζηεθε κφλν κε 

L. monocytogenes (List. + LAB 5: 5,49 log cfu/ml, List. + LAB 7: 5,39 log 

cfu/ml, List. + LAB 40: 5,31 log cfu/ml, List. + LAB 48: 5,41 log cfu/ml, List. + 

LAB 51: 5,72 log cfu/ml,   List. + LAB 59: 5,01 log cfu/ml, List. + LAB 74: 5,39 

log cfu/ml, Listeria monocytogenes: 6,49 log cfu/ml) (Πίλαθαο 5.2). Απφ ηελ 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πεηξακαηηζκψλ ζε δσκφ ΒΖΗ 

πξνέθπςε φηη ην ζηέιερνο Lactobacillus salivarius (LAB 59) ήηαλ ην 

νμπγαιαθηηθφ βαθηήξην πνπ παξνπζίαδε ηελ θαιχηεξε αλαζηαιηηθή δξάζε 

έλαληη θαη ησλ δχν παζνγφλσλ (Γξάθεκα 5.1 θαη 5.2). 
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Πίλαθαο 5.1:  Μεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνύ ησλ Salmonella spp. παξνπζία ησλ νμπγαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ ζην δσκό ΒΖΗ (επώαζε ζηνπο 7°C). 

ΧΡΟΝΟΣ 
(ημέρεσ) 

Salmonella Salmonella +  
LAB 5 

Salmonella + 
 LAB 7 

Salmonella + 
 LAB 40 

Salmonella +  
LAB 48 

Salmonella +  
LAB 51 

Salmonella +  
LAB 59 

Salmonella +  
LAB 74 

 Log10 Μέςη τιμή 
± Τυπική 
απόκλιςη 

Log10 Μέςη τιμή 
± Τυπική 
απόκλιςη 

Log10 Μέςη τιμή 
± Τυπική 
απόκλιςη 

Log10 Μέςη τιμή 
± Τυπική 
απόκλιςη 

Log10 Μέςη τιμή 
± Τυπική 
απόκλιςη 

Log10 Μέςη τιμή 
± Τυπική 
απόκλιςη 

Log10 Μέςη τιμή 
± Τυπική 
απόκλιςη 

Log10 Μέςη τιμή 
± Τυπική 
απόκλιςη 

0 5,00 10 x10
4 a

 
± 1,41 
x10

4
 

4,99 9,83 x10
4 

a 
± 1,17 
x10

4
 

5,01 10,33 
x10

4 a 
± 

2,25 x10
4
 

5,00 10 x10
4 a 

± 2,10 
x10

4
 

5,01 10,33 
x10

4 a 
± 

1,36 x10
4
 

5,00 10 x10
4 a 

± 1,41 
x10

4
 

5,00 10 x10
4 a 

± 1,09 
x10

4
 

4,99 9,83 x10
4 

a 
± 1,47 
x10

4
 

1 5,84 70,16 
x10

4 a 
± 

3,49 x10
4
 

5,16 14 x10
4 e 

± 1,90 
x10

4
 

5,26 18,33 
x10

4 d 
± 

3,39 x10
4
 

5,21 16,17 x10
4 

d,e 
± 1,72 
x10

4
 

5,48 30,33 
x10

4 c 
± 

4,46 x10
4
 

5,61 40,5 x10
4 

b 
± 4,59 
x10

4
 

5,03 10,83 
x10

4 f 
± 

1,17 x10
4
 

5,42 26,5 x10
4 

c 
± 3,39 
x10

4
 

2 6,04 110,33 
x10

4 a 
± 

8,36 x10
4
 

5,48 30,17 
x10

4 f 
± 

3,43 x10
4
 

5,59 39,33 
x10

4 e 
± 

4,50 x10
4
 

5,71 51,83 
x10

4 d 
± 

5,31 x10
4
 

5,86 72,17 
x10

4 c 
± 

4,49 x10
4
 

5,91 80,5 x10
4 

b 
± 7,53 
x10

4
 

5,19 15,67 
x10

4 g 
± 

2,34 x10
4
  

5,71 51,5 x10
4 

d 
± 6,86 
x10

4
 

3 6,17 148,5 
x10

4 a 
± 

8,67 x10
4
 

5,59 38,67 
x10

4 e 
± 

5,28 x10
4
 

5,91 81,83 
x10

4 c 
± 

8,52 x10
4
 

5,78 60,83 
x10

4 d 
± 

7,57 x10
4
 

5,94 86,5 x10
4 

c 
± 7,71 
x10

4
 

5,99 98 x10
4 b 

± 4,38 
x10

4
 

5,25 17,83 
x10

4 f 
± 

2,48 x10
4
 

5,91 81,83 
x10

4 c 
± 

5,42 x10
4
 

4 6,32 208 x10
4 a 

± 6,42 
x10

4
 

5,79 61,67 
x10

4 c 
± 

6,12 x10
4
 

6,00 101 x10
4 b 

± 10,37 
x10

4
 

5,83 67,17 
x10

4 c 
± 

4,17 x10
4
 

5,99 98,83 
x10

4 b 
± 

4,96 x10
4
 

6,02 104,17 
x10

4 b 
± 

10,13 x10
4
 

5,30 20 x10
4 d 

± 2,45 
x10

4
 

5,99 97,33 
x10

4 b 
± 

5,46 x10
4
 

5 6,48 302,33 
x10

4 a 
± 

14,70 x10
4
 

5,97 93,83 
x10

4 d 
± 

6,58 x10
4
 

6,04 110,5 x10
4 

e 
± 11,29 
x10

4
 

5,85 71,50 
x10

4 c 
± 

4,46 x10
4
  

6,04 110,5 
x10

4 e 
± 

5,89 x10
4
 

6,07 118,5 
x10

4 e 
± 

8,67 x10
4
 

5,36 22,83 
x10

4 b 
± 

3,31 x10
4
  

6,04 108,83 
x10

4 e 
± 

8,42 x10
4
 

εκείσζε: a, b, c, d, e, f, g: Μέζεο ηηκέο ζηελ ίδηα ζεηξά, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, κε θνηλφ εθζέηε, δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (P>0,05) 

 



151 

 

Πίλαθαο 5.2:  Μεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνύ ησλ L. monocytogenes παξνπζία ησλ νμπγαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ ζην δσκό ΒΖΗ (επώαζε ζηνπο 7°C). 

ΧΡΟΝΟΣ 
(ημέρεσ) 

Listeria Listeria +  
LAB 5 

Listeria + 
 LAB 7 

Listeria + 
 LAB 40 

Listeria +  
LAB 48 

Listeria +  
LAB 51 

Listeria +  
LAB 59 

Listeria +  
LAB 74 

 Log10 Μέςη τιμή 
± Τυπική 
απόκλιςη 

Log10 Μέςη τιμή 
± Τυπική 
απόκλιςη 

Log10 Μέςη τιμή 
± Τυπική 
απόκλιςη 

Log10 Μέςη τιμή 
± Τυπική 
απόκλιςη 

Log10 Μέςη τιμή 
± Τυπική 
απόκλιςη 

Log10 Μέςη τιμή 
± Τυπική 
απόκλιςη 

Log10 Μέςη τιμή 
± Τυπική 
απόκλιςη 

Log10 Μέςη τιμή 
± Τυπική 
απόκλιςη 

0 5,00 10 x10
4 a

 
± 1,41 
x10

4
 

5,01 10,33 
x10

4 a
 ± 

1,63 x10
4
 

5,01 10,17 
x10

4 a
 ± 

1,47 x10
4
 

4,99 9,83 x10
4 

a
 ± 1,17 
x10

4 
 

4,99 9,83 x10
4 

a
 ± 1,33 
x10

4
 

5,00 10 x10
4 a

 
± 1,41 
x10

4
 

4,98 9,67 x10
4 

a
 ± 0,82 
x10

4
 

5,01 10,17 
x10

4 a
 ± 

1,17 x10
4
 

1 5,21 16,33 
x10

4 a
 ± 

3,08 x10
4
 

5,07 11,83 x10
4 

b, c
 ± 1,72 
x10

4
 

5,11 13 x10
4 b

 
± 2,19 
x10

4
 

5,00 10 x10
4 c

 
± 1,41 
x10

4
 

5,01 10,17 
x10

4 c
 ± 

1,94 x10
4
 

5,02 10,5 x10
4 

c
 ± 1,76 
x10

4
 

5,00 10 x10
4 c

 
± 1,41 
x10

4  
 

5,05 11,33 x10
4 

b, c
 ± 1,75 
x10

4
 

2 5,91 82,33 
x10

4 a
 ± 

9,46 x10
4
 

5,06 11,5 x10
4 

b, c
 ± 1,87 
x10

4
 

5,08 12,17 
x10

4 b
 ± 

1,94 x10
4
 

4,99 9,83 x10
4 

c
 ± 2,32 
x10

4
 

5,11 13 x10
4 b

 
± 1,79 
x10

4
 

5,06 11,5 x10
4 

b, c
 ± 1,87 
x10

4
 

4,99 9,83 x10
4 

c
 ± 1,47 
x10

4
 

5,03 10,83 x10
4 

b, c
 ± 1,47 
x10

4
 

3 
 
 

6,33 201 x10
4 a

 
± 19,34 

x10
4
 

5,17 14,83 x10
4 

b, c
 ± 2,56 
x10

4
 

5,14 13,83 x10
4 

c,d
 ± 2,71 
x10

4
 

5,09 12,33 
x10

4 d
 ± 

1,75 x10
4
 

5,21 16,33 
x10

4 b
 ± 

1,63 x10
4
 

5,16 14,33 x10
4 

b,c,d
 ± 1,86 
x10

4
 

5,00 10 x10
4 e

 
± 1,26 
x10

4
 

5,08 12 x10
4 d

 
± 1,41 
x10

4
 

4 
 
 

6,40 250,33 
x10

4 a
 ± 

12,97 x10
4
 

5,23 17 x10
4 c

 
± 3,90 
x10

4
 

5,12 13,17 x10
4 

d,e
 ± 1,72 
x10

4
 

5,05 11,33 x10
4  

e,f
 ± 2,25 
x10

4
 

5,17 14,67 x10
4 

c,d
 ± 2,87 
x10

4
 

5,39 24,67 
x10

4 b
 ± 

3,01 x10
4
 

5,01 10,17 
x10

4 f
 ± 

1,60 x10
4
 

5,19 15,33 x10
4 

c, d
 ± 1,21 
x10

4
 

5 
 
 

6,49 307 x10
4 a

 
± 21,82 

x10
4
 

5,49 31 x10
4 c

 
± 4,56 
x10

4
 

5,39 24,83 
x10

4 d
 ± 

4,17 x10
4
 

5,31 20,33 
x10

4 e
 ± 

1,63 x10
4
 

5,41 25,50 
x10

4 d
 ± 

4,32 x10
4
 

5,72 52,5 x10
4 

b
 ± 5,86 
x10

4
 

5,01 10,33 x10
4 

b, f
 ± 1,75 
x10

4
 

5,39 24,67 
x10

4 d
 ± 

3,98 x10
4
 

εκείσζε: a, b, c, d, e, f, g: Μέζεο ηηκέο ζηελ ίδηα ζεηξά, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, κε θνηλφ εθζέηε, δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (P>0,05) 
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Γξάθεκα 5.1: Πνξεία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Salmonella spp. παξνπζία ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ (LAB 5, 7, 40, 48, 51, 59, 74) ζε δσκφ ΒΖΗ 

(επψαζε ζηνπο 7°C). 

 

Γξάθεκα 5.2: Πνξεία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ L. monocytogenes παξνπζία ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ (LAB 5, 7, 40, 48, 51, 59, 74) ζε δσκφ ΒΖΗ 

(επψαζε ζηνπο 7°C). 
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5.4.2 Αληαγσληζηηθή δξάζε ηνπ Lactobacillus salivarius ζην νξλίζεην 

δέξκα 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ πεηξακαηηζκψλ ζην 

ζξεπηηθφ δσκφ ΒΖΗ, ην νμπγαιαθηηθφ ζηέιερνο Lactobacillus salivarius κε ηελ 

θαιχηεξε αλαζηαιηηθή δξάζε ελαληίνλ ησλ Salmonella spp. θαη L. 

monocytogenes επηιέρζεθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο δξάζεο ηνπ έλαληη 

ησλ ίδησλ παζνγφλσλ βαθηεξίσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο ησλ νξληζίσλ. 

Ο πιεζπζκφο ηνπ L. salivarius παξέκεηλε πξαθηηθά ζηαζεξφο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ 6 εκεξψλ ηνπ πεηξάκαηνο, φπσο θαη ζην δσκφ ΒΖΗ. Αληηζέησο, ε 

αλάπηπμε θαη ησλ δχν παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζην δέξκα ησλ νξληζίσλ 

επεξεάζηεθε απφ ηελ παξνπζία ηνπ L. salivarius αθνχ ηελ 6ε κέξα 

παξαηεξήζεθε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε (P≤0,05) ηεο αχμεζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο πνπ έθηαζε 0,54 log cfu/cm2 γηα ηε Salmonella spp. θαη 0,71 

log cfu/cm2 γηα ηε Listeria monocytogenes, ζε ζρέζε κε ηα δείγκαηα πνπ είραλ 

ελνθζαικηζηεί κφλν κε ηα παζνγφλα βαθηήξηα (Πίλαθαο 5.3 θαη 5.4, Γξάθεκα 

5.3 θαη 5.4). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κέζνδνο εμπγίαλζεο ησλ ηεκαρίσλ 

δέξκαηνο κε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) απνδείρζεθε απνηειεζκαηηθή θαζψο 

ζηα ηεκάρηα απηά δέξκαηνο δελ αληρλεχζεθαλ Salmonella spp., L. 

monocytogenes θαη νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα. Αληίζεηα, ζηα ηεκάρηα δέξκαηνο 

πνπ δελ είραλ ππνζηεί ηελ επίδξαζε ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, νη 

πιεζπζκνί ησλ Salmonella spp. θαη L. monocytogenes πνπ θαηακεηξήζεθαλ 

ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ 103 cfu/cm2, ελψ ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ησλ 105 

cfu/cm2.  
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Πίλαθαο 5.3:  Μεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνύ ησλ Salmonella spp. παξνπζία ηνπ 

Lactobacillus salivarius ζην νξλίζεην δέξκα (ζπληήξεζε ζηνπο 7°C). 

Υξφλνο 

(εκέξεο) 

Salmonella 

(cfu/cm2) 

Salmonella + L. salivarius    

(cfu/cm2) 

 Log10 Μέζε ηηκή ± Σππηθή απφθιηζε Log10 Μέζε ηηκή  ± Σππηθή απφθιηζε 

0 4,03 1,07 x104 a ± 0,22 x104 4,03 1,07 x104 a ± 0,17 x104 

1 4,21 1,63 x104 a ± 0,25 x104 4,14 1,37 x104 a ± 0,16 x104 

2 4,52 3,30 x104 a ± 0,35 x104 4,32 2,10 x104 b ± 0,26 x104 

3 4,93 8,58 x104 a ± 0,52 x104 4,59 3,92 x104 b ± 0,59 x104 

4 5,27 18,48 x104 a ± 1,03 x104 4,78 6,02 x104 b ± 0,49 x104 

5 5,42 26,12 x104 a ± 0,94 x104 4,90 7,87 x104 b ± 0,49 x104 

6 5,53 34,17 x104 a ± 1,24 x104 4,99 9,93 x104 b ± 0,69 x104 

εκείσζε: a, b: Μέζεο ηηκέο ζηελ ίδηα ζεηξά, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, κε θνηλφ εθζέηε, δελ 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (P>0,05) [ζχγθξηζε κεηαμχ νκάδσλ] 
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Πίλαθαο 5.4:  Μεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνύ ησλ L. monocytogenes παξνπζία ηνπ 

Lactobacillus salivarius ζην νξλίζεην δέξκα (ζπληήξεζε ζηνπο 7°C). 

Υξφλνο 

(εκέξεο) 

 L. monocytogenes 

(cfu/cm2) 

L. monocytogenes + L. salivarius 

 (cfu/cm2) 

 
Log10 

Μέζε ηηκή  ± Σππηθή 

απφθιηζε 
Log10 

Μέζε ηηκή  ± Σππηθή απφθιηζε 

0 4,05 1,12 x104 a ± 0,15 x104 4,00 1,00 x104 a ± 0,18 x104 

1 4,19 1,55 x104 a ± 0,29 x104 4,16 1,43 x104 a ± 0,17 x104 

2 4,28 1,90 x104 a ± 0,35 x104 4,25 1,80 x104 a ± 0,26 x104 

3 4,94 8,75 x104 a ± 0,39 x104 4,46 2,92 x104 b ± 0,35 x104 

4 5,25 17,75 x104 a ± 0,67 x104 4,60 4,02 x104 b ± 0,38 x104 

5 5,37 23,65 x104 a ± 0,92 x104 4,70 5,03 x104 b ± 0,60 x104 

6 5,51 32,43 x104 a ± 0,81 x104 4,80 6,40 x104 b ± 0,52 x104 

εκείσζε: a, b: Μέζεο ηηκέο ζηελ ίδηα ζεηξά, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, κε θνηλφ εθζέηε, δελ 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (P>0,05) [ζχγθξηζε κεηαμχ νκάδσλ] 
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Γξάθεκα 5.3: Πνξεία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Salmonella spp. παξνπζία ηνπ L. 

salivarius (LAB 59) ζε νξλίζεην δέξκα (ζπληήξεζε ζηνπο 7°C). 

 

 

Γξάθεκα 5.4: Πνξεία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ L. monocytogenes παξνπζία ηνπ L. 

salivarius (LAB 59) ζε νξλίζεην δέξκα (ζπληήξεζε ζηνπο 7°C). 
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5.4.3 Αληαγσληζηηθή δξάζε ηνπ Lactobacillus salivarius ζην νξλίζεην 

θξέαο 

Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηζκψλ ζην νξλίζεην θξέαο ήηαλ 

παξφκνηα κε απηά ζην νξλίζεην δέξκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ 6ε κέξα 

παξαηεξήζεθε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο αλάπηπμεο (P≤0,05) ίζε 

κε 0,51 log cfu/cm2 γηα ηηο Salmonella spp. θαη 0,67 log cfu/cm2 γηα ηε Listeria 

monocytogenes φηαλ ελνθζαικίδνληαλ ηαχηνρξνλα κε ην Lactobacillus 

salivarius,  ζε ζρέζε κε ηα δείγκαηα πνπ είραλ ελνθζαικηζηεί κφλν κε ηα 

παζνγφλα βαθηήξηα (Πίλαθαο 5.5 θαη 5.6, Γξάθεκα 5.5 θαη 5.6). Ζ κείσζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζην θξέαο ήηαλ ειαθξψο 

κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ην δέξκα, ελψ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηζκψλ 

ζην νξλίζεην δέξκα θαη θξέαο δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (P>0,05). 

Σα παζνγφλα βαθηήξηα Salmonella spp. θαη L. monocytogenes δελ 

αληρλεχζεθαλ ζηα ηεκάρηα θξέαηνο πνπ δελ είραλ ππνζηεί θακία κεηαρείξηζε.  

Απφ ηελ νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε ησλ ηεκαρίσλ θξέαηνο πξνέθπςε φηη 

νη πςεινί πιεζπζκνί ηνπ Lactobacillus salivarius ζην ελνθζάικηζκα δελ είραλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ νζκή θαη ζηελ εκθάληζε γινηψδνπο επηζηξψκαηνο.  
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Πίλαθαο 5.5: Μεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνύ ησλ Salmonella spp. παξνπζία ηνπ 

Lactobacillus salivarius ζην νξλίζεην θξέαο (ζπληήξεζε ζηνπο 7°C). 

Υξφλνο 

(εκέξεο) 

Salmonella 

(cfu/cm2) 

Salmonella + L. salivarius  

(cfu/cm2) 

 
Log10 

Μέζε ηηκή ± Σππηθή 

απφθιηζε 

Log10 Μέζε ηηκή ± Σππηθή απφθιηζε 

0 3,97 0,93 x104 a ± 0,08 x104 4,04 1,10 x104 a ± 0,19 x104 

1 4,19 1,55 x104 a ± 0,27 x104 4,08 1,22 x104 b ± 0,15 x104 

2 4,52 3,32 x104 a ± 0,40 x104 4,33 2,13 x104 b ± 0,26 x104 

3 4,91 8,08 x104 a ± 0,65 x104 4,61 4,10 x104 b ± 0,48 x104 

4 5,26 18,18 x104 a ± 1,13 x104 4,78 6,08 x104 b ± 0,90 x104 

5 5,41 25,53 x104 a ± 1,56 x104 4,91 8,05 x104 b ± 0,74 x104 

6 5,49 30,93 x104 a ± 0,99 x104 4,98 9,58 x104 b ± 0,81 x104 

εκείσζε: a, b: Μέζεο ηηκέο ζηελ ίδηα ζεηξά, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, κε θνηλφ εθζέηε, δελ 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (P>0,05) [ζχγθξηζε κεηαμχ νκάδσλ] 
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Πίλαθαο 5.6: Μεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνύ ησλ L. monocytogenes παξνπζία ηνπ 

Lactobacillus salivarius ζην νξλίζεην θξέαο θαηά ηε ζπληήξεζε ηνπο ζηνπο 7°C 

Υξφλνο 

(εκέξεο) 

L. monocytogenes  

(cfu/cm2) 

L. monocytogenes + L. salivarius 

(cfu/cm2) 

 
Log10 

Μέζε ηηκή ± Σππηθή 

απφθιηζε 

Log10 Μέζε ηηκή ± Σππηθή απφθιηζε 

0 3,97 0,93 x104 a ± 0,08 x104 4,00 1,00 x104 a ± 0,20 x104 

1 4,20 1,60 x104 a ± 0,25 x104 4,20 1,60 x104 a ± 0,24 x104 

2 4,31 2,07 x104 a ± 0,27 x104 4,29 1,97 x104 a ± 0,20 x104 

3 4,93 8,47 x104 a ± 0,46 x104 4,49 3,12 x104 b ± 0,33 x104 

4 5,23 16,95 x104 a ± 0,68 x104 4,62 4,13 x104 b ± 0,50 x104 

5 5,37 23,33 x104 a ± 0,67 x104 4,71 5,13 x104 b ± 0,33 x104 

6 5,46 28,90 x104 a ± 1,13 x104 4,79 6,15 x104 b ± 0,54 x104 

εκείσζε: a, b: Μέζεο ηηκέο ζηελ ίδηα ζεηξά, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, κε θνηλφ εθζέηε, δελ 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (P>0,05) [ζχγθξηζε κεηαμχ νκάδσλ] 
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Γξάθεκα 5.5: Πνξεία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Salmonella spp. παξνπζία ηνπ L. 

salivarius (LAB 59) ζε νξλίζεην θξέαο (ζπληήξεζε ζηνπο 7°C).  

 

 

Γξάθεκα 5.6: Πνξεία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ L. monocytogenes παξνπζία ηνπ L. 

salivarius (LAB 59) ζε νξλίζεην θξέαο (ζπληήξεζε ζηνπο 7°C). 
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5.5 ΤΕΖΣΖΖ 

 

Ζ αληηκηθξνβηαθή δξάζε ησλ 7 επηιεγκέλσλ ζηειερψλ νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ εμεηάζηεθε ζε δσκφ ΒΖΗ, θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Lactobacillus 

salivarius ζε νξλίζεην δέξκα θαη θξέαο θαη παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο έλαληη ησλ παζνγφλσλ Salmonella spp. θαη L. 

monocytogenes αλάινγα κε ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο. Ζ πην ηζρπξή 

αλαζηαιηηθή δξάζε παξαηεξήζεθε ζηνπο πεηξακαηηζκνχο κε δσκφ ΒΖΗ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηελ 5ε κέξα ηνπ πεηξάκαηνο, ε παξνπζία ηνπ πιένλ 

απνηειεζκαηηθνχ νμπγαιαθηηθνχ ζηέιερνο Lactobacillus salivarius πξνθάιεζε 

κηα κείσζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Salmonella spp. θαη L. monocytogenes θαηά 

1,12 log cfu/ml θαη 1,48 log cfu/ml, αληηζηνίρσο. ην νξλίζεην δέξκα, ε κείσζε 

ηεο αλάπηπμεο θαηά ηελ 6ε εκέξα πνπ νθεηιφηαλ ζην ίδην ζηέιερνο ήηαλ 

ρακειφηεξε θαη βξέζεθε ίζε κε 0,54 log cfu/cm2 γηα ηηο Salmonella spp. θαη 

0,71 cfu/cm2 γηα ηε L. monocytogenes. Ζ αλαζηαιηηθή δξάζε ηνπ 

Lactobacillus salivarius έλαληη ησλ παζνγφλσλ ζην νξλίζεην θξέαο ήηαλ 

ειάρηζηα ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ην δέξκα (0,51 log cfu/cm2 γηα ηηο 

Salmonella spp. θαη 0,67 log cfu/cm2 γηα ηε Listeria monocytogenes), ρσξίο 

σζηφζν νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (P> 0,05). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δσκνχ ΒΖΗ κπνξνχλ λα επλνήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή 

δξάζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ θαη λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ ηζρπξφηεξε 

αλαζηαιηηθή ηνπο δξάζε έλαληη ησλ παζνγφλσλ ζε ζρέζε κε ηε δξάζε ηνπο 

ζην νξλίζεην δέξκα θαη θξέαο. Οη αληηκηθξνβηαθνί κεηαβνιίηεο, πνπ 

παξάγνληαη απφ ηα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

αλαζηαιηηθή ηνπο δξάζε, πξνθαλψο δηαρένληαη θαιχηεξα ζηα πγξά 

ππνζηξψκαηα θαη επνκέλσο είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί. Αληίζεηα, 

ζην νξλίζεην δέξκα θαη θξέαο ε αλαζηαιηηθή επίδξαζε ησλ νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ ήηαλ ιηγφηεξν έληνλε. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα 

επξήκαηα ησλ Jones θαη ζπλ. (2008) νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά 

ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ζηα εξγαζηεξηαθά ππνζηξψκαηα δελ είλαη 

απαξαίηεην λα επαλαιακβάλεηαη ζηνλ ίδην βαζκφ θαη ζηα ηξφθηκα. Πέξαλ 

απηνχ, ν κεγαιχηεξνο πιεζπζκφο ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ζην 
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ελνθζάικηζκα ζην δσκφ ΒΖΗ (107 cfu/ml) ζε ζρέζε κε ην νξλίζεην δέξκα θαη 

θξέαο (106 cfu/ml) κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ ηζρπξφηεξε αλαζηαιηηθή 

δξάζε πνπ παξαηεξήζεθε. 

Ζ αλαζηαιηηθή δξάζε ζηειερψλ Lactobacillus salivarius έλαληη ησλ 

Salmonella spp. έρεη δηαπηζησζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο (Carriga θαη ζπλ., 

1998; Pascual θαη ζπλ., 1999; Zhang θαη ζπλ., 2007a; Zhang θαη ζπλ., 2007b). 

ηηο κειέηεο απηέο ν Lactobacillus salivarius είρε απνκνλσζεί απφ ηνλ 

πξφινβν ή/θαη ην ηπθιφ έληεξν νξληζίσλ θαη είρε ρνξεγεζεί καδί κε ηελ ηξνθή. 

Ζ αληηκηθξνβηαθή ηνπ δξάζε είρε απνδνζεί ζηελ παξαγσγή γαιαθηηθνχ νμένο 

ζε ζπλδπαζκφ κε άιια νξγαληθά νμέα (Carriga θαη ζπλ., 1998). Άιινη 

εξεπλεηέο (Audisio θαη Apella, 2006) αλέθεξαλ φηη ν Lactobacillus salivarius, 

πνπ είρε απνκνλσζεί απφ ηνλ πξφινβν νξληζίσλ, είρε βαθηεξηνζηαηηθή  

δξάζε έλαληη ησλ Salmonella spp. θαη L. monocytogenes. Ο αληηκηθξνβηαθφο 

κεηαβνιίηεο πνπ παξαγφηαλ απφ ην Lactobacillus salivarius θαη ήηαλ 

ππεχζπλνο γηα ηε βαθηεξηνζηαηηθή ηνπ δξάζε δελ ήηαλ θάπνην νξγαληθφ νμχ ή 

ην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ αιιά ζεσξήζεθε φηη ήηαλ κηα βαθηεξηνζίλε ή 

θάπνηα νπζία κε αλάινγε δξάζε.  

ε κηα αλάινγε έξεπλα ησλ Maragkoudakis θαη ζπλ. (2009), 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξφηππα ζηειέρε νμπγαιαθηηθψλ, σο πξνζηαηεπηηθέο 

θαιιηέξγεηεο, ζε πξντφληα απφ νξλίζεην θξέαο. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ε 

κείσζε ηεο αλάπηπμεο ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζην νξλίζεην θξέαο 

ήηαλ κεγαιχηεξε απφ φηη ζηελ παξνχζα κειέηε, θαζψο ηελ 7ε κέξα ε κείσζε 

ήηαλ ίζε κε 1,2 log cfu/g γηα ηηο Salmonella spp. θαη 0,7 log cfu/g γηα ηε 

Listeria monocytogenes. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζην φηη ε 

επηινγή ησλ απνηειεζκαηηθφηεξσλ νμπγαιαθηηθψλ ζηειερψλ είρε γίλεη κεηαμχ 

635 πξφηππσλ νμπγαιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ πνπ είραλ απνκνλσζεί απφ 

δηάθνξα ηξφθηκα θαη φηη δηαθνξεηηθά ζηειέρε νμπγαιαθηηθψλ βξέζεθαλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα γηα ηηο Salmonella spp. (Lactobacillus fermentum) θαη L. 

monocytogenes (Enterococcus faecium). Παξάιιεια, ν πιεζπζκφο ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ελνθζάικηζκα ήηαλ 

πςειφηεξνο (107cfu/g) θαη νη πεηξακαηηζκνί γίλνληαλ ζε θηκά απφ νξλίζεην 

θξέαο. πγθξηλφκελα ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε απηά ησλ 
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Maragkoudakis θαη ζπλ. (2009) θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ρξεζηκνπνηήζεθε κηθξφηεξνο αξηζκφο νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ (92) γηα ηελ επηινγή ηνπ πιένλ απνηειεζκαηηθνχ ζηειέρνπο 

(Sakaridis θαη ζπλ., 2011). Δπηπιένλ, ην ζηέιερνο απηφ παξνπζίαζε 

αλαζηαιηηθή δξάζε έλαληη θαη ησλ δχν παζνγφλσλ βαθηεξίσλ θαη 

απνκνλψζεθε απφ ην δέξκα ησλ ζθάγησλ νξληζίσλ θαη επνκέλσο δελ ηίζεηαη 

ζέκα πξνζαξκνγήο ηνπ θαη ν ελνθζαικηζκφο ηνπ ζην ζθάγην δελ επεξεάδεη 

πνηνηηθά ηε θπζηνινγηθή ηνπ κηθξνβηαθή ρισξίδα.  

ηελ παξνχζα έξεπλα, φπσο θαη ζηελ έξεπλα ησλ Maragkoudakis θαη 

ζπλ. (2009), δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη ησλ ηξηψλ πεηξακάησλ. Ζ 

ζπληήξεζε ησλ δεηγκάησλ ζηνπο 7°C γηα 5 ή 6 κέξεο δελ επεξέαζε ηνλ 

πιεζπζκφ ηνπο θαη απηφ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν πνιιαπιαζηαζκφο 

ηνπο δελ ήηαλ απαξαίηεηνο γηα ηελ εθδήισζε ηεο αληηκηθξνβηαθήο ηνπο 

δξάζεο. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ησλ 

Amezquita θαη Brashears (2002) θαη Ruby θαη Ingham (2009) νη νπνίνη 

αλέθεξαλ φηη ε αλαζηαιηηθή δξάζε ησλ ιαθηνβαθίιισλ κπνξεί λα πξνθχςεη 

αθφκα θαη ρσξίο ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο, εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο 

παξαγσγήο αληηκηθξνβηαθψλ κεηαβνιηηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο 

ησλ δεηγκάησλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ νξγαλνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηνπ νξλίζεηνπ 

θξέαηνο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ζπληήξεζεο ηνπ παξαηεξήζεθε φηη ν 

ελνθζαικηζκφο ηνπ κε ηελ νμπγαιαθηηθή θαιιηέξγεηα δελ είρε αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηα νξγαλνιεπηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί 

ζην γεγνλφο φηη ν πιεζπζκφο ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ παξέκεηλε 

πξαθηηθά ζηαζεξφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο ησλ 6 εκεξψλ. 

Δπηπξνζζέησο, ε επηθάλεηα ηνπ θξέαηνο πνπ είρε ελνθζαικηζηεί κε ην 

Lactobacillus salivarius δελ παξνπζίαδε γινηψδεο επίζηξσκα θαη είρε κηα 

επράξηζηε νζκή. Αληίζεηα, ζηελ επηθάλεηα ηνπ θξέαηνο πνπ δελ είρε ππνζηεί 

θακηά κεηαρείξηζε είρε αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη ζηηο ηειεπηαίεο 2 κέξεο ηεο 

ζπληήξεζεο κηα ειαθξηά γινηψδεο επίζηξσζε. Σα επξήκαηα απηά έξρνληαη ζε 

ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα ησλ Brashears θαη ζπλ. (1998), ζχκθσλα κε ηνπο 
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νπνίνπο ν ελνθζαικηζκφο νξλίζεηνπ θξέαηνο κε Lactobacillus lactis 

πξνθάιεζε ηελ αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο ησλ ςπρξφηξνθσλ ζαπξφθπησλ 

κηθξννξγαληζκψλ. Σν νξλίζεην θξέαο ζπλήζσο αιινηψλεηαη ιφγσ ηεο 

αλάπηπμεο απηψλ ησλ ςπρξφηξνθσλ ζαπξφθπησλ κηθξννξγαληζκψλ 

(Barnes, 1976). Δπνκέλσο, ν ελνθζαικηζκφο ηνπ νξλίζεηνπ θξέαηνο κε 

Lactobacillus salivarius κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα 

ηελ αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο απηψλ ησλ κηθξννξγαληζκψλ θαη ηελ 

επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ζπληήξεζεο ησλ νξλίζεησλ ζθάγησλ θαη ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. 

 πλνςίδνληαο, ν ελνθζαικηζκφο ζηειερψλ Lactobacillus salivarius 

βξέζεθε λα έρεη ζεκαληηθή αλαζηαιηηθή δξάζε ζηελ αλάπηπμε ησλ 

παζνγφλσλ Salmonella spp. θαη L. monocytogenes ζε δσκφ ΒΖΗ, ζην νξλίζεην 

δέξκα θαη ζην θξέαο. Μπνξεί κελ λα κελ πξνθαινχζε ηελ πιήξε αλάζρεζε 

ηεο αλάπηπμήο ηνπο ή ηελ ζαλάησζε ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ φκσο κε άιια 

κηθξνβηαθά εκπφδηα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Καλφλσλ Οξζήο Τγηεηλήο θαη 

Βηνκεραληθήο Πξαθηηθήο κπνξεί λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ αζθάιεηα ησλ 

πξντφλησλ απφ νξλίζεην θξέαο. Δπηπιένλ, ν νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο 

νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξνζζήθε ηνπ Lactobacillus salivarius φρη 

κφλν κείσζε ηελ αλάπηπμε ησλ παζνγφλσλ αιιά αλέζηεηιε ηαπηφρξνλα θαη 

ηελ αλάπηπμε γινηψδνπο επηζηξψκαηνο ζην θξέαο θαη βειηίσζε ηε ζπλνιηθή 

ηνπ εηθφλα. Ζ πξνζζήθε αληηκηθξνβηαθψλ κεηαβνιηηψλ ζηε δεμακελή ςχμεο 

ησλ ζθαγίσλ ησλ νξληζίσλ, κε ζθνπφ ηελ αλαζηνιή αλάπηπμεο ησλ 

παζνγφλσλ, έρεη αμηνινγεζεί ζε δηάθνξεο κειέηεο (Brashears θαη ζπλ., 1998). 

Μία ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ε πξνζζήθε θπηηάξσλ 

Lactobacillus salivarius ζηε δεμακελή ςχμεο ζε ιπνθηινπνηεκέλε κνξθή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιια κηθξνβηαθά εκπφδηα, κε ζθνπφ λα βειηησζεί ε αζθάιεηα 

θαη λα επηκεθπλζεί ν ρξφλνο ζπληήξεζεο ησλ πξντφλησλ απφ νξλίζεην θξέαο.  
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Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Ζ ζπρλφηεηα απνκφλσζεο Salmonella spp. απφ ηα ζθάγηα νξληζίσλ 

ήηαλ πςειή ελψ απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ πηελνζθαγείσλ ρακειή. 

 Δπηθξαηψλ νξφηππνο ήηαλ ν S. Blockley. Αλ θαη νη νξφηππνη S. 

Enteritidis θαη S. Typhimurium απνηεινχλ ζπλήζσο ηηο πην ζπρλέο αηηίεο 

πξφθιεζεο αλζξψπηλεο αικνλέισζεο, απφ ηελ έξεπλα καο πξνθχπηεη 

φηη ε θαηαλνκή ησλ νξνηχπσλ ησλ Salmonella spp. κπνξεί λα δηαθέξεη 

ζεκαληηθά αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο κειέηεο θαη φηη ν 

νξφηππνο S. Blockley ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη πιένλ σο έλαο απφ ηνπο 

επηθξαηέζηεξνπο νξφηππνπο Salmonella spp. πνπ απνκνλψλνληαη απφ 

ζθάγηα νξληζίσλ. 

 Έλα ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ πνιπαλζεθηηθφηεηαο παξαηεξήζεθε ζηελ 

έξεπλα καο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ Salmonella spp., κε θαηλφηππνπο 

αλζεθηηθφηεηαο πνπ αληαλαθινχλ ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ 

αληηβηνηηθψλ.  

 Ζ ζπρλφηεηα απνκφλσζεο ησλ Listeria spp. θαη Listeria monocytogenes 

απφ ηα ζθάγηα νξληζίσλ θαη απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ πηελνζθαγείσλ ήηαλ 

πςειή.  

 χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ πξνέθπςε κε ηε κέζνδν RAPD, ηα 55 

ζηειέρε L. monocytogenes θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 2 θιάδνπο (Α-Β) θαη 

θάζε θιάδνο ρσξίζηεθε ζε ππνθιάδνπο (Α1-Α4, Β1a, B1b, B2a, B2b, 

B3, B4).  

 Όζνλ αθνξά ηελ επαηζζεζία ηεο Listeria monocytogenes ζηα 

αληηβηνηηθά, φια ηα ζηειέρε πνπ απνκνλψζεθαλ βξέζεθαλ επαίζζεηα 

ζηα αληηβηνηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

ιηζηεξίσζεο.  

 Ζ αλζεθηηθφηεηα πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ θιηλδακπθίλε θαη ηεηξαθπθιίλε 

δελ κπνξεί λα απνθιείζεη σζηφζν ηελ πηζαλφηεηα λα εκθαληζηεί 
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κειινληηθά θαη ζε άιια αληηβηνηηθά, κε απνηέιεζκα λα αλαηξαπεί ε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο ηεο ιηζηεξίσζεο.  

 Ζ λνπθιενηηδηθή αιιεινχρηζε ηεο ISR πεξηνρήο ησλ επηά ζηειερψλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ, ηα νπνία απνκνλψζεθαλ απφ ζθάγηα 

νξληζίσλ θξενπαξαγσγήο θαη παξνπζίαδαλ ηθαλνπνηεηηθή αλαζηαιηηθή 

δξάζε έλαληη ησλ Salmonella spp. θαη ηεο Listeria monocytogenes, 

έδεημε φηη αλήθνπλ ζε 5 δηαθνξεηηθά είδε νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ: 

Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus johnsonii, 

Lactobacillus paralimentarius θαη Pediococcus acidilactici.  

 Ζ αζθάιεηα ηεο ρξήζεο ηνπο επηβεβαηψζεθε φζνλ αθνξά ηελ κε 

παξαγσγή ησλ βηνγελψλ ακηλψλ ηπξακίλεο θαη ηζηακίλεο.  

 Ζ βηνρεκηθή ηνπο ηαπηνπνίεζε απνδείρζεθε φηη ήηαλ ιηγφηεξν αμηφπηζηε 

απφ ηε κνξηαθή ηαπηνπνίεζε. Ζ θαηλνηππηθή πνηθηιφηεηα ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηνξηζκέλε βάζε 

δεδνκέλσλ γηα απηά ηα είδε πεξηνξίδνπλ ηελ αθξίβεηα ηαπηνπνίεζεο ησλ 

API 50 CH θαη ησλ άιισλ βηνρεκηθψλ κεζφδσλ ηαπηνπνίεζεο.  

 Ζ αξρηθή επηινγή ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

βηνπξνζηαηεπηηθέο ηδηφηεηεο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ηφζν ζηε κνξηαθή 

φζν θαη ζηε βηνρεκηθή ηνπο ηαπηνπνίεζε θαζψο είλαη πηζαλφ ζηειέρε 

ηνπ ίδηνπ είδνπο λα παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο.   

 Καη ηα 7 νμπγαιαθηηθά ζηειέρε παξνπζίαδαλ ηθαλνπνηεηηθή αλαζηαιηηθή 

δξάζε έλαληη ησλ Salmonella spp. θαη L. monocytogenes ζε δσκφ ΒΖΗ. 

 ην νξλίζεην δέξκα, ε κείσζε ηεο αλάπηπμεο πνπ νθεηιφηαλ ζην 

Lactobacillus salivarius ήηαλ ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο 

πεηξακαηηζκνχο ζην δσκφ ΒΖΗ. ην νξλίζεην θξέαο, ε κείσζε ηεο 

αλάπηπμεο ήηαλ ειάρηζηα ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ην δέξκα, ρσξίο 

σζηφζν νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 Ο ελνθζαικηζκφο ζηειερψλ Lactobacillus salivarius ζην νξλίζεην δέξκα 

θαη ζην θξέαο κπνξεί λα κελ πξνθαινχζε ηελ πιήξε αλάζρεζε ηεο 
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αλάπηπμήο ησλ Salmonella spp. θαη L. monocytogenes, ζε ζπλδπαζκφ 

φκσο κε άιια κηθξνβηαθά εκπφδηα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Καλφλσλ 

Οξζήο Τγηεηλήο θαη Βηνκεραληθήο Πξαθηηθήο κπνξεί λα βειηηψζεη 

ζεκαληηθά ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ απφ νξλίζεην θξέαο.  

 Ο νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξνζζήθε 

ηνπ Lactobacillus salivarius αλέζηεηιε ηαπηφρξνλα θαη ηελ αλάπηπμε 

γινηψδνπο επηζηξψκαηνο ζην θξέαο θαη βειηίσζε ηε ζπλνιηθή ηνπ 

εηθφλα.  
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Κεθάιαην 7
ν

 

 

Πξνηεηλόκελε 

ζπκπιεξσκαηηθή 

έξεπλα 
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πκπιεξσκαηηθή έξεπλα πξνο ηε παξνχζα κειέηε ζα κπνξνχζε λα 

δηελεξγεζεί κε ζθνπφ λα επαιεζεχζεη θαη λα επεθηείλεη ηα επξήκαηα ηεο 

παξνχζεο, αιιά θαη λα εμεηάζεη επηπιένλ παξακέηξνπο πνπ δελ θαηέζηε 

δπλαηφ λα εξεπλεζνχλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα είρε ε ζπλδπαζηηθή δξάζε 

ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ζην νξλίζεην δέξκα θαη θξέαο ζε ζπλζήθεο 

θελνχ ή ζε ηξνπνπνηεκέλεο αηκφζθαηξεο. Ο παξαπάλσ πεηξακαηηζκφο ζα 

κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί κε ηελ εκβάπηηζε ησλ δεηγκάησλ νξληζείνπ θξέαηνο 

ζε αξαηφ δηάιπκα ζαθράξνπ πξηλ ηνλ ελνθζαικηζκφ ηνπο κε ηα νμπγαιαθηηθά 

βαθηήξηα, κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ησλ αληηκηθξνβηαθψλ ηνπο 

κεηαβνιηηψλ. Δλαιιαθηηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ 

κεραληζκνχ πνπ πξνθαιεί ηελ αληηκηθξνβηαθή δξάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

νμπγαιαθηηθψλ ζηειερψλ θαη ε απνκφλσζε ησλ αληηκηθξνβηαθψλ κεηαβνιηηψλ 

ησλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

παζνγφλσλ βαθηεξίσλ. Οη αληηκηθξνβηαθνί απηνί κεηαβνιίηεο ζα κπνξνχζαλ 

λα εθαξκνζηνχλ απεπζείαο ζην νξλίζεην θξέαο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπγθεληξψζεηο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ησλ νμπγαιαθηηθψλ 

βαθηεξίσλ πνπ ηνπο παξάγνπλ. 
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Κεθάιαην 8
ν

 

 

 

Γεκνζηεύζεηο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Άιιεινπρίεο ηνπ rRNA γνληδίνπ ησλ νμπγαιαθηηθψλ ζηειερψλ πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ: 

 

ηέιερνο 5 (Lactobacillus johnsonii) 

 

CTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGAGAGTTTGTAACACCCAAAGCCGGTGGGAT

AACCTTTATAGGAGTCAGCCGTCTAAGGTAGGACAGATGATTAGGGTGAAGTCGTAA

CAAGGTAGCCGTAGGAGAACCTGCGGCTGGATCACCTCCTTTCTAAGGAAGGCGAAA

GATGATGGAGAGTGCGAGAGCACTAAGAGAAGTCATCGAGAAAGCCAAGCGGAAGCA

CACTGAGAAACTTTGTTTAGTTTTGAGGGTAATACCTCAAGAGCTAGTACATTGAAA

ACTGAATATAATCAAAAGCAAAAAAACCGAGACAATCGAAAAAACAGATTGAAGAGC

GACCGAGAAGAGAGAGAAACTCAACTTGAAATAGGTCAAGTAGAAAAGGGCGCATGG

TGAATGCCTTGGCACTAGAAGCCGATGAAGGACGTGACGAACCACGAAAGGCTTCGG

GGAGCAGTAAGTAAGCAATGATCCGGAGATATCCGAATGGGGGAACCCAATACCGCG

AGGTATTATCATTAACTGTTAAGGTTAATGAAGGAAGACGCAGTGAACTGAAACATC

TAAGTAGCTGCAGGAAGAGAAAGAAAAATCGATTTCCCAAGTAGCGGCGAGCGAACA

GGAAAGAGCCCAAACCAGCTGGCTTGCCAGTTGGGGTTGTAGGACTGCGATATAGTA

CTTGAAGTGATAGCAGAATTATCTGGAAAGATAAGCCAGAGAGGGTGAGAGCCCCGT

ACGCGAAATTGCGGAGAGACTTAGCAGGATCCTGAGTAGGTCGGGACACGAGGAATC

CCGATTGAAACCGCGAGGACCATCTCGCAAGGCTAAATACTA 
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ηέιερνο 7 (Pediococcus acidilactici) 

 

GTTTTGTTTAGTTTTGAGAGGTCTACTCTCACTTTTGTTCTTTGAAAACTGAATAAT

ATCTATAATTTTCTAATTTTAATTAATCATAATTAAACCGAGAGAAAACCGCGTAAT

TTTAAAGAGTTAAACAAGATTAGTTCAAAATAATCGCAATACTCAATTAATCGCTTT

ACCGTAGGTAAAGTTAGGTTAAGTTAGGAAGGGCGCATGGTGGATGCCTTGGTACTA

GGAGCCGATGAAGGACGGGACTAACACCGATATGCCTCGGGGAGCTGTAAGTAAGCT

TTGATCCGGGGATTTCCGAATGGGGCAACCCAATAGTTTTAATCGACTATTATCCGC

ATCTGAATTCATAGGATGTGTGAAGGTAAACGTGGGGAACTGAAACATCTCAGTACC

CACAGGAACAGAAAGAAAATTCGATTCCCTGAGTAGCGGCGAGCGAAACGGGAACAG

CCCAAACCAAGAAGCTTGCTTCTTGGGGTTGTAGGACTGAACATTTGAGTTACCAAA

GAGCTTGATAGCTGAAGGGCCTGGGAAGGCCAGCCAGAGAGGGTGACAGCCCCGTAA

GTTAAATCGAACTCCCTCAGTTCAGGATCCTGAGTACGGCGGAGCACGTGAAATTCC

GTCGGAATCCGGGAGGACCATCTCCCAAGGCTAAATACT 
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ηέιερνο 40 (Lactobacillus salivarius) 

 

CTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGAGAGTTTGTAACACCCAAAGCCGGTGGGGT

AACCGCAAGGAGCCAGCCGTCTAAGGTGGGACAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACA

AGGTAGCCGTAGGAGAACCTGCGGCTGGATCACCTCCTTTCTAAGGAATAATTACGG

AACCTGTACATTTATTGAATACTTTGTTTAGTTTTGAGAGGTCATATCTCTCAAGAT

TTTGTTCTTTGAAAACTAGATATTGATTTATTTCTTAAAAATAAACCGAGAACACCG

CGTTTTAAAGAGTTTAAAACAAGAATTATAGTTCTTAATCGCTAAACTCATAACCTA

TTATCGTTAGATAATATTAGGTTAAGTTATTAAGGGCGTATGGTGGATGCCTTGGCA

CTAGGAGCCGATGAAGGACGTGACTAACTGCGATATGCTTCGGGGAGTTGTAAGTAA

ACTATGATCCGGAGATTTCCGAATGGGGAAACCTAACAGGTTTTACCGCCTGTTATC

ACTAAGTGAATTCATAGCTTAGTTGAAGGTAGACGTGGGGAACTGAAACATCTAAGT

ACCCACAGGAAGAGAAAGAAATTCGATTCCCTCAGTAGCGGCGAGCGAACCGGGAAG

AGCCCAAACTAAGAAGCTTGCTTCTTAGGGTTGTAGGACTGAACATTTGAGTTACCA

AGAAACGAAGTAGTTGAATAATCTGGGAAGATTAGCCAAAGAGAGTGATAGCCTCGT

AAGCGAAACTTCGTTTCCTCAGTTCAGGATCCTGAGTACGGCGGAACACGTGAAACT

CCGTCGGAATCCGGGAGGACCATCTCCCAAGGCTAAATACTA 
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ηέιερνο 48 (Pediococcus acidilactici) 

 

CTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGAGAGTTTGTAACACCCAAAGCCGGTGGGGT

AACCTTTTAGGAGCTAGCCGTCTAAGGTGGGACAGATGATTAGGGTGAAGTCGTAAC

AAGGTAGCCGTAGGAGAACCTGCGGCTGGATCACCTCCTTTCTAAGGAATAATACGG

AACCGCACACGAGTCAAAGTTTTGTTTAGTTTTGAGAGGTCTACTCTCACTTTTGTT

CTTTGAAAACTGAATAATATCTATAATTTTCTAATTTTAATTAATCATAATTAAACC

GAGAGAAAACCGCGTAATTTTAAAGAGTTAAACAAGATTAGTTCAAAATAATCGCAA

TACTCAATTAATCGCTTTACCGTAGGTAAAGTTAGGTTAAGTTAGGAAGGGCGCATG

GTGGATGCCTTGGTACTAGGAGCCGATGAAGGACGGGACTAACACCGATATGCCTCG

GGGAGCTGTAAGTAAGCTTTGATCCGGGGATTTCCGAATGGGGCAACCCAATAGTTT

TAATCGACTATTATCCGCATCTGAATTCATAGGATGTGTGAAGGTAAACGTGGGGAA

CTGAAACATCTCAGTACCCACAGGAACAGAAAGAAAATTCGATTCCCTGAGTAGCGG

CGAGCGAAACGGGAACAGCCCAAACCAAGAAGCTTGCTTCTTGGGGTTGTAGGACTG

AACATTTGAGTTACCAAAGAGCTTGATAGCTGAAGGGCCTGGGAAGGCCAGCCAGAG

AGGGTGACAGCCCCGTAAGTTAAATCAAACTCCCTCAGTTCAGGATCCTGAGTACGG

CGGAGCACGTGAAATTCCGTCGGAATCCGGGAGGACCATCTCCCAAGGCTAAATACT

ACCTAGTGACCGATAGTGAACCAGTACCGTGAGGGAAAGG 
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ηέιερνο 51 (Lactobacillus paralimentarius) 

 

ACACCATGAGAGTTTGTAACACCCAAAGTCGGTGGGGTAACCCTTCGGGGAACTAGC

CGCCTAAGGTGGGACAAATGATTAGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGAGAA

CCTGCGGCTGGATCACCTCCTTTCTAAGGATATGGTACTTTGGTACCAACGGAAATA

CACAATTGTTAAAACTTTGTTTAGTTTTGAGGGGTCTACCCTCAAACTCGTACCTTG

AAAACTGGATATTAAGAATTAATGAATTAAAGAAACACCGAAAACTGCGCGGCAATC

TTTTTGATTGCCAGCTGTGATGAAAATCATGGCAAATTGTTTTAAATTACTTTTTGT

AATTTAATTTAGGTTAAGTTATAAAGGGCGCACGGTGGATGCCTAGGCACTAGGAGC

CGATGAAGGACGTAACTAACGACGATACGCCTCGGGGAGCTGTAAGTAAGCTTTGAT

CCGGGGATTTCCGAATGGGGGAACCCAAATATCGTAATGGATATTTACTTGTCTGTG

AATACATAGCAGTCAAGAGGAACACGCAATGAACTGAAACATCTAAGTAGTTGCAGG

AAGAGAAAGAAAATTCGATTCCCTGAGTAGCGGCGAGCGAAACGGGAATAGCCCAAA

CTAAAGAGCTTGCTCTTTAGGGTTGTAGGACTGATGTTGTGAGAACAAAAGGTTATG

ATAGTCGAACAAGTTGGAAAACTTGGCCAAAGAGAGTGAAAGCCTCGTAAACGAAAT

CTGATCCACTCCATTCAGTATCCTGAGTACGGCGGAACACGAGAAACTCCGTCGGAA

TCCGGGAGGACCATCTCCCAAGGCTAAATACTCCCTAGTGACCGATAGTGAAC 
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ηέιερνο 59 (Lactobacillus salivarius) 

 

CTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGAGAGTTTGTAACACCCAAAGCCGGTGGGGT

AACCGCAAGGAGCCAGCCGTCTAAGGTGGGACAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACA

AGGTAGCCGTAGGAGAACCTGCGGCTGGATCACCTCCTTTCTAAGGAATAATTACGG

AACCTGTACATTTATCGAATACTTTGTTTAGTTTTGAGAGGTCATATCTCTCAAGAT

TTTGTTCTTTGAAAACTAGATATTGATTTATTTCTTAAAAATAAACCGAGAACACCG

CGTTTTAAAGAGTTTAAAACAAGAATTATAGTTCTTAATCGCTAAACTCATAACCTA

TTATCGTTAGATAATATTAGGTTAAGTTATTAAGGGCGTATGGTGGATGCCTTGGCA

CTAGGAGCCGATGAAGGACGTGACTAACTGCGATATGCTTCGGGGAGTTGTAAGTAA

ACTATGATCCGGAGATTTCCGAATGGGGAAACCTAACAGGTTTTACCGCCTGTTATC

ACTAAGTGAATTCATAGCTTAGTTGAAGGTAGACGTGGGGAACTGAAACATCTAAGT

ACCCACAGGAAGAGAAAGAAATTCGATTCCCTCAGTAGCGGCGAGCGAACCGGGAAG

AGCCCAAACTAAGAAGCTTGCTTCTTAGGGTTGTAGGACTGAACATTTGAGTTACCA

AGAAATGAAGTAGTTGAATAATCTGGGAAGATTAGCCAAAGAGAGTGATAGCCTCGT

AA 
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ηέιερνο 74 (Lactobacillus reuteri) 

 

CTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTTTGTAACGCCCAAAGTCGGTGGCCT

AACCTTTATGGAGGGAGCCGCCTAAGGCGGGACAGATGACTGGGGTGAAGTCGTAAC

AAGGTAGCCGTAGGAGAACCTGCGGCTGGATCACCTCCTTTCTAAGGAATAAAACGG

AACCTACACATCGAAGAAACTTTGTTTAGTTTTGAGGGGTTTACCCTCAGAGCTTGT

ACTTTGAAAACTAAATACTATCTAATTTCTTTATTAACAAAACAATAAACCGAGAAC

ACCGCGTTATTTGAGTTTTAATTAACGAATTATAATCGCTAACTCAATTAATCAGAC

AATCTTTGATTGTTTAGGTTAAGTTATGAAGGGCGCATGGTGAATGCCTTGGTACTA

GGAGCCGATGAAGGACGGGACTAACACCGATATGCTTCGGGGAGCGGTAAGTACGCT

TTGATCCGGAGATTTCCGAATGGGGCAACCCAATCAGCTTAGTCGCTGATTACTTGA

CTAGTGAATACATAGCTAGCAAGAGGTAGACGCAGTGAACTGAAACATCTTAGTAGC

TGCAGGAAGAGAAAGAAACATCGATTCCCTGAGTAGCGGCGAGCGAAAAGGGAAGAG

CCCAAACCAACAAGCTTGCTTGTTGGGGTTGTAGGACTGAACATTAGAGTTACCAAA

GTGCGACGTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


