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  Επραξηζηίεο  

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ ζπληνληζηηθή επηηξνπή θαη ηδηαίηεξα ην ζπληνληζηή 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θ. Αλαζηάζην Φηιαιήζε, πνπ κνπ έδσζαλ ηελ 

επθαηξία λα παξαθνινπζήζσ ην πξφγξακκα απηφ. 

Με ηελ επθαηξία ηεο νινθιήξσζεο απηήο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, ζα ήζεια 

λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο ηξεηο επηβιέπνληέο κνπ θ. Άλλα Φαξνπιάθε, θ. Ησάλλε 

Σζειέληε, θ. Υξήζην Παλνχιε, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ αιιά 

θαη γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ είρα καδί ηνπο ζε φιε ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο. Οη γλψζεηο πνπ κνπ κεηέθεξαλ ζα κε αθνινπζνχλ ζηελ κειινληηθή 

επαγγεικαηηθή κνπ θαξηέξα. 

Θα ήζεια επίζεο λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο γνλείο κνπ, πνπ κνπ δίλνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα γίλνκαη θαιχηεξνο κέζα απφ ηηο ζπνπδέο ζε απηνχο ηνπο 

δχζθνινπο θαηξνχο πνπ δηαλχνπκε. Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ αδεξθή κνπ 

Γεσξγαιή Δπξπδίθε θαη ζηελ πνιχ θαιή κνπ θίιε Παπαδνπνχινπ Διέλε, πνπ ρσξίο 

ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο δελ ζα θαηάθεξλα λα θέξσ εηο πέξαο απηήλ ηελ εξγαζία.    
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ΔΗΑΓΧΓΖ: Σν HACCP (Αλάιπζε Δπηθηλδπλφηεηαο ζηα Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ) 

είλαη έλα ζχζηεκα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο, ζρεδηαζκέλν γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζε επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο, 

εμαζθαιίδεη ηελ απαίηεζε γηα πςειήο πνηφηεηαο ηξφθηκα, πνπ ζπλδπάδνπλ ηα 

επηζπκεηά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα γηα 

ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ. πγθεθξηκέλα, ζθνπεχεη ζηε κείσζε ησλ βηνινγηθψλ 

θηλδχλσλ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο κηθξνβηαθήο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Χο βηνινγηθνί 

θίλδπλνη ραξαθηεξίδνληαη νη κηθξννξγαληζκνί πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

ηξνθηκνγελήο ινηκψμεηο ζηνλ άλζξσπν. Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο, πνπ 

απαληψληαη επξέσο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, είλαη ε Ληζηέξηα, ν ηαθπιφθνθθνο, ηα 

Κνινβαθηεξηνεηδή (Eserichia Coli), ε αικνλέια (Salmonella spp) θαη ηα Coliforms. 

ΣΟΥΟΗ: Ζ έξεπλα είρε ζαλ ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο 

ησλ Οξζψλ Πξαθηηθψλ Παξαγσγήο ζε επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πνπ 

εθαξκφδνπλ πζηήκαηα Πξνιεπηηθήο Τγηεηλήο HACCP θαη ηε ζχγθξηζε ηεο εηθφλαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ κε επηρεηξήζεηο πνπ δελ εθαξκφδνπλ ζηηο παξαγσγηθέο ηνπο 

δηαδηθαζίεο ην ζχζηεκα HACCP. Δθηηκήζεθαλ νη παξάγνληεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζε απμεκέλεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θηλδχλνπ κηθξνβηνινγηθήο 

αζθάιεηαο ζηα παξαπάλσ  ζπζηήκαηα καδηθήο εζηίαζεο..  

ΜΔΘΟΓΟΗ: ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε κηθξνβηνινγηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο ζε 

42 επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο (23 εθάξκνδαλ HACCP θαη 19 φρη). Έγηλε 

ζχγθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο (8 επηρεηξήζεηο Fast Food, 28 

Ξελνδνρεία, 6 εηαηξίεο Catering, 28 επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

πξψηεο χιεο, 41 κνλάδεο καδηθήο εζηίαζεο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο)  ζε 

φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Πξνιεπηηθήο Τγηεηλήο HACCP. 
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Οη δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κέξηκλα ηεο Μνλάδαο 

Μηθξνβηνινγηθήο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ , Ύδαηνο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

Βαθηεξηνινγίαο Εσνλφζσλ θαη Γεσγξαθηθήο Ηαηξηθήο, ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Σν ζχλνιν ησλ εθηηκσκέλσλ απνηειεζκάησλ αθνξνχλ 

επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην Φεβξνπάξην 2008 έσο θαη ην 

Φεβξνπάξην 2010. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Ζ πξνκήζεηα πξψησλ θαη δεχηεξσλ πιψλ απφ κε αζθαιείο 

πξνκεζεπηέο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα απμεκέλα πνζνζηά δεηγκάησλ εθηφο 

πξνδηαγξαθψλ κηθξνβηνινγηθήο αζθάιεηαο (25% θαηεςπγκέλα ζθνιηαηνεηδή, 19% 

λσπά ιαραληθά, 16% ηπξηά ηπξνγάιαθηνο).  Σα κελνχ μελνδνρείσλ πνπ δελ 

εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο έξρνληαη πξψηα ζε κφιπλζε κε 

πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ην 30% γηα ηελ E.coli, 31% γηα L.monocytogenes θαη 28% γηα 

ηνλ S. aureus. Απηφ παξαηεξείηαη επίζεο ζην κελνχ ησλ επηρεηξήζεσλ fast food θαη 

catering πνπ δελ εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα HACCP. Σέινο, ε εηθφλα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ HACCP, είλαη ηέηνηα πνπ 

βνεζάεη ζηελ επηκφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ (cross-contamination) (παξνπζία: 29% 

E.coli, 32% L. monocytogenes, 31% Coliforms). 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νδήγεζαλ ζε πξνηάζεηο εθαξκνγήο 

κέηξσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πγεηνλνκηθήο 

αζθάιεηαο, ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα παξαγφκελα πξντφληα  ζε ζπζηήκαηα καδηθήο 

εζηίαζεο. Ζ κηθξνβηνινγηθή εηθφλα ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

κηθξνβηνινγηθήο αζθάιεηαο: 1) Ζ απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη ησλ εμνπιηζκψλ ηεο παξαγσγήο γεπκάησλ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν επηκφιπλζεο ησλ 

ηξνθίκσλ, 2) Ζ εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ, παξεκπνδίδεη ηελ εγθαηάζηαζε κηθξνβηαθψλ 

ξχπσλ ζε ρψξνπο παξαγσγήο, 3) Ζ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνιεπηηθήο 

πγηεηλήο HACCP, ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα, λα ηα αμηνινγνχλ, λα 

ηα επαλαπξνζδηνξίδνπλ θαη λα ηα επηθαηξνπνηνχλ, αλαπηχζζνληαο νπζηψδεηο θαη 

επέιηθηεο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θνξείο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο. Σν θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

πξνιεπηηθήο πγηεηλήο, ζε επίπεδν νηθνλνκηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, θαληάδεη κεδακηλφ ζε ζρέζε κε ηα νθέιε γηα ηε δεκφζηα πγεία. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: HACCP, Γεκφζηα πγεία, Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο, Αζθάιεηα 

ηξνθίκσλ, Βηνινγηθνί θίλδπλνη. 
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Abstract 

Title:  Image of microbiology safety and hygiene in catering establishments 

regarding the application of Hazard Analysis of Critical Control Point 

system (HACCP).   

By:  Leonidas Georgalis, Supervisor of Public Health 

Supervisors: 1. I. Tselentis, Professor of Microbiology, Department of Medicine, 

University of Crete 

2. A. Psaroulaki, Lecturer of Microbiology/ Zoonoses, Laboratory 

Medicine, Department of Medicine, University of Crete 

3. C. Panoulis, Veterinarian, Microbiologist of foods, Scientific 

Collaborator U.M.F.W.E, Medical Faculty, University of Crete 

Date:  June 2010 

BACKGROUND: HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point) is a system of 

preventive hygiene, designed for safety assurance of foods. Its application in catering 

establishments ensures the demand of high quality food that includes all favorable 

organoleptic characteristics and the higher safety for consumers‟ health. More specifically, 

it aims in the reduction of biological hazards and the elimination of microbial infection of 

foods.       

Microbiological hazards are microorganisms that are able to evoke foodborne diseases in 

humans. The most important and widespread are Listeria, Staphylococcus, Eserichia Coli, 

Salmonella and Coliforms.    

OBJECTIVES: the aim of this study is the microbiological and quality control of catering 

establishments and the comparison regarding the application of HACCP. 

MATERIALS AND METHODS: sample collection was conducted for laboratory 

microbiological control of samples from 42 catering establishments ( 23 applying HACCP, 

19 don‟t). There was a comparison at 8 fast foods, 28 hotels menus, 6 catering 

establishments, 28 catering establishments about the first materials and 41 establishments 

about the working environment. Samples were collected between February 2008 and 

February 2010, under the supervision of the Unit of Foods, Water and Environmental 

Microbiology, Laboratory of Bacteriology, Parasitology, Zoonoses and Geographical 

Medicine, Faculty of Medicine, University of Crete. All samples were tested according to 

the International Standard Organization (ISO).    

RESULTS:  The supply of first and second material from non safe suppliers has as a result 

the increased percentages of samples higher than the recommended cut-off limit (25% 

frozen bread products, 19% fresh vegetables, 16% cheese). Menus of hotels establishments 

that don‟t apply HACCP systems come first for microbiological contamination in levels 

between 30% for E. coli, 31% for L. monocytogenes, 28% for  
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S. aureus. The same results were obtained from the tests of fast food and catering 

establishments menus that don‟t implement HACCP systems. Lastly, the environmental 

image of establishments that don‟t use HACCP systems induce cross contamination 

(presence: 29% Ε.coli 32% L.monocytogenes, 31% Coliforms).      

CONCLUSION: The environmental microbiological image of establishments that apply 

HACCP systems is according to the recommended microbiological safety specifications. 

The effective and efficient preserve of establishments and food processing equipment, 

reduces the contamination risk. The application of a consistent sanitization program for the 

establishments and equipment prevents microbial development in producing area. The 

contribution of a HACCP system is indicated by the total improvement regarding to 

operation and organization of catering establishments. Entrepreneurs ought to apply, 

evaluate and develop similar preventive systems with no regard at the cost, because the 

outcome is vital for Public Health.   

Key words: HACCP, Public health, Mass caterers, Catering establishments, Food safety, 

Biological hazards.  
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ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1 Τν ζύζηεκα H.A.C.C.P 

Σν ζχζηεκα H.A.C.C.P απνηειεί κία επηζηεκνληθή, ινγηθή θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ζηελ αλαγλψξηζε, ζηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο, θαζψο θαη 

ζηνλ έιεγρν ησλ κηθξνβηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη θπζηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε φια 

ηα ζηάδηα παξαγσγήο ελφο ηξνθίκνπ, απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ζπγθνκηδή ησλ πξψησλ 

πιψλ κέρξη ηελ ηειηθή ρξήζε ηνπ, ε νπνία δηαζθαιίδεη φηη ν ηξφθηκν είλαη αζθαιέο λα 

θαηαλαισζεί. 

ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ησλ αλαιχζεσλ ζην ηειηθφ πξντφλ, ην 

ζχζηεκα  H.A.C.C.P ελζσκαηψλεη ηνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο ηνπ ηξνθίκνπ κέζα ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη ην ζχζηεκα  H.A.C.C.P απνηειεί κία 

πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη πνιχ απνδνηηθή θαη θεξδνθφξα ζε ζρέζε 

κε ην θφζηνο εθαξκνγήο ηεο (cost-effective). Σν 1983 ε επηηξνπή Joint FAO/WHO Codex 

Alimentarius Commission  ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα H.A.C.C.P σο ηελ πιένλ νηθνλνκηθά 

απνδνηηθφηεξε (cost-effective) πξνζέγγηζε πνπ είρε επηλνεζεί κέρξη ζηηγκήο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ (Motarjemi F, 1996), (Σδηά Κ. Σ., 1996). 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν λα παξαηεζεί ν νξηζκφο ηεο Τγηεηλήο, πνπ έδσζε ν 

FAO/WHO ην 1979. θαζψο ζπληζηά ην πιαίζην αλάπηπμεο φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην H.A.C.C.P  «Υγηεηλή είλαη ην ζύλνιν ηωλ πξνθπιάμεωλ θαη ηωλ 

κέηξωλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηελ παξαγωγή, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε θαη ηελ 

δηάζεζε ηωλ ηξνθίκωλ, νύηωο ώζηε λα είλαη αηζζεηηθώο απνδεθηά από ηνλ θαηαλαιωηή, λα 

κελ πξνθαινύλ βιάβε ζηελ πγεία ηνπ, λα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ζπληεξνύληαη εύθνια θαη 

λα αληαπνθξίλνληαη πξνο ηνπο ζηαζεξόηππνπο ή ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ 

ζεζπίζηεθαλ από ηελ πνιηηεία ή ηελ βηνκεραλία» (FAO/WHO, 1997). 

Ο φξνο  H.A.C.C.P είλαη αθξσλχκην ηνπ Hazard Analysis of Critical Control Points θαη 

απνδίδεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε ηνλ φξν Α.Κ.Κ..Δ. δειαδή «Αλάιπζε Κηλδχλσλ 

Κξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ». Σν ζχζηεκα H.A.C.C.P σο ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ηα 

ηξφθηκα, είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα απηψλ. ρεδηάδεηαη κε 

ζθνπφ ηε εμάιεηςε ζπλαθψλ πξνβιεκάησλ, έρνληαο επηβεβαηψζεη ηε χπαξμε ζεκείσλ 

ειέγρνπ ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ είλαη δπλαηφλ λα 

παξνπζηαζηνχλ επηθίλδπλεο ή θξίζηκεο θαηαζηάζεηο (αλαγλψξηζε, εθηίκεζε θαη έιεγρνο 

ησλ πγεηνλνκηθψλ θηλδχλσλ) (Αξβαληηνγηάλλεο Η, 2001). 
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1.2 Αξρέο εθαξκνγήο ηνπ H.A.C.C.P 

χκθσλα κε ηελ έθδνζε ηεο NACMCF (1992), ην H.A.C.C.P απνηειείηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο 7 αξρέο (Σδηά Κ. Σ., 1996) (FAO/WHO, 1997): 

Αξρή 1
ε
:  Πξνζδηνξηζκφο ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ησλ 

ηξνθίκσλ ζε φια ηα ζηάδηα, απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπγθνκηδή ησλ πξψησλ πιψλ, ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, κέρξη ηελ ηειηθή 

πξνεηνηκαζία θαη θαηαλάισζή ηνπο. Αμηνιφγεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαη 

ζνβαξφηεηαο ησλ θηλδχλσλ, θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν 

απηψλ.    

Αξρή 2
ε
: Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκείσλ/ δηεξγαζηψλ/ θάζεσλ ιεηηνπξγίαο, πνπ κπνξνχλ 

λα ειεγρζνχλ, γηα λα εμαθαλίζνπλ έλα θίλδπλν ή λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο  ηνπ ( Κξίζηκν εκείν Έιεγρνπ-CCP). Ο φξνο «θάζε ιεηηνπξγίαο» ζεκαίλεη 

θάζε ζηάδην ζηελ παξαγσγή θαη / ή  ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ηξνθίκνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ, ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη / ή ηεο παξαγσγήο, 

ζπγθνκηδήο, κεηαθνξάο, ζρεκαηηζκνχ, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θηι.  

Αξρή 3
ε
 : Καζνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ νξίσλ, ηα νπνία πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη θάζε Κξίζηκν εκείν Διέγρνπ (CCP) βξίζθεηαη ππφ έιεγρν. 

Αξρή 4
ε
:  Δγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ Κξίζηκσλ εκείσλ 

Διέγρνπ (CCP΄s) θαη ησλ θξίζηκσλ νξίσλ ηνπο. Καζηέξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινχζεζεο, κε ζθνπφ ηε ξχζκηζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ηελ δηαηήξεζε απηήο ππφ έιεγρν. 

Αξρή 5
ε
: Καζνξηζκφο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη, φπνηε ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο δείρλεη φηη έλα ζπγθεθξηκέλν 

CCP βξίζθεηαη  εθηφο ειέγρνπ, δειαδή φηη εκθαλίδεηαη απφθιηζε απφ έλα θαζνξηζκέλν 

θξίζηκν φξην. 

Αξρή 6
ε
: Δγθαηάζηαζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο θαη 

θαηαγξαθήο ηνπ ζρεδίνπ H.A.C.C.P. 

Αξρή 7
ε
: Πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο, πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη ην 

ζχζηεκα H.A.C.C.P ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά. 
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1.3 Πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P 

Σν H.A.C.C.P είλαη έλα ζχζηεκα αιιεινδηαδερφκελσλ θαη αιιεινεμαξηψκελσλ 

ελεξγεηψλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ βαζκνχ αζθαιείαο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ ηξνθίκσλ. Σφζν νη θίλδπλνη πνπ πξνζδηνξίδνληαη φζν θαη ηα πξνιεπηηθά 

κέηξα απηψλ, δελ παξνπζηάδνληαη απαξαίηεηα γηα πξψηε θνξά. Απηφ φκσο πνπ είλαη λέν, 

είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη νη δηάθνξεο ελέξγεηεο ζε ινγηθή ζεηξά, ψζηε λα 

εθηηκεζεί ε επηθηλδπλφηεηα θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ θηλδχλσλ θαηά ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα CCP΄s θαη νη ηξφπνη παξαθνινχζεζεο απηψλ, κε 

απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θηλδχλσλ γηα ηε δεκφζηα 

πγεία. Δάλ ην ζχζηεκα H.A.C.C.P εθαξκφδεηαη ζσζηά, ηφηε δελ ππάξρεη άιιν ζχζηεκα ή 

κέζνδνο  πνπ λα παξέρεη ηνλ ίδην βαζκφ αζθάιεηαο ζηα ηξφθηκα (Σδηά Κ. Σ., 1996). 

Σν H.A.C.C.P παξνπζηάδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα θαηά ηε εθαξκνγή ηνπ, ηφζν γηα ηελ 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ  φζν θαη γηα ηνλ θαηαλαισηή  αιιά θαη ην θξάηνο. Πξψηα απφ φια 

ην ζχζηεκα απηφ βξίζθεη εθαξκνγή ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. Έηζη 

ινηπφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί (Motarjemi F, 1996) (Moy G, 1994).  

 Χο κέζνδνο ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ ηξνθίκνπ ζηελ πξσηνγελή 

παξαγσγή, ζηελ επεμεξγαζία, ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ηξνθίκσλ. 

 Χο εξγαιείν γηα ηελ επηζεψξεζε ζηνλ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ. Οδεγεί ζηελ πην 

απνηειεζκαηηθή επηζεψξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ, θαζψο ν ξφινο ησλ 

επηζεσξεηψλ ζα εζηηάδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε (assessment) ηνπ ζρεδίνπ H.A.C.C.P θαη 

ζηελ επηθχξσζε φηη είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλν θαη ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά.  

 ηε κειέηε ησλ δηεξγαζηψλ παξαζθεπήο ηξνθίκσλ θαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο επηθίλδπλεο  ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπνπ ζα πξέπεη λα 

εζηηάδνληαη νη πξνζπάζεηεο επηκφξθσζεο φζνλ αθνξά ηελ πγηεηλή. 

 ηε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ γηα λα 

αλαγλσξηζηνχλ νη κεγαιχηεξνη θίλδπλνη (risks) γηα ηε δεκφζηα πγεία, έηζη ψζηε λα ηεζνχλ 

ζε πξνηεξαηφηεηα νη αλάινγεο πξνζπάζεηεο επέκβαζεο. 

 Σν ζχζηεκα  H.A.C.C.P  μεπεξλά πνιινχο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο αζθάιεηαο ηνπ ηξνθίκνπ [πνπ γεληθά 

βαζηδφηαλ ζηηο «ηαρείεο» (snap shot) επηζεσξήζεηο θαη ζηηο αλαιχζεηο ζην ηειηθφ πξντφλ], 

πεξηιακβαλνκέλσλ: 
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o Σεο δπζθνιίαο ζπγθέληξσζεο θαη εμέηαζεο επαξθνχο αξηζκνχ δεηγκάησλ, ψζηε ηα 

απνηειέζκαηα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά. 

o Σνπ κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα εμαρζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα. 

o Σνπ κεγάινπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο αλαιχζεηο ζην ηειηθφ πξντφλ θαη ηελ 

αλάθιεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλδεημε κφιπλζεο. 

o Σνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ ρσξίο λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε αηηία.  

o Σσλ νξίσλ ησλ «ηαρέσλ» ηερληθψλ ησλ επηζεσξήζεσλ γηα ηελ πξφβιεςε ησλ 

πηζαλψλ πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

 Σν  H.A.C.C.P  έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζεη φινπο ηνπο πηζαλνχο, ινγηθά 

αλακελφκελνπο θηλδχλνπο, κηθξνβηνινγηθνχο, ρεκηθνχο ή θπζηθνχο αθφκα θαη αλ δελ 

έρνπλ ππάξμεη αληίζηνηρα πεξηζηαηηθά ζην παξειζφλ. Έηζη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα 

θαηλνχξηεο δηαδηθαζίεο. 

 Σν ζχζηεκα  H.A.C.C.P  είλαη ηθαλφ λα πεξηιάβεη ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ, 

φπσο κηα εμέιημε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ, βειηηψζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο 

θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ. 

 Δπίζεο βνεζά ζην λα εζηηαζηνχλ θαη λα θαηεπζπλζνχλ νη πξνζπάζεηεο ζην πην 

θξίζηκν ζεκείν ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ. 

 Μπνξεί λα κεηψζεη ηηο απψιεηεο πξντφλησλ πνπ νθείινληαη ζε αιινηψζεηο.  

 Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί θαλείο λα πεξηκέλεη βειηίσζε ζηηο 

ζρέζεηο αλάκεζα: ζηνπο παξαγσγνχο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπο επηζεσξεηέο θαη αλάκεζα 

ζηνπο παξαγσγνχο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Σν ζχζηεκα H.A.C.C.P παξέρεη κηα γεξή 

επηζηεκνληθή βάζε πνπ απνδεηθλχεη φηη έρνπλ ιεθζεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα κε 

θηάζεη ν θίλδπλνο ζηνλ θαηαλαισηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, εληζρχεηαη ε πίζηε φηη ηα 

πξντφληα είλαη αζθαιή θαη έηζη πξνσζείηαη ηφζν ε εκπηζηνζχλε ζηελ βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ. Όζν θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ. 

 Σν ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φιε ηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ, απφ ηηο 

πξψηεο χιεο κέρξη ην ηειηθφ πξντφλ, π.ρ. ζηε ζπγθνκηδή, ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή 

επεμεξγαζία , ζηε κεηαθνξά θαη ζηε δηαλνκή, ζηελ πξνεηνηκαζία   θαη ζηελ θαηαλάισζε.  

 Ζ εθαξκνγή ηνπ H.A.C.C.P  είλαη ε πην απνδνηηθή νηθνλνκηθά κέζνδνο ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο πξφιεςεο ησλ ηξνθηθψλ αζζελεηψλ θαη 

δειεηεξηάζεσλ. 
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1.4 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ ηδέα ηνπ  H.AC.C.P  πξσηνπαξνπζηάζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Πξσηεξγάηεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε εηαηξία 

ηξνθίκσλ Pillsbury Corporation θαη ε NASA (Aeronautics &Space Administration). 

Σελ πεξίνδν εθείλε ηα εξγαζηήξηα ηνπ Ακεξηθαληθνχ ζηξαηνχ, αλέπηπμαλ έλα ζχζηεκα 

παξνρήο «απφιπησλ αζθαιψλ» ηξνθίκσλ πξνο ηνπο αζηξνλαχηεο, θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ 

εθείλνη βξίζθνληαλ ζην δηάζηεκα. Ζ κεζνδνινγία ηνπ H.AC.C.P  αλαπηχρζεθε θαηά ην 

πξφηππν αλάινγσλ κεζνδνινγηψλ, πνπ πξνυπήξραλ ζε άιινπο  βηνκεραληθνχο ηνκείο 

(ρεκηθή βηνκεραλία, ππξεληθή βηνκεραλία, αεξνλαππεγηθή). Ο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηελ 

αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, ήηαλ ε αλάγθε παξαγσγήο αζθαιψλ ηξνθίκσλ 

πςειήο πνηφηεηαο γηα ηνπο αζηξνλαχηεο, θαζψο ν θιαζηθφο ηξφπνο επηζεψξεζεο θαη 

ειέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ ( γηα χπαξμε παζνγφλσλ  κηθξννξγαληζκψλ), δελ παξείρε ηνλ 

αλαγθαίν βαζκφ αζθαιείαο γηα ηελ αλάγθε ησλ δηαζηεκηθψλ πηήζεσλ. Σν παξαπάλσ 

ζχζηεκα, ην νπνίν πξσηνεκθαλίζηεθε επίζεκα κε ηελ νλνκαζία  H.AC.C.P  ην 1971, ζηε 

δηάξθεηα ηνπ Δζληθνχ πλεδξίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηξνθίκσλ (ΖΠΑ), απνηέιεζε ηελ 

πξψηε έθδνζε ηνπ H.AC.C.P  , πνπ ζηε ζπλέρεηα ηεο εμέιημήο ηνπ ηξνπνπνηήζεθε θαη 

βειηηψζεθε ζεκαληηθά. Οη ζεκαληηθφηεξνη ζηαζκνί ζηελ πνξεία ηνπ H.AC.C.P  είλαη νη 

παξαθάησ (Αξβαληηνγηάλλεο Η, 2001) : 

 1959 πλεξγαζία NASA θαη Ακεξηθαληθνχ ζηξαηνχ γηα ηελ παξαζθεπή αζθαιψλ 

ηξνθίκσλ γηα ηα πιεξψκαηα ησλ δηαζηεκνπινίσλ. 

 1963 Γεκηνπξγία ηνπ Codex Alimentarius (Γηεζλήο Κψδηθαο Σξνθίκσλ) απφ FAO 

(Food and Agriculture Organization – Οξγαληζκφο Σξνθίκσλ Γεσξγίαο ηνπ ΟΖΔ) θαη 

WHO. 

 1969 Γεκηνπξγία δηεζλή θψδηθα πγηεηλήο ηξνθίκσλ απφ ηελ επηηξνπή ηνπ  Codex 

Alimentarius. 

 1971 Πξψηε παξνπζίαζε ηνπ H.A.C.C.P  θαηά ηε  δηάξθεηα ηνπ Δζληθνχ 

πλεδξίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηξνθίκσλ (ΖΠΑ). 

 1978 Αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ H.A.C.C.P  θαη εθηφο ΖΠΑ 

(απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο). Ο ΠΟΤ ζπζηήλεη ηελ εηζαγσγή ηεο 

κεζνδνινγίαο H.A.C.C.P  (γηα πξψηε θνξά κε απηή ηελ νλνκαζία) θαη ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή γηα ηηο κηθξνβηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο ηξνθίκσλ, εθδίδεη 

έθζεζε πνπ πεξηέρεη ηηο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο 
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 1989 Έθδνζε νδεγνχ H.A.C.C.P  , ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 7 λέεο αξρέο θαη ηνπο 

θπξηφηεξνπο νξηζκνχο. 

 1993 Σν H.A.C.C.P  γίλεηαη ππνρξεσηηθφ ζηελ Δ.Δ κε ηελ νδεγία 93/43, 

εθδίδνληαη θαη πιεζψξα ζρεηηθψλ νδεγηψλ. Παξάιιεια, ελζσκαηψλεηαη ζηνλ θψδηθα 

πγηεηλήο ηξνθίκσλ ηνπ Codex Alimentarius. χκθσλα κε ηελ νδεγία 93/43
 
ε εθαξκνγή 

ηνπ H.A.C.C.P  είλαη ππνρξεσηηθή ζε θάζε επηρείξεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, είηε 

εκπνξηθή, είηε κεηαπνηεηηθή θαη εθαξκφδεηαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. Ζ 

θνηλνηηθή νδεγία 93/43, νξηδφληηα νδεγία γηα ηελ πγηεηλή φισλ ησλ ηξνθίκσλ κε ηζρχ 

απφ 14/1/1996, ππνρξεψλεη δειαδή φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα 

ηξφθηκα, λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ  ηνπο.  

 2002 Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην θαζνξίδεη ηηο γεληθέο αξρέο 

θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηα ηξφθηκα, κε ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ (EFSA) θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα ηξνθν-

αζθάιεηαο [Καλνληζκφο (ΔΚ) 178/2002] 

 2004 Αληηθαηάζηαζε ηεο Οδεγίαο 93/43 κε ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 «γηα ηελ  

πγηεηλή ησλ  ηξνθίκσλ». χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ Καλνληζκφ ηεο Δ.Δ φιεο νη 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηεθκεξησκέλα ην 

ζχζηεκα H.A.C.C.P  κέρξη ην ηέινο ηνπ 2005. Δμαίξεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

H.A.C.C.P  απνηεινχλ νη επηρεηξήζεηο: 

o ηελ πξσηνγελή παξαγσγή ηξνθίκσλ γηα ηδησηηθή ρξήζε 

o ηελ νηθηαθή Παξαζθεπή, ρεηξηζκφ θαη απνζήθεπζε ηξνθίκσλ γηα ηδησηηθή 

θαηαλάισζε. 

o ηελ άκεζε πξνκήζεηα απφ ηνλ παξαγσγφ κηθξψλ πνζνζηψλ πξσηνγελψλ 

πξντφλησλ (πξντφληα πξσηνγελνχο παξαγσγήο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξντφλησλ 

εδάθνπο, ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο ζχξαο θαη ηεο αιηείαο) ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ή 

ζηα ηνπηθά  θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο πνπ πξνκεζεχνπλ άκεζα ηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή.  

o ηα θέληξα ζπιινγήο θαη βπξζνδεςίαο, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ηεο 

επηρείξεζεο ηξνθίκσλ. 

Παξάιιεια, αθνινχζεζαλ νη Καλνληζκνί 853/2004 «Δηδηθνί θαλφλεο πγηεηλήο γηα ηα 

ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο» θαη 854/2004 «Καζνξηζκφο εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο  πνπ πξννξίδνληαη γηα 

θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν». 



Δημόσια Τγεία & Διοίκηση Τπηρεσιών Τγείας 

Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

11 
 

1.5 Εθαξκνγή ηνπ H.A.C.C.P  ζηελ Ειιάδα 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε πιήξεο θαη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ H.A.C.C.P έγηλε ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κε ηελ ζέζπηζε ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 93/43 ΔΟΚ θαη ηελ 

ζπγγξαθή απφ ηελ επηηξνπή ηνπ Codex Alimentarius νδεγηψλ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ. 

Ζ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (ΦΔΚ 1219/04-

10-2000) κε ηελ νπνία ελεξγνπνηείηαη ν εζληθφο θνξέαο  Δ.Φ.Δ.Σ ( Δληαίνο Φνξέαο 

Διέγρνπ Σξνθίκσλ) γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ H.A.C.C.P  ζηηο επηρεηξήζεηο, 

θαζψο επίζεο θαη κε ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε 487 (Κ.Τ.Α.  487/21/09/2000), κε ηελ νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ Δζληθή καο λνκνζεζία ε νδεγία 93/43. 

χκθσλα κε απηή, ζεζπίδνληαη νη γεληθνί θαλφλεο νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο γηα ηα 

ηξφθηκα θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηήξεζή ηνπο. Καζηεξψλεηαη επνκέλσο, ε ππνρξεσηηθή 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P  κε ηελ επζχλε ησλ ίδησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα επαιεζεχεηαη γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ απφ ην 

θξάηνο κέζσ ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ (Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ)  θαη ησλ ζπλαξκφδησλ 

ππεξεζηψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη θαη ε ζχληαμε 

νδεγψλ νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο αλά εηδηθφηεηεο, δηαδηθαζία πνπ έρεη αλαιάβεη ν 

Δ.Φ.Δ.Σ , επίζεο θαζνξίδνληαη νη γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο ρψξνπο, ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

ηνλ εμνπιηζκφ, ην πξνζσπηθφ, ηε  κεηαθνξά, ηελ παξνρή λεξνχ θ.α.  

Αμίδεη αθφκα λα ζεκεησζεί, πσο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ φπσο απηέο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηε Ννκνζεζία, ραξαθηεξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο δεκφζηεο ή ηδησηηθέο, πνπ αζθνχλ κία 

ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: παξαζθεπή, κεηαπνίεζε, παξαγσγή, 

ζπζθεπαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά, δηαλνκή, δηαθίλεζε θαη πξνζθνξά πξνο πψιεζε ή 

δηάζεζε ηξνθίκσλ ( άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 93/43 ΔΟΚ). 

ηελ Διιάδα θαη γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ ηζρχεη πιένλ θαη ν Καλνληζκφο 852/2004, 

κε ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ H.A.C.C.P γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ. Έηζη 

ινηπφλ ζηελ Διιάδα, ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P ζπληζηά 

λνκνζεηηθή επηηαγή θαη ειέγρεηαη απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Σ (Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ) 

(ΚΤΑ 15523/20-08-2006/ΤΠΑΝ). 

 

 

 

 

 



Δημόσια Τγεία & Διοίκηση Τπηρεσιών Τγείας 

Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

12 
 

1.6 Τν ζύζηεκα H.A.C.C.P  θαη ε ζεκαζία ηεο παξαγσγήο αζθαιώλ ηξνθίκσλ. 

Ζ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ έρεη κέγηζηε ζεκαζία ηφζν γηα ηνπο παξαγσγνχο θαη 

πξνκεζεπηέο, φζν θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο: Ζ δηάζεζε ζηελ αγνξά κε αζθαιψλ 

ηξνθίκσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηνπο παξαγσγνχο- πξνκεζεπηέο (Σδηά Κ. Π., 2005): 

 Γηθαζηηθέο αγσγέο 

 Καηαβνιή απνδεκηψζεσλ 

  Γπζθήκηζε  

 Ννκηθέο θπξψζεηο ζηνπο ππεπζχλνπο, αθφκα θαη θπιάθηζε 

 Οηθνλνκηθή θαηαζηξνθή 

 Κιείζηκν ηεο επηρείξεζεο 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ζηνπο θαηαλαισηέο κπνξεί λα πξνθαιέζεη:  

 Αζζέλεηα- Σξαπκαηηζκφ 

 Μφληκε Βιάβε ζηελ Τγεία 

 Θάλαην 

 

1.7 Αλάπηπμε ηνπ Σπζηήκαηνο H.A.C.C.P 

Αλάπηπμε ηνπ Σπζηήκαηνο H.A.C.C.P ζηα λνζνθνκεία 

Ο ξφινο ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο είλαη θαηαιπηηθφο ζηε 

αλάπηπμε θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P . Ζ Γηνίθεζε πξέπεη λα πεηζηεί 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο 

ζηελ Οκάδα  H.A.C.C.P θαη λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα θνλδχιηα πνπ απαηηνχληαη. Ζ 

πνιηηηθή ηεο πξέπεη λα είλαη μεθάζαξε ζην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο καδηθήο εζηίαζεο, 

φζν θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζηηηδνκέλσλ. ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ν ηδηνθηήηεο πξέπεη λα 

είλαη κέινο ηεο νκάδαο, έηζη ψζηε λα έρεη πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Kirby, 1994). 

Αλάπηπμε ηνπ Σπζηήκαηνο H.A.C.C.P ζηηο επηρεηξήζεηο 

Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα ηεξεί έλα ζχζηεκα   H.A.C.C.P , ψζηε λα 

δηαζθαιίδεη φηη φινη νη γλσζηνί ελ δπλάκεη θίλδπλνη έρνπλ αλαγλσξηζζεί θαη φηη φινη νη 

ζρεηηθνί θίλδπλνη ειέγρνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην παξαγφκελν ηξφθηκν λα είλαη 

αζθαιέο. Δπίζεο ε επηρείξεζε πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα ηεξεί ηεθκεξίσζε πνπ λα 

απνδεηθλχεη φηη ην ζχζηεκα H.A.C.C.P έρεη θαζηεξσζεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ελφο 

πξνηχπνπ (Herrera A. , 2004). 
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Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα θαηαξηίζεη έλα ζρέδην H.A.C.C.P , ην νπνίν ζα νξίδεη 

ιεπηνκεξψο: 

 Σνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο. 

 Σα ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη λα ειέγρνληαη νη ζρεηηθνί θίλδπλνη (Κξίζηκα εκεία 

Διέγρνπ). 

 Σηο κεζφδνπο παξαθνινχζεζεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, εάλ ε παξαθνινχζεζε δείμεη 

φηη έλα θξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ δελ είλαη ππφ έιεγρν. 

 Σνλ νξηζκφ ππεπζχλνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε/ έιεγρν θάζε θξίζηκνπ ζεκείνπ 

ειέγρνπ. 

 Σελ εθαξκνγή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ζχζηεκα H.A.C.C.P 

 Σα ζεκεία φπνπ ηεθκεξηψλεηαη ε παξαθνινχζεζε / έιεγρνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Πνιηηηθή πνηόηεηαο , πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο  

Οη επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πξέπεη λα ζεσξνχλ ππνρξέσζή ηνπο ηελ επίηεπμε θαη 

δηαηήξεζε πςειψλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα φια ηα πξντφληα ηνπ. 

Σα πξφηππα απηά πξέπεη λα είλαη πξνζεισκέλα ζηηο αξρέο θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πιένλ 

ζχγρξνλσλ θαη απνδεθηψλ εθαξκνγψλ θαη πξαθηηθψλ κε πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηφρν ηελ 

πνηφηεηα, ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ- πειαηψλ θαη δεπηεξεχνληνο ηελ νηθνλνκία.  

 
Εικόνα 1. Η πυραμίδα του ςυςτιματοσ HACCP (Herrera A. , 2004) 
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Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ έρνπλ ζεζπηζηεί θαη εθαξκφδνληαη 

θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη κφλν ηα απνδεθηά πξντφληα απφ άπνςεο 

πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο, πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο 

Ννκνζεζίαο, δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. 

Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο καδηθήο εζηίαζεο έρεη νξίζεη ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηε δέζκεπζε ηεο ζηελ πνηφηεηα, ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα. Οη επηκέξνπο ζηφρνη 

ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα είλαη (Schothorst, 

2004): 

 Ζ παξνρή πςειψλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξντφλησλ 

 Ζ ρξήζε ησλ πιένλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθά κεζφδσλ γηα ηελ παξαγσγή θαη 

δηάζεζε πξντφλησλ κε ζηαζεξή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη εμαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηάο ηνπο. 

 Ζ έγθαηξε θαη αζθαιήο παξάδνζε ησλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηνπο θνηλά  

απνδεθηά φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ. 

 Ζ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πνπ εγγπψληαη ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

 Ζ εθπαίδεπζε θαη ε πξνζήισζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ζπλερή πξνζπάζεηα 

γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εξγαζίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ. 

 Ζ πξνζαξκνγή ησλ πξνκεζεπηψλ ζηηο πξνζπκθσλεκέλεο πνηνηηθέο ή ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ζηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο θαη ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ρξφλνπο 

παξάδνζεο ησλ πξψησλ πιψλ. 

Ζ παξαιαβή αξίζηεο πνηφηεηαο πξψησλ πιψλ, ε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο ζσζηά απφ ηε 

αξρή, ε παξαγσγή πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξντφλησλ θαη ε έγθαηξε θαη αζθαιήο 

παξάδνζε ησλ πξντφλησλ είλαη αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο καδηθήο εζηίαζεο.  

Ζ δηνίθεζε, ηα ζηειέρε θαη φινη νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο 

πξέπεη λα ηεξνχλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε «Πνιηηηθή» ηεο επηρείξεζεο θαη λα πξνσζνχλ θάζε 

ελέξγεηα πνπ πξνάγεη θαη ζπληεξεί ηελ πνηφηεηα, ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

πξντφλησλ. 

Ζ δηνίθεζε θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο καδηθήο εζηίαζεο πξέπεη λα 

παξέρνπλ ζην πξνζσπηθφ (1) επαξθή πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη (2) λα ζπληεξνχλ επράξηζην θιίκα αλάκεζα ζηε Δπηρείξεζε, 

ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 
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Όινη νη εξγαδφκελνη  ηεο επηρείξεζεο  καδηθήο εζηίαζε πξέπεη λα δηαθαηέρνληαη απφ ην 

πλεχκα θαη λα ελαξκνλίδνληαη κε ην γξάκκα ηεο Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο, Τγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο ηεο Δπηρείξεζεο. (Richards J, 1993). 

1.9 Σηάδηα αλάπηπμεο ελόο ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P  

Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ H.A.C.C.P απαηηεί κία θαιά πξνζδηνξηζκέλε θαη 

ζπλεπή κεζνδνινγία. Μία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε είλαη λα γίλεη ε εθαξκνγή ησλ 7 αξρψλ 

ηνπ H.A.C.C.P. κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ 12 αλεμάξηεησλ ζηαδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπνκέλσο ινηπφλ γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ H.A.C.C.P. απαηηείηαη ε 

αθνινπζία ησλ παξαθάησ βεκάησλ, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηε ινγηθή αθνινπζία ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P. (Jones, Food safety, 1992). 

 

Εικόνα 2. Στάδια ανάπτυξθσ ςχεδίου HACCP (Moy, 1994) 

1.9.1 Δπηινγή ηεο νκάδαο H.A.C.C.P 

Σν πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν ζηάδην γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P 

είλαη ε ζπγθξφηεζε ηεο Οκάδαο H.A.C.C.P. Βαζηθή πξνυπφζεζε πξηλ απφ ηελ 

ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο απηήο είλαη ε ελεκέξσζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ δηνίθεζε 

ηεο επηρείξεζεο, γηα λα επηζεκαλζεί ε αλαγθαηφηεηα θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ην 

ζχζηεκα H.A.C.C.P παξέρεη, έηζη ψζηε λα πεηζηνχλ νη εξγαδφκελνη λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελ 

πινπνίεζή ηνπ. 

1. Επιλογι τθσ ομάδασ   H.A.C.C.P

2. Περιγραφι του Προϊόντοσ

3. Προςδιοριςμόσ τθσ χριςθσ του Προϊόντοσ

4. Καταςκευι διαγράμματοσ ροισ

5. Επαλικευςθ διαγράμματοσ ροισ

6. Καταγραφι - ςε όλα τα ςτάδια -κινδφνων  και αντίςτοιχων προλθπτικϊν μζτρων

7. Κακοριςμόσ των CCP’s με εφαρμογι του “Διαγράμματοσ Αποφάςεων”

8. Κακοριςμόσ των κρίςιμων ορίων

9. Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ των CCP’s

10. Κακοριςμόσ διορκωτικϊν ενεργειϊν για τισ αποκλίςεισ 

11. Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αρχειοκζτθςθσ και καταγραφισ

12. Προςδιοριςμόσ διαδικαςιϊν επαλικευςθσ
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ηελ νκάδα ζπκκεηέρεη πξνζσπηθφ απφ δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο νη ππεχζπλνη 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, παξαγσγήο, ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ησλ ηκεκάησλ έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο θαζψο θαη απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ, ην νπνίν επηιέγεηαη κε 

βάζε ηηο επζχλεο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ επηρείξεζε, ηηο γλψζεηο ηνπο θαη 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηα πξντφληα, ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ ζηφρν ηεο κειέηεο  H.A.C.C.P..  Δίλαη ζεκαληηθφ ε νκάδα λα κελ ζπγθξνηείηαη 

ζχκθσλα κε ηελ ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο, αιιά κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα 

(Untermann, 1996). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

ζηνηρείσλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα ηελ ζσζηή αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P.. Δπίζεο εθηφο απφ ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ζα εθαξκφζεη ην H.A.C.C.P.. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ζπκκεηέρνπλ θαη εμσηεξηθνί 

ζπλεξγάηεο, πνπ είλαη ζπλήζσο άηνκα πεπεηξακέλα ζηελ δηαρείξηζε φισλ ησλ πηζαλψλ 

βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ ή θπζηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην πξντφλ θαη ηε δηαδηθαζία. 

Απηνί κπνξεί λα είλαη εηδηθνί νξγαληζκνί, εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη καδί κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο καδηθήο 

εζηίαζεο ζα ζπγθεληξψζνπλ θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, φιε ηελ απαξαίηεηε γλψζε γηα κηα 

γφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P.. (Worsfold, 2001). 

πλεπψο ηα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα H.A.C.C.P. είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ ζε θάζε 

βήκα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη λα πξνιεθζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ, ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ νξίσλ, ηελ νξγάλσζε ηαθηηθψλ παξαθνινχζεζεο θαη 

επαιήζεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, αθφκα γηα ηελ ιήςε ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ θαη απψιεηαο ειέγρνπ θαη ηέινο γηα ηελ ηειηθή 

επηθχξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P..     

1.9.2 Πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο  

Σν δεχηεξν βήκα, απνηειεί ηελ πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεηαη απφ ηε 

επηρείξεζε. Απηή ε πεξηγξαθή ζπκβάιεη ζηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ, νη νπνίνη 

κπνξεί λα πξνέιζνπλ απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο ή αθφκα θαη απφ ηα πιηθά 

ζπζθεπαζίαο ηνπ. Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο  (ζπζηαηηθά), 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξάγεηαη θαη ζπζθεπάδεηαη ην θάζε πξντφλ αιιά θαη ηε κέζνδν 

δηαλνκήο. Όζν αθνξά γηα ηε κέζνδν δηαλνκήο, πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα εάλ ην 
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ηξφθηκν πξέπεη λα δηαλέκεηαη παγσκέλν, θαηεςπγκέλν ή ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

(Σδηά Κ. Π., 2005). 

1.9.3 Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζρεδηαδόκελεο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο. 

Ζ ζρεδηαδφκελε ρξήζε ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αλακελφκελε ρξήζε ηνπ 

πξντφληνο απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ή ηνλ θαηαλαισηή. ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επαίζζεηεο νκάδεο πιεζπζκνχ, π.ρ. ζηελ ηξνθνδνζία 

ηδξπκάησλ. 

1.9.4 Καηαζθεπή ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο  

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ βήκα, είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζην νπνίν ζα παξνπζηάδνληαη μεθάζαξα φια ηα επηκέξνπο 

ζηάδηα ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ, απφ ην πξψην ζηάδην ηεο πξνκήζεηαο ησλ πξψησλ 

πιψλ κέρξη ην ηειεπηαίν, φπνπ ηα πξντφληα ζα είλαη έηνηκα γηα ηελ δηαθίλεζε. Σν 

δηάγξακκα ξνήο ζα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζην θαη εχθνιν ζηελ παξαθνινχζεζε φισλ 

ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο (Pierson, 1992). 

Παξάδεηγκα δηαγξάκκαηνο ξνήο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 3 πνπ αθνινπζεί: 

 

Εικόνα 3. Ραράδειγμα διαγράμματοσ ροισ εργαςιϊν (Pierson, 1992) 

 

 

 

ΔΙΑΚΙΝΗΗ

ΥΚΕΥΑΙΑ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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1.9.5 Δπαιήζεπζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο 

Ζ επηβεβαίσζε ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο πνπ ζα ζπληαρζνχλ γηα θάζε δηεξγαζία ζα 

πξέπεη λα γίλεη κε αλαθνξά ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, επαιεζεχνληαο 

θάζε ζεκείν πνπ αλαγξάθεηαη ζην δηάγξακκα. Με ηελ επαιήζεπζε ηνπ δηαγξάκκαηνο 

ξνήο δηεξγαζίαο, πηζηνπνηείηαη ε αθξίβεηα θαη ε πιεξφηεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα, 

ζηα παξαπάλσ πιαίζηα ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ φιεο νη ιεπηνκέξεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην ζεκείν θαη ε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηαηηθνχ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο θάζε δηεξγαζίαο είλαη 

ε εληφπηζε θάζε ζεκείνπ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηεί 

θίλδπλνο. 

Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη πσο ε έληαμε θάζε εγγξάθνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P. φπσο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ αλαθνξηθά κε ηελ επαιήζεπζε ηνπ 

δηαγξάκκαηνο ξνήο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εκεξνκελία, ην φλνκα θαη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ππεχζπλνπ ζχληαμήο ηνπ (Pierson, 1992). 

1.9.6 Καηαγξαθή όισλ ησλ θηλδύλσλ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ ( Αξρή 1
ε
 – Αλάιπζε Κηλδύλνπ) 

Μηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε θηλδχλνπ (Hazard Analysis) είλαη ην θιεηδί ζηελ πξνεηνηκαζία 

ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζρεδίνπ H.A.C.C.P.. Δάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά, ηφηε ην 

ζχζηεκα  H.A.C.C.P. δελ ζα είλαη απνηειεζκαηηθφ, αλεμάξηεηα κε ην πφζν θαιά 

αθνινπζείηαη. Ο ζθνπφο ηεο αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ είλαη ε αλεχξεζε φισλ ησλ πηζαλψλ 

θηλδχλσλ πνπ ε χπαξμή ηνπο ζα κπνξνχζε λα θαηαζηήζεη έλα ηξφθηκν επηζθαιέο γηα ηελ 

δεκφζηα πγεία (Oliveira, 2001). 

Οη θίλδπλνη πνπ αλαδεηνχληαη, αλαιχνληαη θαη εθηηκψληαη, κπνξεί λα είλαη βηνινγηθνί, 

ρεκηθνί ή θπζηθνί. Αλακθηζβήηεηα, είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ  λα εμεηαζζνχλ ζηελ 

αλάιπζε θηλδχλνπ, ηα ζπζηαηηθά θαη νη πξψηεο χιεο, θάζε βήκα ζηελ δηαδηθαζία 

παξαγσγήο, νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ε ηειηθή 

ρξήζε ηνπ ηξνθίκνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ θαηαλαισηή. 

‟ απηφ  ην ζηάδην δειαδή, ζα νξηζηνχλ νη θίλδπλνη πνπ είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηνχλ 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ελψ παξάιιεια ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαη νη πξνιεπηηθέο 

ελέξγεηεο απνηξνπήο ηνπ θάζε θηλδχλνπ. Πξνιεπηηθά κέηξα / ελέξγεηεο είλαη απηέο νη 

δξάζεηο θαη ελέξγεηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εμαθαληζηνχλ νη θίλδπλνη ή λα 

κεησζεί ε επίπησζή ηνπο ή ε εκθάληζή ηνπο ζε απνδεθηά επίπεδα.  
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Πεξηζζφηεξα απφ έλα πξνιεπηηθά κέηξα κπνξεί λα απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ θαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο θίλδπλνη κπνξεί λα ειέγρνληαη απφ 

έλα ζπγθεθξηκέλν πξνιεπηηθφ κέηξν. ηηο πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο εληάζζνληαη ηα θπζηθά, 

ρεκηθά ή άιια κέζα, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ειέγμνπλ θάζε θίλδπλν πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ζε θάπνην απφ ηα βήκαηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Βέβαηα, ε ζσζηή 

αλίρλεπζε βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ ή θπζηθψλ θηλδχλσλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

πξνυπνζέηεη ηελ γλψζε ρεκηθψλ , θπζηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ  

ηξνθίκσλ (π.ρ. θξέαο, ζπζηαηηθά, πξφζζεηα), φπσο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

είλαη δπλαηφλ κηα δηεξγαζία λα επεξεάζεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Πνιχ ρξήζηκε είλαη 

θαη ε γλψζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην θάζε ηξφθηκν 

(Σδηά Κ. Π., 2005). 

Ζ νκάδα H.A.C.C.P., ιακβάλνληαο ππφςε ηεο θάζε ηκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο, 

αλαπηχζζεη κία ιίζηα πηζαλψλ βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ ή θπζηθψλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα 

εηζαρζνχλ , λα απμεζνχλ ή λα ειεγρζνχλ ζε θάζε βήκα ηε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ηε  

ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο εθηίκεζεο ηνπ θάζε θηλδχλνπ, κε 

βάζε ηελ εκπεηξία, ηα ππάξρνληα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία θαη ηελ βηβιηνγξαθία. 

Αλαδεηείηαη έπεηηα ε δπλαηφηεηα πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ-κέηξσλ γηα ηελ απαινηθή ηνπ 

θάζε θηλδχλνπ. Κίλδπλνη νη νπνίνη έρνπλ πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα λα εκθαληζηνχλ, ζα 

πξέπεη επίζεο λα θαηαγξάθνληαη, φπσο επίζεο θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ ζα πξέπεη λα 

δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα νξηζκέλνπο απφ απηνχο.     

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη θίλδπλνη πνπ εληνπίδνληαη θαη αλαιχνληαη κπνξεί λα είλαη 

βηνινγηθνί, ρεκηθνί ή θπζηθνί (Αξβαληηνγηάλλεο Η, 2001). πγθεθξηκέλα: 

1.9.6.1 Βηνινγηθνί Κίλδπλνη 

Ο φξνο βηνινγηθφο θίλδπλνο, ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ κπνξνχλ λα 

βιάςνπλ ηελ αλζξψπηλε πγεία, φπσο ηα βαθηήξηα, ηα παξάζηηα, ηα πξσηφδσα θαη νη ηνί.. 

πρλά αγξνηηθά πξντφληα αιιά θαη δψα, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε ( απφ ηνλ 

άλζξσπν), είλαη θνξείο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ βαθηεξίσλ. Μπνξεί βέβαηα, απφ ηε  πιεπξά 

ηεο δεκφζηαο πγείαο  ηα πεξηζζφηεξα βαθηήξηα λα είλαη αθίλδπλα, σζηφζν ππάξρνπλ 

νξηζκέλα, ηα ιεγφκελα παζνγφλα, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αζζέλεηα ή αθφκα 

θαη ζάλαην ζηνλ άλζξσπν. Ο αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ βαθηεξίσλ δηαθέξνπλ απφ ηξφθηκν 

ζε ηξφθηκν, απφ δψν ζε δψν, απφ κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή ζε κία άιιε, αθφκα θαη απφ ηε 

κέζνδν ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπγθνκηδή ελφο πξντφληνο ή απφ ηνλ ηξφπν 

εθηξνθήο θαη ζθαγήο ελφο δψνπ. 
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Απφ ηε άιιε πιεπξά, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο, 

κεηαθνξάο, ζπληήξεζεο θαη δηαλνκήο, έλα ηξφθηκα κπνξεί λα εθηεζεί ζε κηθξνβηαθή 

κφιπλζε. Μεξηθά απφ ηα θπξηφηεξα παζνγφλα βαθηήξηα ηα νπνία πξνθαινχλ ηξνθηθέο 

δειεηεξηάζεηο είλαη: Salmonella, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, 

Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Bacillus cereus, 

Clostridium botulinum θαη Escherichia coli O157:Η7. 

   Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, σο βηνινγηθνί θίλδπλνη ραξαθηεξίδνληαη νη 

κηθξννξγαληζκνί πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηξνθηκνγελήο ινηκψμεηο ζηνλ άλζξσπν. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο, πνπ απαληψληαη επξέσο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, είλαη ε 

Ληζηέξηα, ν ηαθπιφθνθθνο θαη ηα Κνινβαθηεξηνεηδή (Eserichia Coli). χκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία, έρνπλ θαηαγξαθεί παγθνζκίσο κεγάιεο εθξήμεηο ινηκψμεσλ πξνεξρφκελεο 

απφ ηελ θαηαλάισζε κνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ. 

Παξαθάησ, αλαθέξνληαη κεξηθά ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα:  

 Ζ.Π.Α    

2005 : κνιχλζεθαλ 304 άηνκα χζηεξα απφ θαηαλάισζε κνιπζκέλεο γαινπνχιαο κε 

ζαικνλέια, ελψ θαηαγξάθεθε 1 ζάλαηνο.  

2007: ζηελ πνιηηεία ηεο Georgia ησλ Ζ.Π.Α, 2 απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο 

παξαγσγήο θπζηηθνβνχηπξνπ ελνρνπνηήζεθαλ γηα ην ζάλαην 1 αηφκνπ απφ ζαικνλέισζε  

θαη γηα 628 θξνχζκαηα. Αηηία ήηαλ ε εηζαγσγή πγξαζίαο ζηηο πξψηεο χιεο, ζηα πξψηα 

ζηάδηα παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο, κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε θαη εμάπισζε ηεο 

ζαικνλέιαο θαηά κήθνο ηεο γξακκήο παξαγσγήο θαη ηελ επηκφιπλζε ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο (D'Aoust J. M., 2007). 

Ηαπσλία 

1999: 53 άηνκα θαηαλάισζαλ πξνπαξαζθεπαζκέλν θαγεηφ πνπ πεξηείρε κνιπζκέλν 

θξφθν απγνχ κε ζηαθπιφθνθθν, κε απνηέιεζκα 21 λα αζζελήζνπλ θαη 8 λα ρξεηαζηνχλ 

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. ε δείγκαηα θνπξάλσλ ησλ 8 αζζελψλ θαη ζηα ππνιείκκαηα 

ησλ γεπκάησλ ηνπο  απνκνλψζεθε θαη ηππνπνηήζεθε ην ίδην ζηέιερνο ηνπ S. aureus. Σν 

ζπκβάλ έιαβε ρψξα ζε ρψξν καδηθήο εζηίαζεο, δειαδή ζην εζηηαηφξην ηεο εηαηξείαο πνπ 

εξγάδνληαλ.  

Βξαδηιία 

2003: 31 άηνκα αξξψζηεζαλ απφ ηελ θαηαλάισζε κνιπζκέλνπ ηξνθίκνπ, σο 

απνηέιεζκα ειιηπνχο πξνζσπηθήο πγηεηλήο απφ εξγαδνκέλνπο ζε εζηηαηφξην. Ο 

εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο έδεημε ηελ παξνπζία ηνπ ίδηνπ ζηειέρνπο ζηαθπιφθνθθνπ ζην 

ηξφθηκν θαζψο θαη ζηε ξηλνθαξπγγηθή θνηιφηεηα θαη ηα λχρηα ησλ 4 απφ ηνπο 5 
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εξγαδφκελνπο ηνπ εζηηαηνξίνπ. Σα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη 30-50% ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδνληαη ηξφθηκα είλαη δπλεηηθνί θνξείο θαη βαζηθή πεγή 

κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. 

Αληηζηνίρσο, ε κφιπλζε ηξνθίκσλ κε E.coli, απφ ην είδνο ησλ θνινβαθηεξηνεηδψλ, έρεη 

ελνρνπνηεζεί γηα κεγάιεο επηδεκηθέο εθξήμεηο. ε 4 πνιηηείεο ηεο δπηηθήο Ακεξηθήο, ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 1992, ζπλέβε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηδεκίεο κέζσ ηεο θαηαλάισζεο 

κνζραξίζηνπ θηκά πνπ νθεηιφηαλ ζην 0117:Ζ7 ζηέιερνο ηεο E.coli. ΄ απηή ηελ επηδεκία, 

724 άηνκα λφζεζαλ ελψ 4 παηδηά πέζαλαλ. 

1.9.6.1.1 Staphylococcus aureus & ζηαθπινθνθθηθέο εληεξνηνμίλεο 

Ο Staphylococcus aureus αλήθεη ζην γέλνο Staphylococcus  ηεο νηθνγέλεηαο 

Micrococcaceae. Ζ νηθνγέλεηα πεξηιακβάλεη ηα γέλε Staphylococcus, Micrococcus  θαη 

Planococcus, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πίλαθα 1.  

Ρίνακασ 1. Διαφορικά χαρακτθριςτικά των γενϊν τθσ οικογζνειασ Micrococcaceae (Buchanan, 1974) 

Υαξαθηεξηζηηθφ Micrococcus Staphylococcus Planococcus 

Κφθθνη + Gram + + + 

Παξαγσγή θαηαιάζεο + + + 

Εχκσζε ηεο γιπθφδεο 

(αλαεξνβίσο) - + + 

Κηλεηηθφηεηα - - + 

Αλαινγία G +C (moles%) 66-75 30-40 39-52 

 

ην γέλνο Staphylococcus αλαγλσξίδνληαη ηξία είδε: ν S.aureus, ν S.epidermidis θαη ν 

S.saprophyticus (Buchanan, 1974). Σα είδε απηά δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα 2. 

Δμάιινπ απφ ην 1966 ν Baird –Parker πξφηεηλε  ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζηαθπιφθνθθσλ 

θαη κηθξφθνθθσλ ζε ππννκάδεο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

πίλαθα 3. 

Χο S. aureus ραξαθηεξίδνληαη ηα ζηειέρε πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ππννκάδαο I ηνπ γέλνπο Staphylococcus. 

Ζ ηαμηλφκεζε απηή δελ έρεη γίλεη αθφκε επίζεκα παξαδεθηή, παξά ην γεγνλφο φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο. 
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Ρίνακασ 2. Χαρακτθριςτικά διαφοροποιιςεωσ των ειδϊν του γζνουσ Staphylococcus (Buchanan, 1974) 

Υαξαθηεξηζηηθό S.aureus S.epidermidis S.saprophyticus 

Παξαγσγή πεθηάζεο + - - 

Εχκσζε καλληηφιεο (αεξνβίσο) + d d 

Εχκσζε καλληηφιεο (αλαεξνβίσο) + - - 

Παξαγσγή α-ηνμίλεο + - - 

Θεξκναλζεθηηθή DΝase + - - 

d=διάθορη ανηίδραζη       

Ρίνακασ 3. Σχιμα ταξινομιςεωσ ςταφυλόκοκκων και μικρόκοκκων κατά Baird- Parker (Baird-Parker, 1966) 

Υαξαθηεξηζηηθό 

Οκάδα  I Οκάδα   II 

Staphylococcus Rosenbach Micrococcus Cohn 

 I II III IV V VI 1 2 3 4 5 6 7 8 

Υξσζηηθή (ξνδ) - - - - - - - - - - - - - - 

Παξαγσγή νμένο από ηε 

γιπθόδε:               

αεξνβίσο + + + + + + + + + + + + ± ± 

αλαεξνβίσο + + + + + + - - - - - - - - 

Παξαγσγή πεθηάζεο + - - - - - - - - - - - - - 

Παξαγσγή θσζθαηάζεο + + + - - - - - - - - + - - 

Παξαγσγή αθεηντλεο + + - + + + + + + + - - - - 

Παξαγσγή νμένο από:               

αξαβηλόδε - - - - - - - - - + V + - - 

ιαθηόδε + + V - + V - + V + + + - - 

καιηόδε + + - V + V V + + + + + - ± 

καλληηόιε + - - - - + - - + + + + - - 

± : Αζζελήο ή αξλεηηθή              V : Γηάθνξε αληίδξαζε 

Κιηληθά ζπκπηώκαηα 

Σα ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ λαπηία, έκεην, θνηιηαθέο θξάκπεο θαη δηάξξνηα. Άιια 

πηζαλά ζπκπηψκαηα είλαη πνλνθέθαινο, γεληθή αδπλακία, δαιάδα, ξίγε θαη εθίδξσζε. Ζ 

έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ζπκβαίλεη κεηαμχ κηαο θαη 7 σξψλ, ζπλήζσο 2 κε 4 ψξεο, κεηά 

ηελ θαηαλάισζε κνιπζκέλεο κε ην βαθηήξην ηξνθήο. Σα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο 

ππνρσξνχλ θαη ε αλάξξσζε είλαη ηαρεία, ζπλήζσο κεηά απφ 2 κέξεο. Ο δείθηεο 

ζλεζηκφηεηαο είλαη πνιχ ρακειφο, κε ζλεηφηεηα πνπ πνηθίιεη απφ 0,03% γηα ην γεληθφ 

πιεζπζκφ έσο 4,4% γηα πην επαίζζεηνπο πιεζπζκνχο, φπσο είλαη ηα παηδηά θαη νη 

ειηθησκέλνη (Montvill, 2001). 
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Δπηδεκηνινγία - Πεγέο θαη μεληζηέο 

Οη ζηαθπιφθνθθνη είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνη θαη ππάξρνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ζψκαηνο ησλ ζεξκφαηκσλ δψσλ. Αλ θαη ζπλήζσο ηα πεξηζζφηεξα είδε απνηθίδνπλ ηνπο 

βιελλνγφλνπο θαη ην δέξκα, ζπληζηψληαο κέξνο ηεο θπζηνινγηθήο ρισξίδαο, είλαη 

δπλεηηθά παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί θαη ζπρλά πξνθαινχλ κφιπλζε κέζσ κηαο αλνηρηήο 

πιεγήο. Οη άλζξσπνη είλαη θνξείο δπλεηηθά παζνγφλσλ ζηαθπιφθνθθσλ θαη ζεσξνχληαη 

σο νη μεληζηέο πνπ  ζπκβάιινπλ ζηε δηαζπνξά ηνπ κηθξννξγαληζκνχ ζε άιια άηνκα 

θαζψο θαη ζηα ηξφθηκα. Όλησο, πεξίπνπ ηα κηζά απφ ηα γλσζηά ζηειέρε απνηθίδνπλ είηε 

απνθιεηζηηθά ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ (π.ρ. S.cohnii) ή αλζξψπνπο θαη δψα (π.ρ. S. 

aureus). Σν αλζξψπηλν δέξκα απνηειεί ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ S. epidermidis θαη S. 

haemolyticus.  

Σα δψα απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή κφιπλζεο απφ ζηαθπιφθνθθν. Ζ καζηίηηδα, κηα 

αζζέλεηα ζπλήζσο πξνθαινχκελε απφ S.aureus, είλαη κείδνλνο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

βηνκεραλία γάιαθηνο θαη κηα πηζαλή απεηιή γηα ηελ δεκφζηα πγεία, αθνχ κπνξεί λα 

επζχλεηαη γηα ηελ κφιπλζε ηνπ γάιαθηνο θαη άιισλ πξντφλησλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο. 

1.9.6.1.2 Salmonella  

Οη αικνλέιεο αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Δληεξνβαθηεξηνεηδψλ 

(Enterobacteriaceae), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο θπιέο θαη ηα γέλε πνπ θαηαγξάθνληαη 

ζηνλ πίλαθα 4 (Edwards, 1972). 

Οη αικνλέιεο είλαη αξλεηηθά θαηά Gram θνθθνβαθηεξίδηα δηαζηάζεσλ 0,6 x 2κm, 

θηλεηά κε πεξίηξηρεο βιεθαξίδεο, αεξφβηα ή πξναηξεηηθψο αλαεξφβηα, κε ζπνξνγφλα θαη 

δελ δηαζέηνπλ έιπηξν. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη S.pullorum θαη S.gallinarum πνπ είλαη 

αθίλεηεο θαη νη S.typhi, S.paratyphi θαη  S.dublin πνπ παξάγνπλ έλα εηδηθφ πεξίβιεκα πνπ 

κνηάδεη κε έιπηξν (Edwards, 1972), (Buchanan, 1974). 

Ζ παξνπζία ησλ αικνλειψλ ζηα ηξφθηκα είλαη  αλεπηζχκεηε. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

έρνπλ ζεζπίζεη ζηαζεξφηππνπο ζρεηηθά κε ηα αλεθηά επίπεδα ζαικνλειψλ ζ‟ απηά. Με 

εμαίξεζε ηηο  S.typhi  θαη S .paratyphi A θαη C (γηα ηηο νπνίεο ε κνιχλνπζα δφζε ζηα 

ηξφθηκα είλαη απφ 1-10 θχηηαξα) απαηηείηαη ζπλήζσο κεγάινο ζρεηηθά αξηζκφο θπηηάξσλ 

γηα ηελ πξφθιεζε ηξνθνινηκψμεσλ.  Άγλσζηνο φκσο είλαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο θπηηάξσλ  

ησλ ππνινίπσλ αικνλειψλ ηα νπνία πξνζιακβαλφκελα απφ ηνλ άλζξσπν κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ινίκσμε ζε απηφλ. Γη‟ απηφλ ην ιφγν ζα πξέπεη λα απνηειεί θαλφλα, φηη θαη 
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έλα αθφκε θχηηαξν αικνλέιαο είλαη ηθαλφ λα πξνθαιέζεη ινίκσμε φηαλ βξίζθεηαη κέζα 

ζε ηξφθηκν ζην νπνίν κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

πνιιαπιαζηαζκνχ ή φηαλ ην ηξφθηκν πξφθεηηαη λα θαηαλαισζεί απφ επαίζζεηα άηνκα, 

φπσο παηδηά, γέξνπο ή αζζελείο. Δμάιινπ έρεη απνδεηρζεί φηη ε πξφζιεςε απφ ηνλ  

άλζξσπν κηθξνχ αξηζκνχ, κε νηθνινγηθά πξνζαξκνζκέλσλ ζ‟ απηφλ εηδψλ ζαικνλειψλ, 

δεκηνπξγεί αζπκπησκαηηθνχο θνξείο (Thatcher F.S., 1968), (Bowmer, 1965).  

Ζ ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε ζαικνλέια είλαη: ζεξκνθξαζία απφ ηνπο 2 -54ºc 

κε βέιηηζηε ηνπο 35-37ºC, PH απφ 4,0 – 9,5 κε βέιηηζην εχξνο 6,5 – 7,5 θαη ελεξγφ λεξφ 

0,93 ή κεγαιχηεξν.  

Ρίνακασ 4. Ταξινόμθςθ Εντεροβακτθριοειδϊν κατά (Εdwards, 1972) 

ΦΤΛΖ I 

ΓΔΝΟ I 

ΓΔΝΟ II 

ESCERICHIEAE 

Escherichia 

Shigella 

ΦΤΛΖ  II 

ΓΔΝΟ I 

EDWARDSIELLEAE 

Edwardsiella 

ΦΤΛΖ III 

ΓΔΝΟ I 

ΓΔΝΟ II 

ΓΔΝΟ III 
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Κιηληθά ζπκπηώκαηα- Δπηδεκηνινγία 

Σα θιηληθά ζπκπηψκαηα ηεο αλζξψπηλεο ζαικνλέισζεο πεξηιακβάλνπλ έλαλ κεγάιν 

αξηζκφ δηαηαξαρψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (D'Aoust J. M., 2007).  

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ TYPHOID /PARATYPHOID NON- TYPHOID 

Πεξίνδνο επψαζεο 8-28 Μέξεο 8-72 Ώξεο 

Γηάξξνηα + (δπζθνηιηφηεηα) +++ (πδαξήο) 

Κνηιηαθνί πφλνη ++ +++ 

Ππξεηφο ++ + ( <48 ΧΡΔ) 

πζηεκηθή εμάπισζε +++ ( ≥7 κέξεο απφ ηελ έλαξμε) + 

Ρνδ θειίδεο + - 

Γηάξθεηα νμείαο θάζεο ≤ 30Μέξεο ≤ 5 Μέξεο 

Ζ ζπρλφηεηα ηεο εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ εθηηκνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα εκπεηξηθή θιίκαθα απφ 

[+] έσο [+++]  

Θειαζηηθά, πηελά, ηξσθηηθά, εξπεηά, ακθίβηα θαη έληνκα ζπκβάιινπλ ζηελ παξακνλή 

ηεο ζαικνλέιαο ζην πεξηβάιινλ, δξψληαο σο μεληζηέο, ελψ παξάιιεια κπνξνχλ λα 

κνιχλνπλ ηνλ άλζξσπν κέζσ άκεζεο επαθήο ή έκκεζα, κε ηε κφιπλζε ησλ επηθαλεηαθψλ 

πδάησλ. Καηφπηλ κε ηε ρξήζε ηνπο γηα άξδεπζε, αιιά θαη ζηα εθηξνθεία ςαξηψλ θαη 

νζηξαθνεηδψλ ε κφιπλζε κεηαδίδεηαη ζηνλ άλζξσπν. Ο επηπνιαζκφο ηεο ζαικνλέιαο ζηα 

δψα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή θξέαηνο θαη ζηα σκά παξάγσγά ηνπο 

δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Γηα παξάδεηγκα, ε επίπησζε ηεο ζαικνλέιαο ζε ζθάγηα 

θνηφπνπινπ θαη ρνηξηλνχ πνηθίιιεη απφ 10,5 έσο 62,5 % θαη απφ 0,8 έσο 91,8% αληίζηνηρα 

(D'Aoust J. , 2000).                                

1.9.6.1.3 Kνινβαθηεξηνεηδή – Δληεξηθήο πξνειεύζεσο θνινβαθηεξηνεηδή-Ε.coli 

Σελ νηθνγέλεηα ησλ εληεξνβαθηεξηνεηδψλ απαξηίδνπλ δηάθνξα γέλε ησλ νπνίσλ ηα είδε 

είλαη αξλεηηθά θαηά Gram βαθηεξίδηα, αεξφβηα ή πξναηξεηηθψο αλαεξφβηα, αζπνξνγφλα 

θαη δπκψλνπλ  ηε γιπθφδε κε παξαγσγή νμένο θαη αεξίνπ (Buchanan, 1974). 

Σα θνινβαθηεξηνεηδή ζπληζηνχλ κηα επξχηεξε νκάδα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

εληεξνβαθηεξηνεηδψλ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δπκψλνπλ ηελ 

ιαθηφδε κε παξαγσγή νμένο θαη αεξίνπ. Ζ παξνπζία ηνπο ζηα ηξφθηκα ππνδειψλεη, σο 

έλα βαζκφ, κφιπλζε ηνπ ηξνθίκνπ άκεζα ή έκκεζα κε εληεξηθφ πεξηερφκελν αλζξψπνπ ή 

δψσλ. Καηά ζπλέπεηα ην ηξφθηκν πεξηέρεη πηζαλψο θαη άιινπο κηθξννξγαληζκνχο 

εληεξηθήο πξνειεχζεσο (salmonella, shigella, εληεξηθήο πξνειεχζεσο ηνχο θιπ.). 

Δπνκέλσο ηα θνινβαθηεξηνεηδή  απνηεινχλ “δείθηε” ηεο πγηεηλήο θαηαζηάζεσο ελφο 
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ηξνθίκνπ. Οη αληηπξφζσπνη ησλ θνινβαθηεξηνεηδψλ αλήθνπλ ζηα γέλε Escherichia, 

Enterobacter, Citrobacter θαη Klebsiella. 

Δπεηδή φκσο νξηζκέλα είδε ηνπ γέλνπο Enterobacter θαη ηνπ γέλνπο Klebsiella 

πξνζαξκφδνληαη θαη επηβηψλνπλ γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην πεξηβάιινλ, ε 

αλεχξεζή ηνπο ζηα ηξφθηκα θαη ηδηαίηεξα ζηα ηξφθηκα θπηηθήο πξνειεχζεσο ή ζην λεξφ, 

δελ ππνδειψλεη πάληα εληεξηθή ξχπαλζε. 

Αληίζεηα ε αλεχξεζε εληεξηθήο πξνειεχζεσο θνινβαθηεξηνεηδψλ (faecal coliforms) 

ππνδειψλεη κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα εληεξηθή κφιπλζε. Σα εληεξηθήο πξνειεχζεσο 

θνινβαθηεξηνεηδή αληηπξνζσπεχνληαη θπξίσο απφ ηελ  E.coli I (πίλαθαο 5) θαη 

δεπηεξεπφλησο απφ ηνπο ηχπνπο II θαη IV ηνπ Enterobacter cloacae νη νπνίνη φκσο δελ 

παξάγνπλ ηλδφιε. Θεηηθή δνθηκή ηλδφιεο θαη παξαγσγή αεξίνπ απφ ηε ιαθηφδε ζηνπο 

44,5±0,2  ραξαθηεξίδνπλ ηελ E.coli (Thatcher F.S., 1968). Αζθαιέζηεξα βέβαηα ε 

E.coli ηαμηλνκείηαη κε ηηο δνθηκέο IMViC, νπφηε εθφζνλ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ηχπν ++-- 

(πίλαθαο 5) ζεσξείηαη σο εληεξηθήο πξνειεχζεσο (Thatcher F.S., 1968), (APHA, 1976). 

Δμάιινπ νξηζκέλα ζηειέρε ηεο E.coli, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο εληεξνπαζνγφλα 

(EEC) έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ, γηαηί εθηφο απφ ηε 

ζεκαζία ηνπο σο δεηθηψλ εληεξηθήο ξππάλζεσο ησλ ηξνθίκσλ, απνδείρζεθε φηη κπνξνχλ 

λα πξνθαιέζνπλ ηξνθηθή ινίκσμε κε έληνλα γαζηξεληεξηθά ζπκπηψκαηα (Marier, 1973). 

Γηα ηε ζσζηή εθηίκεζε ηεο κηθξνβηνινγηθήο πνηφηεηαο ελφο ηξνθίκνπ είλαη ζθφπηκν λα 

πξνζδηνξίδνληαη θαη νη ηξείο νκάδεο εληεξνβαθηεξηνεηδψλ (θνινβαθηεξηνεηδή, εληεξηθήο 

πξνειεχζεσο θνινβαθηεξηνεηδή, E.coli). 
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Ρίνακασ 5. Ταξινόμθςθ κολοβακτθριοειδϊν με βάςθ τισ δοκιμζσ IMViC* (Thatcher F.S., 1968) 

Δίδνο - Σύπνο 

Παξαγσγή 

αεξίνπ ζηνπο 44-

44,5℃ 

Ηλδόιε Methyl red 
Voges 

Proskauer 
Κηηξηθά 

Escherichia coli      

Σχπνο I (ηππηθά) + + + - - 

Σχπνο II - - + - - 

Δλδηάκεζνη 

(Intermediates) 
     

Σχπνο I - - + - + 

Σχπνο II - + + - + 

Enterobacter 

aerogenes 
     

Σχπνο I - - - + + 

Σχπνο II - + - + + 

Enterobacter 

cloacae 
- - - + + 

Άηππα      

Σχπνο I - + + - - 

Σχπνο II + - + - + 

Σχπνο VI + - - + + 

Άηππα άιισλ 

ηχπσλ 
Αληηδξάζεηο δηάθνξεο 

*I= Indole, M= Methyl Red, V= Vogues Proskauer, iC= Citrate 

Κιηληθά ζπκπηώκαηα 

Μία κφιπλζε κε εληεξναηκνξαγηθή E.coli (enterohemorrhagic E.coli, EHEC) κπνξεί λα 

έρεη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζπκπηψκαηα. Σν πην θνηλφ είλαη ε αηκνξξαγηθή θνιίηηδα 

(hemorrhagic colitis, HC) ή αηκαηεξή δηάξξνηα. Ξεθηλάεη κε θνηιηαθέο θξάκπεο θαη 

δηάξξνηα πνπ ζηελ αξρή είλαη πδαξήο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη αηκαηεξέο. Ο αζζελήο 

κπνξεί λα έρεη ρακειφ ή θαη θαζφινπ ππξεηφ. Ο ρξφλνο επψαζεο είλαη απφ 2-10 κέξεο θαη 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ άιιεο κνιχλζεηο πνπ πξνθαινχλ δηάξξνηα. Ναπηία, εκεηφο, 

πνλνθέθαινη θαη ξίγνο έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί. Ζ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ HC κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ην 82%, φπνπ αληηκεησπίδνληαη ηα 

ζπκπηψκαηα αιιά δελ ππάξρεη ζεξαπεία γηα ηελ αζζέλεηα. 
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Δπηδεκηνινγία    

Σα βννεηδή θαη ηα πξφβαηα είλαη νη θχξηεο δεμακελέο κεηαθνξάο ηεο E.coli 0157, αιιά 

θαη ηα δψα ηεο θάξκαο ή ηα άγξηα δψα κπνξεί λα κεηαθέξνπλ ηελ κφιπλζε θαη λα 

ζπλδξάκνπλ ζηελ νδφ ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα πεξηηηψκαηα ησλ δψσλ είλαη 

ε θχξηα πεγή κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε ζπλερφκελε εηζξνή ηνπο ζε απηφ είλαη ελ 

κέξε αηηία ζπλερηδφκελεο κφιπλζεο.  

Ζ κεηάδνζε απφ ην πεξηβάιινλ πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα γίλεηαη κέζσ ηνπ λεξνχ, 

ησλ απνξξηκκάησλ, ησλ ηξνθίκσλ θαη  απνηεινχλ ζνβαξφ θίλδπλν. Ζ E. Coli 0157 κπνξεί 

λα επηδήζεη γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν (ζχκθσλα κε θαιιηέξγεηα θνπξάλσλ 

πξνβάηνπ ζε εξγαζηήξην).  Δπίζεο ππάξρεη θαη ε  κεηάδνζε απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν 

χζηεξα απφ θνληηλή επαθή κε αζζελή πνπ έρεη δηάξξνηα. 

1.9.6.1.4 Listeria monocytogenes 

Ζ L. monocytogenes απνκνλψζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1924 ζην Cambridge απφ ηνλ 

Murray θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ζε θνπλέιηα πνπ είραλ πεζάλεη απφ κία άγλσζηε γηα ηελ 

επνρή αζζέλεηα, ε νπνία πξνθαινχζε αζπλήζηζηε αχμεζε ησλ κνλνθπηηάξσλ ζην αίκα. 

Γη‟ απηφλ ην ιφγν ην παζνγφλν νλνκάζηεθε Bacterium monocytogenes. Σν 1940 ν Ririe  

έδσζε ζην γέλνο ην φλνκα Listeria, αθηεξψλνληάο ην ζηνλ Άγγιν ρεηξνχξγν Sir Joseph 

Lister. 

Σν γέλνο Listeria  δελ αλήθεη αθφκα ζε κηα θαιά νξηζκέλε νηθνγέλεηα βαθηεξίσλ, αιιά 

είλαη ηαμηλνκηθά θνληά κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Lactobacillaceae, θαη πεξηιακβάλεη έμη είδε: 

L.monocytogenes, L. ivanivii, L. innocua, L. seeligeri, L. welshimeri, L. grayi. Ζ Listeria 

είλαη αλαεξφβηα θαη φρη πνιχ απαηηεηηθή, κε αξθεηά κεγάιε αληνρή ζε αληίμνεο ζπλζήθεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξφια απηά δελ παξάγεη ζπφξνπο. Οη ιηζηέξηεο  ζπλήζσο 

εκθαλίδνληαη ζαλ Gram ζεηηθνί βάθηινη (0,5x 1κm), πνπ πεξηβάιινληαη απφ ηξηρνεηδή 

καζηίγηα. Οη ζεξκνθξαζίεο  αλάπηπμεο θπκαίλνληαη ζε έλα κεγάιν εχξνο, απφ (-)1
0
C έσο 

(+)45
0
C θαη κε έλα εχξνο ph απφ 4.0 - 9.5. Δίλαη ηα πην ζεξκνάληνρα κε ζπνξνγφλα 

βαθηήξηα θαη απελεξγνπνηνχληαη ζηνπο 72
0
C γηα 15´´ ή κε άιινπο αλάινγνπο 

ζπλδπαζκνχο. 

Ζ πεξίνδνο επψαζεο είλαη απφ 1 κέξα κέρξη 3 κήλεο, κε κέζν φξν γηα ηνπο ελήιηθεο ηηο 

3 εβδνκάδεο, γηα ηα λενγλά κεξηθέο κέξεο θαη γηα ηηο ελδν-νπξεζξηθέο κνιχλζεηο 30 κέξεο 
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Κιηληθά ζπκπηώκαηα 

Ζ L.monocytogenes είλαη έλα εμειηζζφκελν παζνγφλν πνπ έρεη πξνζαξκνζηεί ζε 

ερζξηθά πεξηβάιινληα θαη έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ ζηα αληηβηνηηθά. 

Παξά ηε κεγάιε δηάρπζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ , ηα ιαραληθά, ηα δψα θαη ηα θαγεηά, ε 

Listeria  είλαη ζπάληα. Άλζξσπνη κε αδχλακν ακπληηθφ ζχζηεκα χζηεξα απφ κεγάιεο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο (λεθξά, ζπθψηη, θαξδηά), ή κε ρξφληεο παζνινγηθέο αζζέλεηεο, 

βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα κφιπλζε απφ Listeria. Ζ θιηληθή εηθφλα 

ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα πνπ κνηάδνπλ κε εθείλα ηνπ 

C.botulinum ( (McLauchlin, 2004). Ζ  Listeria κπνξεί λα αθήζεη ζηνλ άξξσζην ρξφληεο 

επηπινθέο ή ππνιεηκκαηηθή θαηάζηαζε πνπ απαηηεί ζεξαπεία απνθαηάζηαζεο γηα πνιινχο 

κήλεο, ελψ  κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ζάλαην. 

Ζ  ινίκσμε ζηνλ πγηή ελήιηθν είλαη ζπλήζσο αζπκπησκαηηθή ή κνηάδεη κε κέηξηαο 

κνξθήο γξίπε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα εκθαλίζεη κεληγγίηηδα ή ζεςαηκία 

(θπξίσο ζε αλζξψπνπο κεγάιεο ειηθίαο ή αλνζνθαηεζηαικέλνπο). Ζ κφιπλζε εγθχσλ 

γπλαηθψλ είλαη ζπλήζσο κέηξηα. Αιιά αλ γίλεη ζην 1ν ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε απνβνιή. ην 3
ν
 ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ζάλαην 

ηνπ λενγλνχ ή  κεληγγίηηδα κε ζεςαηκία, κέζα ζε 48 ψξεο απφ ηελ κφιπλζε. Ζ ζλεηφηεηα 

είλαη πεξίπνπ 50%  φηαλ πξφθεηηαη γηα  ινίκσμε ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηεο 

εγθπκνζχλεο θαη 25% φηαλ ε ινίκσμε ιάβεη ρψξα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ. Ζ 

ζλεηφηεηα είλαη επίζεο πςειή ζε αλζξψπνπο ειηθίαο άλσ ησλ 60. Αθφκα, έρεη 

αλαγλσξηζζεί φηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη εκπχξεηεο γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο. 

Δπηδεκηνινγία  

Ζ Listeria  έρεη παγθφζκηα θαηαλνκή. χκθσλα κε ηηο θαηαγεγξακκέλα θξνχζκαηα, ηα 

βξέθε θάησ ηνπ ελφο έηνπο θαη νη ειηθησκέλνη πάλσ απφ ηα 70 ρξφληα, είλαη απηνί πνπ 

βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν. Πεξίπνπ ην 15% ησλ ινηκψμεσλ αθνξνχλ ζηηο έγθπεο 

γπλαίθεο. Απηέο νη παξαηεξήζεηο κπνξεί λα πεξηέρνπλ απφθιηζε επηβεβαίσζεο εμαηηίαο 

ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο  ινίκσμεο (ππφ-δήισζε). Πεξίπνπ 150 πεξηζηαηηθά Ληζηεξίσζεο 

αλαθέξνληαη θάζε ρξφλν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ιίγν κεγαιχηεξε απφ ηελ επίπησζε ηεο 

ππφινηπεο Δπξψπεο πνπ είλαη 2 πεξηζηαηηθά αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ ην ρξφλν. Ζ 

επίπησζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζηα  γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1987-

1999. ηελ Ηηαιία ππήξμε κία ηξνθηκνγελήο έθξεμε θξνπζκάησλ ην 1997  κε 1500 

θξνχζκαηα. ε αληίζεζε κε ηελ ρακειά δεινχκελε επίπησζε, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 
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έρνπλ πεξίπνπ 70 ζαλάηνπο αλά ρξφλν. Σα πεξηζζφηεξα θξνχζκαηα παξαηεξνχληαη ζηα 

ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ζηελ αξρή ηνπ θζηλνπψξνπ, φπνπ ε Ληζηεξίσζε ζηα δψα είλαη 

ζην κέγηζην βαζκφ ηεο. 

Μεηάδνζε- Πεγέο- Ξεληζηέο   

Ζ L.monocytogenes εκθαλίδεη  κεγάιε εμάπισζε ζην πεξηβάιινλ θαη κπνξεί λα βξεζεί 

ζηα απφβιεηα, ζην ρψκα, ηα επηθαλεηαθά λεξά, ζηα ιαραληθά. Έλαο κεγάινο αξηζκφο 

νηθφζηησλ θαη άγξησλ δψσλ θπζηθνχο μεληζηέο ηεο ιηζηέξηαο. Δίλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ 

βαθηήξην θαη κπνξεί λα επηβηψζεη ζε μεξαζία, θαηάςπμε θαη απφςπμε, παξακέλνληαο 

ελεξγφ ζην ρψκα θαη ζηα ζηιφ ησλ δσνηξνθψλ γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ρξφληα.  

Ζ θχξηα νδφο κφιπλζεο ησλ αλζξψπσλ είλαη ε θαηαλάισζε κνιπζκέλνπ θαγεηνχ. Ο 

νξγαληζκφο κπνξεί λα επηβηψζεη θαη λα αλαπηπρζεί ζε ζεξκνθξαζίεο αξθεηά  ρακειέο, 

φπσο 0 
º
C (κε βέιηηζηε ζεξκνθξαζία 30-37 

0
C), είλαη ζρεηηθά αλζεθηηθφ ζην αιάηη θαη ηα 

ληηξηθά θαη δελ αθήλεη ζεκάδηα κφιπλζεο ηνπ ηξνθίκνπ, αθφκα θαη φηαλ ηα επίπεδα 

κφιπλζεο είλαη πςειά. Ζ Listeria είλαη ελδεκηθή ζε πεξηβάιινληα επεμεξγαζίαο ησλ 

ηξνθίκσλ. 

Πνιιά θαγεηά έρνπλ ζπζρεηηζζεί γηα ηε κεηαθνξά ηεο κφιπλζεο. Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη: πςειά επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα, νπδέηεξν ph, κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο, ηξφθηκα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ( ρσξίο πεξαηηέξσ καγείξεκα).  

Άξηζηα «νρήκαηα κεηαθνξάο»  είλαη επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα φπσο ην παηέ, ηα κε 

παζηεξησκέλα καιαθά ηπξηά, ην βνχηπξν, ηα sandwiches, ηα cook-chill γεχκαηα, ςάξηα, 

θξχα θξέαηα, ζαιάηεο θαη hot-dogs. 

Άιιεο νδνί κφιπλζεο κπνξεί λα είλαη ε άκεζε επαθή κε δψα πνπ έρνπλ δεξκαηηθή 

κφιπλζε ( θπξίσο επαγγεικαηηθή κφιπλζε), άκεζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ, έθζεζε ζε 

πξντφληα  ηνπ ηνθεηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ, λνζνθνκεηαθή κεηάδνζε κε 

δηαζηαπξνχκελε κφιπλζε (cross infection)  ή κέζσ ησλ λνζειεπηξηψλ θαη ησλ 

ρεηξνπξγηθψλ λεθξηθψλ επεκβάζεσλ. 

1.9.6.2 Υεκηθνί Κίλδπλνη 

Οη ρεκηθνί θίλδπλνη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο:  

1. Φπζηθέο δειεηεξηψδεηο ρεκηθέο νπζίεο, πξνεξρφκελεο απφ θπζηθά ζπζηαηηθά 

ηξνθίκσλ θαη φρη απφ πεξηβαιινληηθή, γεσγξαθηθή, βηνκεραληθή ή άιιε επηκφιπλζε. Χο 

παξάδεηγκα αλαθέξνληαη νη αθαιαηνμίλεο θαη νη κπθνηνμίλεο. 
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2. Γειεηεξηψδεηο ρεκηθέο νπζίεο νη νπνίεο πξνζηίζεληαη ζηα ηξφθηκα (ζθφπηκα ή κε ) 

ζε θάπνην ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ( θαιιηέξγεηα, ζπγθνκηδή, απνζήθεπζε, 

επεμεξγαζία, ζπζθεπαζία, δηαλνκή). Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη νπζίεο φπσο νη 

κηθξνβηνθηφλεο, νη εληνκνθηφλεο, ηα ιηπάζκαηα, ηα ππνιείκκαηα θαξκάθσλ θαη 

αληηβηνηηθψλ, ηα ζπληεξεηηθά ηξνθίκσλ, θαζψο επίζεο θαη νη ιηπαληηθέο νπζίεο, ηα 

θαζαξηζηηθά θαη νη βαθέο. 

1.9.6.3 Φπζηθνί Κίλδπλνη 

Χο θπζηθφο θίλδπλνο νξίδεηαη ε κε θπζηνινγηθή χπαξμε νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ 

ζψκαηνο ζηα ηξφθηκα, ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη πιεγή  ή λφζν ζηνλ θαηαλαισηή 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν ηξφθηκν. Φπζηθνί θίλδπλνη κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ απφ κία κεγάιε πνηθηιία μέλσλ ζσκάησλ, φπσο γπαιί, κέηαιιν, πιαζηηθό, 

ιίζνη θ.η.ι. πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί φηη μέλα ζψκαηα ηα νπνία δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνθαιέζνπλ πιεγή ή αζζέλεηα ζηνλ θαηαλαισηή δελ απνηεινχλ θπζηθφ θίλδπλν, αθφκα 

θαη αλ αηζζεηηθά είλαη κε απνδεθηά απφ ηνλ θαηαλαισηή. Καηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη 

δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζηελ εκθάληζε θπζηθψλ θηλδχλσλ απνηεινχλ:  

1. Ο θαθφο ζρεδηαζκφο ή ε θαθή ζπληήξεζε κεραλψλ ή ζπζθεπψλ επεμεξγαζίαο (π.ρ. 

θνκκάηηα κεηάιινπ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηα ηξφθηκα απφ κεραλήκαηα ηα νπνία έρνπλ 

θζαξεί ή δελ έρνπλ ζπληεξεζεί) 

2. Οη αθαηάιιειεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ή ε αλεπαξθήο εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ( π.ρ. απξνζεμία ή έιιεηςε γλψζεο ηεο ζσζηήο ηξνθνδνζίαο ηεο κεηαθνξηθήο 

ηαηλίαο κπνπθαιηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ζπάζηκν απηψλ).  

1.9.7 Καζνξηζκόο ησλ CCP’s εθαξκόδνληαο ην δηάγξακκα απνθάζεσλ ( Αξρή 2
ε
) 

χκθσλα κε ηε  παξαπάλσ αξρή, εληνπίδνληαη ηα Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (CCP‟s) ζην 

ζηάδην ή ζηα ζηάδηα, ζηα νπνία ν έιεγρνο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε πξφιεςε, 

ηελ εμαθάληζε ή ηελ κείσζε ελφο θηλδχλνπ ζε επηηξεπηά φξηα , ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο παξαγσγήο αζθαιψλ ηξνθίκσλ. 

Μέρξη ηελ εθαξκνγή ηεο πξναλαθεξφκελεο αξρήο, ζηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P., έρνπλ ήδε αληρλεπζεί νη βηνινγηθνί, ρεκηθνί, θπζηθνί θίλδπλνη 

ζηηο πξψηεο χιεο θαη ζηα ζπζηαηηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηάθνξα παξαγσγηθά 

ζηάδηα, ελψ επίζεο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη νη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο γηα θάζε επηκέξνπο 

θίλδπλν. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, ε επφκελε ελέξγεηα ζην 
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ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P., είλαη ν εληνπηζκφο ησλ ζεκείσλ εθείλσλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζηα νπνία ζα εθαξκνζηνχλ νη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο. (CCP‟s). 

ηελ δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο, γηα ην πνηα ζεκεία ζα απνηεινχλ θξίζηκα ζεκεία 

ειέγρνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δηάγξακκα απνθάζεσλ/ δελδξφγξακκα (decision 

tree) ή θάπνην άιιν εξγαιείν εθηίκεζεο (logical process). Σν δηάγξακκα απνθάζεσλ ζα 

βνεζήζεη, κέζα απφ κία ζεηξά εξσηήζεσλ ζηελ δηαπίζησζε αλ ην εμεηαδφκελν ζεκείν ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί θξίζηκν ζεκείν (critical point). Παξάδεηγκα ελφο 

δηαγξάκκαηνο απνθάζεσλ (decision tree) παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 4 πνπ αθνινπζεί 

(Jones, Food safety, 1992): 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Διάγραμμα Αποφάςεων για CCP’s (Jones, Food safety, 1992) 
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1.9.8 Καζνξηζκόο ησλ θξίζηκσλ νξίσλ γηα ηα CCP’s (Αξρή 3
ε
 – Critical Limits) 

ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ αξρήο, θαζνξίδνληαη ηα θξίζηκα φξηα ζηα ζεκεία ειέγρνπ, κε 

ηα νπνία δηαρσξίδεηαη ην απνδεθηφ απφ ην κε απνδεθηφ, φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε, ηελ 

εμάιεηςε ή ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ ήδε εληνπηζηεί. Χο «θξίζηκν φξην» κπνξεί 

λα νξηζηεί «ε κέγηζηε ή ειάρηζηε ηηκή ζηελ νπνία έλαο βηνινγηθφο, ρεκηθφο ή θπζηθφο 

θίλδπλνο πξέπεη λα ειεγρζεί ζε έλα θξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ, ψζηε λα απνθεπρζεί, λα 

εμαθαληζηεί ή λα ειαηησζεί ζε έλα επηηξεπηφ φξην ε εκθάληζή ηνπ ζην ηξφθηκν». Σα 

θξίζηκα φξηα, νθείινπλ λα είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα. Δθθξάδνληαη ζαλ αξηζκνί ή 

παξάκεηξνη πνπ απνξξένπλ θαη βαζίδνληαη  ζε παξαηεξήζεηο / κεηξήζεηο παξαγφλησλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα (Pierson, 1992). 

 Θεξκνθξαζία / Υξφλνο 

 Τγξαζία 

 Δλεξγφ λεξφ aw 

 pH 

 πγθέληξσζε αιάησλ 

 Πνζνζηφ ρισξίνπ 

1.9.9 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ησλ CCP’s θαη ησλ θξίζηκσλ 

νξίσλ ηνπο (Αξρή 4
ε
) 

ην ζηάδην απηφ αλαπηχζζεηαη έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ 

ειέγρνπ (CCP‟s) θαη ησλ θξίζηκσλ νξίσλ ηνπο. Δθαξκφδεηαη κηα νξγαλσκέλε αιιεινπρία 

απφ παξαηεξήζεηο θαη κεηξήζεηο, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ CCP‟s αλ είλαη εληφο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ νξίσλ, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγείηαη θαη αξρείν θαηαγξαθήο γηα θάζε 

κειινληηθή ρξήζε. 

Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (CCP‟s) είλαη 

νπζηαζηηθφο ζην ζχζηεκα H.A.C.C.P., δεδνκέλνπ φηη αλ ν έιεγρνο θαηαδείμεη φηη ππάξρεη 

ηάζε γηα θάπνην θξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ (CCP) λα μεθχγεη απφ ηα πξνβιεπφκελα θξίζηκα 

φξηα, ηφηε κεηά ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνεηδνπνίεζε, ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζεί ε απψιεηα ειέγρνπ θαη ε απφθιηζε απφ έλα θξίζηκν φξην.  

Παξάιιεια, φηαλ παξνπζηαζηεί κία απψιεηα ειέγρνπ ιακβάλνληαη άκεζα δηνξζσηηθά 

κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν έιεγρνο πξέπεη λα είλαη 

ζπλερήο, ελψ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλα άηνκα ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηα νπνία θαη ζα αλαιακβάλνπλ ηε παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ησλ CCP‟s, 

έρνληαο πιήξε επίγλσζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο ζσζηήο 
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θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ πνπ έθαλαλ. Όια ηα ζρεηηθά αξρεία 

απνηειεζκάησλ, ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ θαη λα 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν /-νπο δηεμαγσγήο ηνπ (Stevenson, 1995). 

1.9.10 Καζνξηζκόο ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ γηα ηηο απνθιίζεηο από ηα θξίζηκα 

όξηα ( Αξρή 5
ε
 )  

Σν επφκελν βήκα είλαη ε θαζηέξσζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ε 

παξαθνινχζεζε ππνδείμεη φηη έλα θξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ (CCP) βξίζθεηαη εθηφο ειέγρνπ 

θαη απνθιίλεη απφ ηα πξνβιεπφκελα θξίζηκα φξηα. Όπσο θαζνξίδνληαη ηα θξίζηκα φξηα γηα 

θάζε θξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ (CCP) έηζη θαζνξίδνληαη θαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε 

πεξίπησζε απφθιηζεο. 

Δπεηδή ην ζχζηεκα H.A.C.C.P., είλαη έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ πξφιεςε 

πξνβιεκάησλ πξηλ απηά επηδξάζνπλ βιαβεξά ζηα ηξφθηκα θαη θαηά ζπλέπεηα επηθέξνπλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ, νθείιεη λα αλαπηχζζεη θαηάιιεινπο 

ζρεδηαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην θξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ (CCP) μεθχγεη απφ ηα 

θξίζηκα φξηα (δειαδή ηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε ην 

CCP λα επαλέιζεη εληφο νξίσλ). 

Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζνξηζκφ θαη θαη‟επέθηαζε 

ηελ δηφξζσζε ηεο αηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη θαη νη ηπρφλ απνθιίζεηο θαη φιεο νη ιακβαλφκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

(Stevenson, 1995). 

1.9.11 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ ζρεδίνπ 

H.A.C.C.P. (Αξρή 6
ε
)  

Απνηειεζκαηηθή θαη αθξηβήο αξρεηνζέηεζε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P.. Ζ ηήξεζε ησλ αξρείσλ απνδεηθλχεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο, βνεζάεη ζηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  (ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο), βνεζάεη ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ησλ 

πξντφλησλ, ζπληειεί ζηελ δηάγλσζε πξνβιεκάησλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 

παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνβιεκάησλ.  

Παξάδεηγκα αξρείσλ: 

 Πεξηγξαθή παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 Πεξηγξαθή πξντφλησλ, ιίζηα ζπζηαηηθψλ 

 Γηαγξάκκαηα ξνήο πξντφλησλ 
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 Αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο 

 Καζνξηζκφο CCP‟s 

 H.A.C.C.P.  plan 

1.9.12 Καζνξηζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ επαιήζεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P.  

(Αξρή 7
ε
) 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ 

επηρείξεζε, θαζηεξψλνληαη δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο  H.A.C.C.P.. 

Σν ζχζηεκα  H.A.C.C.P. επαιεζεχεηαη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαη δηεξεπλάηαη ε 

ηπρφλ αλάγθε επαλαζρεδηαζκνχ ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο (Σδηά Κ. Σ., 1996) 

(FAO/WHO, 1997). 

Παξαδείγκαηα επαιήζεπζεο: 

 Αλαιπηηθφο έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο. 

 Βαζκνλφκεζε ζεξκνκέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κέηξεζε ησλ νξίσλ CCP‟s/ 

 Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο γηα κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο πξψησλ πιψλ, 

ελδηάκεζσλ ή ηειηθψλ πξντφλησλ. 

 Δπαλαζρεδηαζκφο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζε πεξίπησζε απφθιηζεο.  

1.10 Πξναπαηηνύκελα εθαξκνγήο H.A.C.C.P. 

Ζ παξαγσγή αζθαιψλ θαη πνηνηηθψλ ηξνθίκσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

H.A.C.C.P. ζηηο επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο, πξνυπνζέηεη ηελ «δφκεζε» ηνπ 

ζπζηήκαηνο πάλσ ζε έλα ζηέξεν έδαθνο πξναπαηηνχκελσλ ζπλζεθψλ θαη πξνγξακκάησλ 

(FAO/WHO, 1997). Σα πξναπαηηνχκελα πξνγξάκκαηα παξέρνπλ θαη εμαζθαιίδνπλ ηνπο 

βαζηθνχο πεξηβαιινληηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο φξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε 

παξαγσγή αζθαιψλ, ζξεπηηθψλ ηξνθίκσλ. Οη επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εκπιαθνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ H.A.C.C.P., πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα ηεθκεξηψζνπλ πξνγξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ γηα : 

α)Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

β)Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 

γ)Δμνπιηζκφ 

δ)Πξνζσπηθφ 

ε)Δμπγίαλζε θαη έιεγρν βιαβεξψλ εληφκσλ θαη δψσλ 

ζη)Αλάθιεζε πξντφλησλ  

δ)Αξρεία θαηαγξαθήο 
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Αλαιπηηθφηεξα: 

α) Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ γηα ηηο κνλάδεο καδηθήο εζηίαζεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκφζνπλ 

H.A.C.C.P., ζπληζηά ην γεγνλφο λα βξίζθεηαη ζε έλα πγηέο πεξηβάιινλ, ρσξίο ηελ χπαξμε 

γεηηνληθψλ πεγψλ πεξηβαιινληηθήο κφιπλζεο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα δηαπηζησζεί εάλ 

νη ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο επαξθνχλ γηα ηελ παξαγσγή κέγηζηνπ φγθνπ πξντφληνο, εάλ 

ηα παξάζπξα είλαη ζθξαγηζκέλα ή θιεηζκέλα κε πξνζηαηεπηηθέο ζίηεο. εκαληηθφ επίζεο 

είλαη λα ππάξρεη απνκφλσζε κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα 

απνθεχγνληαη επηκνιχλζεηο, ελψ φπνπ είλαη απαξαίηεην, λα ππάξρνπλ γξαπηά 

πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη δηαγξάκκαηα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

β) Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 

Ζ εηαηξία ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη πξφγξακκα ειέγρνπ ησλ κεηαθνξηθψλ ηεο κέζσλ, π.ρ. 

έιεγρνο θαζαξηφηεηαο, έιεγρνο πγηεηλήο, έιεγρνο ησλ νξγάλσλ ζεξκνθξαζίαο. Ζ 

παξαιαβή ησλ απαηηνχκελσλ πξψησλ πιψλ (ηξφθηκα, κε ηξφθηκα, πιηθά ζπζθεπαζίαο) ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν μερσξηζηά απφ ηνλ ρψξν παξαγσγήο, 

ελψ ηα ζπζηαηηθά ηα νπνία απαηηνχλ ςχμε, πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζηνπο  4
ν
 C ή θαη 

ιηγφηεξν θαη λα ειέγρνληαη επαξθψο. Δπηπιένλ, φιεο νη παξαιακβαλφκελεο ρεκηθέο νπζίεο 

πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε μεξφ θαη θαιά αεξηδφκελν ρψξν. Σέινο, ζεκαληηθφ είλαη ηα 

έηνηκα πξντφληα λα απνζεθεχνληαη θαη λα ππφθεηληαη ζε ρεηξηζκνχο, ππφ ζπλζήθεο πνπ 

δελ επηηξέπνπλ ηελ ππνβάζκηζή ηνπο ( επηκφιπλζε, ζεξκνθξαζία, πγξαζία).  

γ) Δμνπιηζκόο 

Ο εμνπιηζκφο ηεο θάζε κνλάδαο είλαη απαξαίηεην λα έρεη ζρεδηαζηεί, θαηαζθεπαζηεί θαη 

εγθαηαζηαζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνινο ν θαζαξηζκφο, ε εμπγίαλζε, ε 

ζπληήξεζε θαη ν έιεγρφο ηνπ. Δπηθάλεηεο ηνπ εμνπιηζκνχ ή άιια πιηθά πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηα ηξφθηκα (π.ρ. καραηξνπίξνπλα) ζα πξέπεη λα είλαη ιεία, κε δηαβξσηηθά, κε 

απνξξνθεηηθά, κε ηνμηθά, ρσξίο αλσκαιίεο ζηελ επηθάλεηά ηνπο, ρσξίο ξαγίζκαηα θαη λα 

κπνξνχλ λα αληέμνπλ επαλαιακβαλφκελνπο θαζαξηζκνχο θαη εμπγηάλζεηο. Σέινο, ην 

πξφγξακκα ζπληήξεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη κε ζπλέπεηα 

θαη επίγλσζε ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπ. 
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δ) Πξνζσπηθό 

Οη επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο νθείινπλ λα πξνλννχλ γηα ηε ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο, κε ηελ αλάπηπμε γξαπηψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε εξγαδνκέλσλ κε 

ηθαλνπνηεηηθή γλψζε, θαηάξηηζε, δεμηφηεηα θαη ηθαλφηεηα λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηε 

δηαρείξηζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο. πληειεί επίζεο θαη ζηε κεηαβνιή ηεο αληίιεςεο 

θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηήλ. Ζ εθπαίδεπζε απηή κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, είηε πξηλ απφ ηελ πξφζιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ ( ζε θάπνηα πξνεγνχκελε 

εξγαζία ή εηδηθή ζρνιή), είηε ακέζσο κεηά ηελ πξφζιεςή ηνπο ή κε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπο (ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε).  

Σέινο, νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή γηα ηνλ 

έιεγρν κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ. Πξνζσπηθφ ην νπνίν λνζεί ή είλαη θνξέαο κνιπζκαηηθήο 

αζζέλεηαο δελ εξγάδεηαη ζην ρψξν παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε θαηάιιειε θαη ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζπληειεί ζηελ 

ιεηηνπξγία θαη ζηελ χπαξμε ελφο δσληαλνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. 

ε) Δμπγίαλζε θαη έιεγρνο επηβιαβώλ εληόκσλ θαη δώσλ  

Σα ηκήκαηα παξαγσγήο ησλ ηξνθίκσλ ζε κηα επηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο, πξέπεη λα 

αλαπηχζζνπλ πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη εμπγίαλζεο γηα φιν ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, πνπ λα 

πεξηιακβάλεη: ην φλνκα ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ ζπρλφηεηα πνπ γίλεηαη ε 

εξγαζία, ηα ρεκηθά θαη ε ζπγθέληξσζε  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ 

θαη απνιχκαλζεο, θαζψο θαη ηελ αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία θαζαξηζκνχ θαη 

εμπγίαλζεο. 

Δπίζεο, πξέπεη αθφκα λα έρεη πξνβιεθζεί θαη έλα πξφγξακκα ειέγρνπ ησλ επηβιαβψλ 

εληφκσλ θαη δψσλ, πνπ λα πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηνπ ππεχζπλνπ δηεμαγσγήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ην φλνκα ηνπ θνξέα πνπ έρεη αλαιάβεη ην πξφγξακκα, φιεο 

ηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ηηο θαηάιιειεο ζπγθεληξψζεηο 

ηνπο, ηηο ηνπνζεζίεο ζην ρψξν πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, ηελ κέζνδν πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη 

ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο, κία θάηνςε ηνπ ρψξνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε φιεο ηηο παγίδεο, ην 

είδνο θαη ηελ ζπρλφηεηα ειέγρνπ γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  
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δ) Αξρεία θαηαγξαθήο 

Σα αξρεία θαηαγξαθήο θάζε κνλάδαο ζα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα θαη λα παξέρνπλ 

ηελ ζσζηή πιεξνθφξεζε γηα θάζε γεγνλφο, ζπλζήθε ή δηεξγαζία. Δπίζεο, πξέπεη λα 

πθίζηαηαη θαη ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ αιιαγψλ ή ιαζψλ ζηα αξρεία. Κάζε αιιαγή ή 

εηζαγσγή ζηα αξρεία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ππεχζπλα θαη εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

Κξίζηκα αξρεία ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ελψ ηα αξρεία 

πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζηνλ ρψξν ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο θαη λα είλαη πάληα δηαζέζηκα γηα 

ηνλ έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ. 

1.11 Εθαξκνγή ηνπ H.A.C.C.P. ζε ρώξνπο καδηθήο εζηίαζεο- Δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπ 

H.A.C.C.P. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P. ζηε βηνκεραλία παξνρήο ηξνθίκσλ (food 

service industry) είλαη αλαγθαία, θαζψο έλα κεγάιν κέξνο ησλ επηδεκηψλ ησλ ηξνθηθψλ 

δειεηεξηάζεσλ πξνέξρεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε απηή. Οη ρψξνη καδηθήο 

εζηίαζεο ζεσξείηαη φηη είλαη πςειήο επηθηλδπλφηεηαο, εηδηθά απηνί πνπ πξνζθέξνπλ 

ηξφθηκα ηα νπνία ζπλδένληαη ζπρλφηεξα κε επηδεκίεο ηξνθηθψλ δειεηεξηάζεσλ. Απηφ 

είλαη αλακελφκελν, θαζψο ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην ηξφθηκν πνπ πξνζθέξεηαη ζε απηέο 

ηηο επηρεηξήζεηο είλαη κνιπζκέλν, ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο εμάπισζεο ηεο ηξνθηθήο 

δειεηεξίαζεο, εθφζνλ ζα ην θαηαλαιψζνπλ πεξηζζφηεξα άηνκα. Δπίζεο, θάπνηεο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο παξέρνπλ γεχκαηα ζε επαίζζεηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο νη 

ειηθησκέλνη, παηδηά, αζζελείο, γεγνλφο ην νπνίν απαηηεί ηελ αδηακθηζβήηεηε αζθάιεηα 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ηξνθίκσλ (Guzewich, 1986). 

Παξφια απηά, κέρξη ζηηγκήο ην H.A.C.C.P. έρεη εθαξκνζηεί θπξίσο ζηε βηνκεραλία 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ (food manufacture industry) θαη απφ πνιινχο ζεσξείηαη φηη είλαη έλα 

ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ζηηο κεγάιεο θιίκαθαο βηνκεραλίεο θαη φρη ζηηο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη ηνπο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο. Γηα παξάδεηγκα 

ζεσξείηαη φηη δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθνδνζίαο (catering), φπνπ ζε 

κία κφλν ιεηηνπξγία κπνξεί λα πξνεηνηκαζηεί κηα κεγάιε πνηθηιία ηξνθίκσλ θαη ζπλήζσο 

δελ ππάξρνπλ νκνηφκνξθα πξφηππα δηαδηθαζηψλ γηα ηηο δηεξγαζίεο. Τπνζηεξίδεηαη φηη 

ζπρλά εκθαλίδεηαη έλα επξχ θάζκα αιιαγψλ θαη βειηηψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηξνθνδνζίαο 

θαη φηη νη δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη φρη κφλν ζηελ επηζπκία λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο 

ηνπ πειάηε, αιιά θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ εθεί θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 
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πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ ηξνθίκσλ  

(Ehiri, 1995). 

Αθφκα κία δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

H.A.C.C.P. ζηνπο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, είλαη ε έιιεηςε επαξθνχο εηδίθεπζεο θαη 

πξνζσπηθνχ γηα λα ζπγθεληξσζνχλ νη απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηθηιία ησλ πξντφλησλ ή ησλ γεπκάησλ πνπ παξάγνληαη  θαη γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε επηηπρήο ζπλέρηζε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη. Ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ είλαη λα βξεζνχλ νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε. Απηά ηα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη αθφκα 

κεγαιχηεξα ζηηο κηθξέο απφ φηη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηξνθνδνζίαο (Thrope, 1989). 

Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο απηέο αληηκεησπίδνπλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ φιεο νη 

κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Έηζη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη λα εηζάγνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ην H.A.C.C.P. ζην ήδε 

θνξησκέλν πξφγξακκά ηνπο. εκαληηθφ είλαη επίζεο φηη απηέο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

κηθξφηεξε νηθνλνκηθή δχλακε, γεγνλφο πνπ έρεη δχν επηπηψζεηο. Αθελφο θάλεη ην θφζηνο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο H.A.C.C.P. λα θαίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξν ιφγσ ηνπ 

κηθξφηεξνπ θέξδνπο θαη αθεηέξνπ δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ αξθεηή πίεζε ζηνπο 

πξνκεζεπηέο, λα εθαξκφζνπλ θαη εθείλνη ην ζχζηεκα H.A.C.C.P. (Kirby, 1994). 

Όκσο ην H.A.C.C.P. δεκηνπξγήζεθε γηα λα εθαξκνζηεί ζε φιε ηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ, 

απφ ηελ θαιιηέξγεηα κέρξη ηελ ηειηθή θαηαλάισζε θαη επνκέλσο κέζα απφ ηε ζσζηή 

νξγάλσζε κπνξεί λα πηνζεηεζεί θαη απφ ηε βηνκεραλία παξνρήο ηξνθίκσλ (FAO/WHO, 

1997). 

Έλα  ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

ν κεγάινο αξηζκφο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη θαη πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα εμίζνπ 

κεγάιν αξηζκφ πξψησλ πιψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα πεξηέρνληαη 

ζε θάζε έλα απφ απηά θαληάδεη αδχλαηνο, φκσο ε αξρηθή θαηεγνξηνπνίεζε κπνξεί λα 

δψζεη κία γεληθή άπνςε γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη λα ζηξέςεη ηελ 

πξνζπάζεηα ζε απηά πνπ απνηεινχλ κεγαιχηεξε απεηιή  γηα ηε Γεκφζηα Τγεία (Σδηά Κ. 

Σ., 1996). 

Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Δίλαη έλα λεπξαιγηθφ ζεκείν ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, 

θαζψο ε βηνκεραλία παξνρήο ηξνθίκσλ βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

θαη ιηγφηεξν ζηελ απηνκαηνπνίεζε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκαζία 

ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη φηη απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ  H.A.C.C.P., δηφηη γηα 
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λα γίλεη ν θαζνξηζκφο ησλ κεζφδσλ παξαθνινχζεζεο είλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ρξήζηεο ησλ δηεξγαζηψλ (Guzewich, 1986) (Ehiri, 1995). 

Όζνλ αθνξά ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν, ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ αξρή ηεο κειέηεο 

ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ απνδνηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ ρξφλνπ θαη ηηο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο H.A.C.C.P.. Παξάιιεια κπνξεί λα 

γίλεη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ζηάδηα θαη λα εμεηάδεηαη θάζε έλα κε ηε ζεηξά ηνπ, 

αθνχ έρεη εθαξκνζηεί επηηπρψο ην πξνεγνχκελν. Δίλαη ζεκαληηθφ ζε θάζε πεξίπησζε λα 

γίλεη θαηαλνεηφ φηη φιε ε επηρείξεζε πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία 

θαη ηελ θαιή ζέιεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (Ehiri, 1995) (Kirby, 1994). 

Σν πξφβιεκα ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κπνξεί λα μεπεξαζηεί, αθνχ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ρψξσλ καδηθήο εζηίαζεο δελ απαηηνχληαη δξακαηηθέο αιιαγέο ζηνλ 

εμνπιηζκφ ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο. Δμάιινπ ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ην αξρηθφ 

θφζηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ H.A.C.C.P. αλαθηάηαη γξήγνξα απφ ηε βειηίσζε ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηα ιηγφηεξα παξάπνλα απφ ηνπο πειάηεο. Απηφ ην 

ηειεπηαίν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βηνκεραλία παξνρήο ηξνθίκσλ (Guzewich, 1986) 

(Kirby, 1994). 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO) έρεη πξνζδηνξίζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ H.A.C.C.P. ζε επηρεηξήζεηο παξνρήο ηξνθίκσλ (food service 

establishments), ζε επηρεηξήζεηο πψιεζεο ηξνθίκσλ ζην δξφκν (street food vending 

operations) θαη θνπδίλεο θαη‟νίθνλ (home kitchens). Οη δηαδηθαζίεο απηέο έρνπλ 

εθαξκνζηεί πεηξακαηηθά ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ρψξσλ. Δπίζεο, πνιιέο ρψξεο έρνπλ 

απμήζεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ H.A.C.C.P. θαη ζηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, φπσο π.ρ. ε Αγγιία, ε νπνία έρεη αλαπηχμεη εηδηθέο νδεγίεο γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ζηηο βηνκεραλίεο ηξνθνδνζίαο, πνπ είλαη 

βαζηζκέλεο ζηηο αξρέο ηνπ H.A.C.C.P.. Γεληθά ην ζχζηεκα H.A.C.C.P. απνηειεί ηελ 

παγθνζκίσο θνηλή πξνζέγγηζε ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ (Motarjemi F, 1996) (Ehiri, 

1995).  
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1.12 Σθνπνί θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ν κηθξνβηνινγηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο 

επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο θαη ε ζχγθξηζε απηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πζηήκαηνο Πξνιεπηηθήο Τγηεηλήο HACCP. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη νη εμήο:  

 Ο έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ Οξζψλ Πξαθηηθψλ Παξαγσγήο 

(GMP‟s, Good Manufacturing Practices) ζε επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο (Fast 

Food, Ξελνδνρεία, εηαηξίεο Catering) πνπ εθαξκφδνπλ πζηήκαηα Πξνιεπηηθήο 

Τγηεηλήο HACCP. 

 Ζ ζχγθξηζε ηεο εηθφλαο επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο πνπ εθαξκφδνπλ ην 

χζηεκα Πξνιεπηηθήο Τγηεηλήο HACCP ζε ζρέζε κε επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

εθαξκφδνπλ ζηηο παξαγσγηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο ην ζχζηεκα HACCP 

 Ζ εθηίκεζε ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηηο απμεκέλεο 

πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θηλδχλνπ κηθξνβηνινγηθήο αζθάιεηαο ζε ζπζηήκαηα 

καδηθήο εζηίαζεο  

 Ζ πξφηαζε εθαξκνγήο κέηξσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε 

ηεο πγεηνλνκηθήο αζθάιεηαο, ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα παξαγφκελα πξντφληα  ζε 

ζπζηήκαηα καδηθήο εζηίαζεο. 
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2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  

2.1 Εξγαζηεξηαθέο κέζνδνη 

Οιηθή κεζόθηιε ρισξίδα 

Ζ αξίζκεζε ησλ βαθηεξίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζ‟ έλα δείγκα ηξνθίκνπ γίλεηαη -ζηελ 

θαζεκεξηλή πξάμε- κε ηε ρξήζε ζηεξεψλ θπξίσο ππνζηξσκάησλ, ζηα νπνία γίλεηαη 

παξαδεθηφ, φηη ηα δσληαλά βαθηήξηα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη θάζε κηθξνβηαθφ 

θχηηαξν λα δψζεη κηα νξαηή απνηθία. 

Όκσο απηφ είλαη κεξηθψο κφλν αιεζέο, γηαηί νχηε φια ηα βαθηήξηα πνπ ππάξρνπλ ζ‟ έλα 

δείγκα ηξνθίκνπ κπνξνχλ λ‟ αλαπηπρζνχλ κε ηε ρξήζε κηαο νξηζκέλεο ηερληθήο νχηε νη 

απνηθίεο πνπ ζα  αλαπηπρζνχλ είλαη βέβαην φηη πξνέξρνληαη απφ έλα κφλν κηθξνβηαθφ 

θχηηαξν. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε εθηίκεζε ηεο κηθξνβηνινγηθήο πνηφηεηαο ελφο ηξνθίκνπ 

βαζίδεηαη  ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ δηαθφξσλ νκάδσλ βαθηεξίσλ (π.ρ. αεξφβηα 

κεζφθηια, ςπρφηξνθα, θνινβαθηεξηνεηδή θιπ.), γηα θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, νξηζκέλε ηερληθή.  

Ο πιεζπζκφο  ησλ αεξφβησλ κεζφθηισλ  βαθηεξίσλ, ηα νπνία κε ηε ρξήζε νξηζκέλνπ 

ππνζηξψκαηνο θαη ζε νξηζκέλε ζεξκνθξαζία θαη ρξφλν επσάζεσο, κπνξνχλ λ‟ 

αλαπηπρζνχλ θαη λα δψζνπλ απφ κία νξαηή απνηθία, ραξαθηεξίδεηαη σο “Οιηθή 

Μεζόθηιε Υισξίδα (OMX) “ ή “ πλνιηθόο Αξηζκόο Μεζόθηισλ (ΑΜ)”. 

Βαζηθή κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ δψλησλ κεζφθηισλ αεξφβησλ 

βαθηεξίσλ απνηειεί  ε “Πξόηππε κέζνδνο αξηζκήζεσο ζε ηξπβιία“ (Standard Plate 

Count)  ή  αιιηψο “κέζνδνο ελζσκαηώζεσο“. Δθηφο φκσο απφ ηε κέζνδν απηή, έρνπλ 

πξνηαζεί θαη άιιεο κέζνδνη γηα ηελ αξίζκεζε ηεο ΟΜΥ, νη νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 

εμππεξεηνχλ εηδηθνχο ζθνπνχο (π.ρ. είδνο ηξνθίκνπ, ηαρχηεηα, νηθνλνκία πιηθψλ θιπ.).  

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαπηπρζεί θπξίσο ε πξφηππε κέζνδνο αξηζκήζεσο ζε ηξπβιία 

θαη δεπηεξεπφλησο νξηζκέλεο απφ ηηο κεζφδνπο  πνπ έρνπλ πξνηαζεί κέρξη ζήκεξα, νη 

νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο.  

2.1.1 Πξόηππε κέζνδνο αξηζκήζεσο ζε ηξπβιία (STANDARD PLATE COUNT) 

Δίλαη ε πεξηζζφηεξν αθξηβήο κέζνδνο. Έρεη ηππνπνηεζεί απφ άπνςε πιηθψλ θαη ηερληθήο 

απφ ηελ American Public Health Association (APHA) θαη απνηειεί ηελ επίζεκε 

(λνκνζεηεκέλε) κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ηεο ΟΜΥ ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπ λεξνχ ζε πνιιέο 

ρψξεο. 
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Απαηηνύκελα Τιηθά 

1. Αξαησηηθφ πγξφ. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηξνθίκνπ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί 

έλα απφ ηα αξαησηηθά  Α-5, Α-15  θαη  Α-17. Γηα ην θξέαο θαη ηα θξεαηνζθεπάζκαηα 

ζπληζηάηαη ην αξαησηηθφ Α-15 (πεπηνλνχρν λεξφ 0,1%) γηαηί απνδείρζεθε φηη πξνζθέξεη 

πεξηζζφηεξε πξνζηαζία ζηα βαθηήξηα (Straka, 1957), (Jayne-Williams, 1963). 

2. Τπφζηξσκα αξηζκήζεσο Plate Count Agar (B-80) 

3. Σξπβιία Petri, γπάιηλα ή πιαζηηθά κηαο ρξήζεσο, δηακέηξνπ 85mm( ή κεγαιχηεξεο) 

θαη βάζνπο 12mm. 

4. ηθψληα, γπάιηλα ή πιαζηηθά κηαο ρξήζεσο, βαζκνινγεκέλα γηα κηθξνβηνινγηθή 

ρξήζε θαη ρσξεηηθφηεηαο απφ 0,1ml  έσο 11ml 

5. Φηάιεο αξαηψζεσο κε βηδσηφ πψκα, βαζκνινγεκέλεο γηα φγθν 99ml ή θηαιίδηα, κε 

βηδσηφ πψκα, ησλ 20-30ml. 

6. Ζιεθηξηθφο νκνηνγελνπνηεηήο ( Waring Blendor ή ηχπνπ Stomacher). 

7. Μεηξεηήο απνηθηψλ. 

8. Επγφο κε επαηζζεζία 0,1g. 

Σερληθή  

Πξνεηνηκαζία ηνπ δείγκαηνο 

Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηξνθίκνπ πνπ πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί γίλεηαη θαη ε 

πξνεηνηκαζία ηνπ. 

1. ηεξεά ηξόθηκα : Παίξλνληαη απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ δείγκαηνο, κε άζεπην ηξφπν, 

ηεκάρηα ζπλνιηθνχ βάξνπο 50-100g θαη κεηαθέξνληαη ζε ζηείξα επξχζηνκε θηάιε ή 

ζηείξν πνηήξη δέζεσο, φπνπ κε ηε βνήζεηα ζηείξνπ ςαιηδηνχ, ιεπηνηεκαρίδνληαη. Απφ ην 

αληηπξνζσπεπηηθφ απηφ δείγκα δπγίδεηαη ε πνζφηεηα πνπ ζα νκνγελνπνηεζεί. 

2. Καηεςπγκέλα ηξόθηκα: Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα απνςχρνληαη ζε ζεξκνθξαζία 0-4 

°C θαη ζηε ζπλέρεηα πξνεηνηκάδνληαη φπσο ζηελ παξ.1. Σα δείγκαηα δελ πξέπεη λα 

παξακέλνπλ ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 0-4 °C γηα πεξηζζφηεξν απφ 18 ψξεο (FDA, 1976). Απφ 

ηελ APHA (APHA, 1976) πξνηείλεηαη σο ελαιιαθηηθή ιχζε ε κε απφςπμε ηνπ δείγκαηνο, 

αιιά ε ιήςε πιηθνχ απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ κε ηε βνήζεηα ζηείξνπ ειεθηξνληθνχ 

ηξππαληνχ. Σα ηεκάρηα πνπ απνζπψληαη ζπιιέγνληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρσλί, φπσο 

δείρλεη ε εηθφλα 5. πιιέγνληαη έηζη ηεκάρηα βάξνπο 50-100g θαη κεηαθέξνληαη ζε ζηείξν 

πνηήξη δέζεσο, φπνπ ππνβάιινληαη ζε ιεπηφ ηεκαρηζκφ. Απφ ην ηεκαρηζκέλν απηφ δείγκα 

δπγίδεηαη ε πνζφηεηα πνπ ζα νκνγελνπνηεζεί κε ην αξαησηηθφ πγξφ.  

3.Ρεπζηά ή εκίξξεπζηα δείγκαηα: Σν δείγκα αλακηγλχεηαη θαιά κέζα ζηνλ πεξηέθηε 

ηνπ, κε 20-25 αλαζηξνθηθέο θηλήζεηο ηνπ πεξηέθηε. Δάλ ην δείγκα είλαη γάια ή άιιν 
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ηξφθηκν ηεο ίδηαο ξεπζηφηεηαο, ε αλαθίλεζε θαηά ηελ (APHA, 1976), πξέπεη λα είλαη 

γξήγνξε (25 αλαζηξνθέο ζε ρξφλν 7sec). Απφ ην δείγκα απηφ θαη κέζα ζε 3min απφ ηε 

ζηηγκή ηεο αλαθηλήζεσο παίξλεηαη ε πνζφηεηα πνπ ζα νκνγελνπνηεζεί κε ην αξαησηηθφ 

πγξφ (Hartman, 1961). 

Οκνηνγελνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο  

1. Γηα ηα ζηεξεά ηξφθηκα, απφ ην δείγκα πνπ πξνεηνηκάζηεθε  φπσο ζην 2.1.1 δπγίδνληαη 

απεπζείαο ζηε θηάιε νκνηνγελνπνηήζεσο 10g ή 11g ή 50g θαη νκνηνγελνπνηνχληαη κε 

90ml ή 99ml ή 450ml αξαησηηθνχ πγξνχ αληηζηνίρσο. Ζ νκνηνγελνπνίεζε γίλεηαη είηε ζε 

ειεθηξηθφ νκνηνγελνπνηεηή, επί 2min ζε ηαρχηεηα 8.000rpm είηε κε ηερληθή  Stomacher 

(Sharpe A. J., 1972). Δάλ ην δείγκα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα 

νκνηνγελνπνηεζεί, ηφηε γίλνληαη ελδηάκεζεο δηαθνπέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ γηα λα 

κελ ππεξζεξκαλζεί ην δείγκα. 

2. Γηα ηα ξεπζηά ηξφθηκα, αθνχ πξνεηνηκαζηεί ην δείγκα φπσο ζην 2.1.1 , παίξλνληαη κε 

ζηείξν ζηθψλην, 1ml ή10ml ή11ml θαη κεηαθέξνληαη ζε θηάιε αξαηψζεσο πνπ πεξηέρεη 

9ml ή 90ml ή 99ml  αξαησηηθνχ πγξνχ αληηζηνίρσο. Αθνινπζεί νκνηνγελνπνίεζε κε 

έληνλε αλαθίλεζε ηεο θηάιεο κε ην ρέξη ζε ηφμν 30-35cm  επί 1min (APHA, 1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ζ νκνγελνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο κε ην αξαησηηθφ γίλεηαη κε ηέηνηεο αλαινγίεο ψζηε 

ζπλήζσο λα πξνθχπηεη αξαίσζε ηνπ δείγκαηνο 1:10. Απηφ φκσο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ. Ζ 

αλαινγία δείγκαηνο θαη αξαησηηθνχ γηα ηελ πξψηε αξαίσζε, κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή, 

νπφηε αλάινγα ππνινγίδνληαη θαη νη επφκελεο δεθαδηθέο αξαηψζεηο.  

 

 

 

Εικόνα 5. Λιψθ δείγματοσ από κατεψυγμζνο τρόφιμο με ςτείρο θλεκτρικό τρυπάνι 
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Παξαζθεπή δηαδνρηθώλ αξαηώζεσλ 

1. Μεηά ηελ νκνγελνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ παξαζθεπή ηεο αξαηψζεσο 1:10 

γίλνληαη νη ππφινηπεο δεθαδηθέο αξαηψζεηο (1:100 , 1:1000 θιπ) κε κεηαθνξά 1ml ή 10ml 

ή 11ml  ζε 9ml ή 90ml ή 99ml αξαησηηθνχ. Σν ζρήκα πνπ ζα αθνινπζεζεί εμαξηάηαη απφ 

ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Γεγνλφο είλαη φηη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ηνπ 

κεηαθεξφκελνπ πγξνχ απμάλεη ηελ αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ. 

2. Ζ κεηαθνξά απφ ηε κηα θηάιε ζηελ επφκελε γίλεηαη κε ην θαηάιιειν νγθνκεηξηθφ 

ζηθψλην, ην νπνίν δελ πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε ην αξαησηηθφ πγξφ ηεο θηάιεο ζηελ 

νπνία κεηαθέξεηαη ην πιηθφ ηνπ, νχηε λα αδεηάδεηαη ε ηειεπηαία ζηαγφλα κε ην θχζεκα 

ηνπ ζηθσλίνπ. 

3. Κάζε θηάιε, ακέζσο κεηά ηε κεηαθνξά ηνπ δείγκαηνο απφ ηελ πξνεγνχκελε, 

αλαθηλείηαη ηζρπξά φπσο ζην 2.1.1 (βιέπε νκνγελνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο). Δάλ πξφθεηηαη 

γηα θηαιίδηα ή δνθηκαζηηθνχο ζσιήλεο ζπληζηάηαη ε ρξήζε θπθινκίθηε. 

4. Όιεο νη αξαηψζεηο πξέπεη λα παξαζθεπαζηνχλ κέζα ζε ρξφλν 15min απφ ηε ζηηγκή 

ηεο νκνγελνπνηήζεσο ηνπ δείγκαηνο (FDA, 1976). 

Δλνθζαικηζκόο  

1 .Ο ελνθζαικηζκφο γίλεηαη κε ηελ ηερληθή ηεο ελζσκαηψζεσο ζε ηξπβιία. 

2. Απφ ηηο δεθαδηθέο αξαηψζεηο πνπ παξαζθεπάζηεθαλ (φπσο ζην παξαζθεπή 

δηαδνρηθψλ αξαηψζεσλ), κεηαθέξεηαη απφ θάζε αξαίσζε πνζφηεηα 1ml  ή 0,1ml θαη 

απνζέηεηαη ζην θέληξν ηνπ ππζκέλα απιήο ή δηπιήο ζεηξάο ηξπβιίσλ.  

3. ε θάζε ηξπβιίν πξνζζέηνληαη 15 ml ξεπζηνχ ππνζηξψκαηνο Plate Count Agar, ην 

νπνίν ζεξκνζηαηήζεθε ζε πδαηφινπηξν ζεξκνθξαζίαο 45-46°C.  Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ 

ππνζηξψκαηνο πξέπεη λα ειέγρεηαη κε ζεξκφκεηξν πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε θηάιε ή 

ζσιήλα κε λεξφ πνπ ζεξκάλζεθε φπσο θαη ην ππφζηξσκα. 

4. Ζ ελζσκάησζε ηνπ δείγκαηνο κε ην ξεπζηφ ππφζηξσκα γίλεηαη κε απαιέο θπθιηθέο 

θηλήζεηο αξρηθά θαη νξηδφληηεο ζηε ζπλέρεηα. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν δηαζθνξπηζκφο ηνπ 

ππνζηξψκαηνο πξνο ηα ηνηρψκαηα ή ην θάιπκκα ησλ ηξπβιίσλ.  

5. ε θάζε νκάδα δεηγκάησλ ηνπνζεηνχληαη θαη ηξπβιία κάξηπξεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζηεηξφηεηαο ησλ πιηθψλ (αξαησηηθνχ, ηξπβιίσλ, ππνζηξψκαηνο). 

6. Ζ φιε εξγαζία απφ ηε ζηηγκή ηεο παξαζθεπήο ησλ αξαηψζεσλ κέρξη ηνλ 

ελνθζαικηζκφ πξέπεη λα ηειεηψλεη κέζα ζε 20min (Huhtanen, 1972). 
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Δπώαζε 

Ζ επψαζε ησλ ελνθζαικηζκέλσλ ηξπβιίσλ γίλεηαη ζπλήζσο ζε ζεξκνθξαζία 32°C γηα 

48±3 ψξεο (APHA, 1976),  αιιά ζε νξηζκέλεο ρψξεο ε επψαζε γίλεηαη ζηνπο 35-37°C γηα 

48±3 ψξεο ή ζηνπο 32°C γηα 72 ψξεο (AOAC, 1970), (FDA, 1976), (Harrigan, 1976). 

Δμάιινπ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ ηξνθίκνπ. Παξάδεηγκα 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ  ηεο ΟΜΥ ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ θαη ησλ νζηξαθνεηδψλ ν WHO 

(WHO, 1977) νξίδεη επψαζε ζηνπο 20°C επί 5 εκέξεο. 

 

 

Δπηινγή ηξπβιίσλ θαη αξίζκεζε απνηθηώλ 

      Μεηά ηελ επψαζε επηιέγνληαη ηα ηξπβιία θαη αξηζκνχληαη νη απνηθίεο ησλ 

βαθηεξίσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζ‟ απηά. Δπεηδή ν ηξφπνο επηινγήο ησλ ηξπβιίσλ θαη 

αξηζκήζεσο ησλ απνηθηψλ επεξεάδεη ζνβαξά ην ηειηθφ απνηέιεζκα, έρνπλ ζεζπηζηεί απφ 

ηελ APHA θαλφλεο αξηζκήζεσο, ηνπο νπνίνπο αθνινπζνχλ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ. Ζ αξίζκεζε ησλ απνηθηψλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα κεηξεηή απνηθηψλ. Αξηζκνχληαη 

φιεο νη νξαηέο απνηθίεο. Ζ ηειηθή επηινγή ησλ ηξπβιίσλ θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ απνηθηψλ γίλεηαη κε βάζε ηνπο παξαθάησ θαλφλεο ηεο APHA (APHA, 1976) 

(Μάληεο Α. , 1980). 

Εικόνα 6. Υποδείγματα παραςκευισ δεκαδικϊν αραιϊςεων από τρόφιμα  
(Α: Σφνθκεσ ςχιμα, Β: οικονομικό ςχιμα) 
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1. Αξηζκνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνληαη κφλν ηα ηξπβιία πνπ έρνπλ 30 έσο 300 

απνηθίεο. 

2. Δάλ κφλνλ έλα ηξπβιίν έρεη 30-300 απνηθίεο, ηφηε ν αξηζκφο ησλ απνηθηψλ 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή αξαηψζεσο (πρ. Γηα ηελ αξαίσζε 1:100 

κε ην 100) θαη ην απνηέιεζκα εθθξάδεη  ην ζπλνιηθφ αξηζκφ κεζφθηισλ βαθηεξίσλ (ΟΜΥ 

ή ΑΜ) αλά g  ή ml δείγκαηνο (δείγκα 1, πίλαθαο 6). 

3. Δάλ 2 ηξπβιία απφ δχν δηαδνρηθέο αξαηψζεηο  έρνπλ 30-300 απνηθίεο ππνινγίδεηαη ν 

αξηζκφο βαθηεξίσλ πνπ πξνθχπηεη απφ θάζε αξαίσζε θαη εμάγεηαη ν κέζνο φξνο, εθηφο 

θαη εάλ ν ιφγνο ηνπ αξηζκνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεγαιχηεξε αξαίσζε  πξνο ηνλ αξηζκφ 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κηθξφηεξε, είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 2. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε 

ιακβάλεηαη ππφςε κφλνλ ν αξηζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κηθξφηεξε αξαίσζε (δείγκα 3, 

πίλαθαο 6). 

4.Δάλ φια ηα ηξπβιία έρνπλ ιηγφηεξεο απφ 30 απνηθίεο, ηφηε ην απνηέιεζκα εθθξάδεηαη 

κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ απνηθηψλ ηνπ ηξπβιίνπ ηεο κηθξφηεξεο αξαηψζεσο  (δείγκα 4 

πίλαθαο 6). 

5. Δάλ θαλέλα ηξπβιίν δελ εκθαλίδεη απνηθίεο, ηφηε ην απνηέιεζκα εθθξάδεηαη ζαλ 

κηθξφηεξν  απφ ην ζπληειεζηή ηεο κηθξφηεξεο αξαηψζεσο (δείγκα 5 πίλαθαο 6).  

6. Δάλ φια ηα ηξπβιία έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 300 απνηθίεο, ηφηε επηιέγεηαη ην ηξπβιίν 

ηεο κεγαιχηεξεο αξαηψζεσο θαη αξηζκνχληαη νη απνηθίεο ηνπ κε ηε βνήζεηα ηεο 

ηεηξαγσληζκέλεο νζφλεο ηνπ κεηξεηή ή κε ηελ  παξεκβνιή κεηαμχ ηξπβιίνπ θαη νζφλεο 

ηεηξαγσληζκέλεο δηάθαλεο κήηξαο. Οη πεξηζζφηεξν ζπρλέο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα 

εκθαληζζνχλ είλαη: 

α) Ληγφηεξεο απφ 10 απνηθίεο αλά cm
2  

. Αξηζκνχληαη ζε δηάηαμε ζηαπξνχ 13 ηεηξάγσλα 

(7 νξηδνληίσο θαη 6 θαζέησο) θαη ην άζξνηζκα ησλ απνηθηψλ πνιιαπιαζηάδεηαη επί 5, 

εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηξπβιία κε εκβαδφλ 65 cm
2   

.Γηαθνξεηηθά ππνινγίδεηαη ν 

αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο. 

β) Απφ  10 έσο 100 απνηθίεο αλά  cm
2.  

Αξηζκνχληαη 4 ηεηξάγσλα, εμάγεηαη ν κέζνο φξνο 

θαη ην απνηέιεζκα πνιιαπιαζηάδεηαη επί 65 θαη επί ην ζπληειεζηή αξαηψζεσο.  

γ) Πεξηζζφηεξεο απφ 100 απνηθίεο αλά cm
2  

. Ο αξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ απνηθηψλ 

ππνινγίδεηαη σο > 6.500 θαη ην απνηέιεζκα ζε 1g  σο  > 6.500 Υ ην ζπληειεζηή 

αξαηψζεσο ( δείγκα 6, πίλαθαο 6). 

7. Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί δηπιή ζεηξά ηξπβιίσλ, ηφηε εμάγεηαη πξψηα ν κέζνο φξνο ησλ 

ηξπβιίσλ ηεο ίδηαο αξαηψζεσο θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ δχν ζπλερφκελσλ αξαηψζεσλ, αθνχ 

ηεξεζνχλ νη θαλφλεο  ησλ παξαγξάθσλ 1,2 θαη 3 ( δείγκαηα 8 θαη 9 , πίλαθαο 6).  
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8. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ζηξνγγπινπνηείηαη  ζηα 2 πξψηα ςεθία. Δάλ ην ηξίην ςεθίν 

είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν  απφ ην 5 ηφηε ην δεχηεξν  απμάλεη ζηνλ ακέζσο επφκελν αξηζκφ  

( δείγκα 9, πίλαθαο 6). 

Ρίνακασ 6. Ραραδείγματα αρικμιςεωσ και εξαγωγισ αποτελεςμάτων Ολικισ Μεςόφιλθσ Χλωρίδασ ςε δείγματα 
τροφίμων 

Αξηζκόο 

Γείγκαηνο 

Αξηζκόο Απνηθηώλ αλά ηξπβιίν 
Λόγνο ΟΜΥ/g ή ml 

10
 -2

 10
-3
 

1 280 24 - 28.000 

2 230 31 1:1,3 27.000 

3 130 32 1:2,3 13.000 

4 14 1 - 1.400 

5 0 0 - <100 

6 ΠΓΑ* 6870 - >6.500.000 

7 ΠΓΑ* 4120 - 4.100.000 

8 
250 42 

1:1 33.000 
280 38 

9 
220 43 

1:2,1 19.000 

150 36 

ΠΓΑ* :Πνιπάξηζκεο, δελ αξηζκνχληαη 

2.1.2 Μέζνδνο επηθαλεηαθήο εμαπιώζεσο (SURFACE ή SPREAD PLATE 

METHOD) 

     Δίλαη κέζνδνο εμίζνπ θαιή κε ηελ πξφηππε κέζνδν ηξπβιίσλ . Υξεζηκνπνηείηαη 

αλαγθαζηηθά φηαλ ην ππφζηξσκα αξηζκήζεσο είλαη αδηαθαλέο. Έρεη ην πιενλέθηεκα λα 

κελ εθζέηεη ηα βαθηήξηα ηνπ δείγκαηνο ζε ζεξκνθξαζία 45°C, ε νπνία πηζαλφλ λα είλαη 

βιαπηηθή γηα νξηζκέλα απφ απηά (Vanderzant, 1965), (Thatcher, 1978). 

     Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε κέζνδνο απηή δίλεη κεγαιχηεξν αξηζκφ 

βαθηεξίσλ ζε ζχγθξηζε κε ηε κέζνδν ελζσκαηψζεσο, αιιά έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη 

ρξεζηκνπνηεί κηθξνχ φγθνπ ελνθζάικηζκα (0,1ml) γεγνλφο πνπ ηελ θάλεη αθαηάιιειε γηα 

δείγκαηα κε κηθξφ αξηζκφ ΟΜΥ (Punch, 1964), (Clark, 1967). 
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Απαηηνύκελα Τιηθά  

Όια ηα πιηθά ηεο κεζφδνπ 2.1.1 θαη επηπιένλ :  

1.Γπάιηλνη ξάβδνη κήθνπο 20cm πεξίπνπ θαη πάρνπο 4mm, ιπγηζκέλεο ζηε θιφγα ζε 

ζρήκα Γ κε θεθαιή 3cm πεξίπνπ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ιπγηζκέλα ζηθψληα 

Pasteur. 

2.Δηδηθή ηξάπεδα πεξηζηξνθήο ηξπβιίσλ. 

Σερληθή  

Πξνεηνηκαζία ησλ ηξπβιίσλ 

Σν ππφζηξσκα αξηζκήζεσο ξεπζηνπνηείηαη, ςχρεηαη ζηνπο 50°C θαη θαηαλέκεηαη αλά 

15ml πεξίπνπ  ζε ηξπβιία petri. Πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο ηα ηξπβιία ειέγρνληαη κε 

κεγεζπληηθφ θαθφ γηα ηπρφλ χπαξμε, ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο, απνηθηψλ 

επηκνιχλζεσο θαη μεξαίλνληαη ζε θιίβαλν επσάζεσο ζηνπο 50°C γηα 12 ψξεο. 

Πξνεηνηκαζία ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ αξαηώζεσλ  

Γίλνληαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 2.1.1 

Δλνθζαικηζκόο  

1. Απφ θάζε αξαίσζε ελνθζαικίδεηαη επηθαλεηαθά απιή ή δηπιή ζεηξά ηξπβιίσλ κε 

0,1ml ην θαζέλα. 

2. Σν δείγκα ηνπνζεηείηαη  ζην θέληξν ηεο επηθάλεηαο ηνπ ππνζηξψκαηνο  

3. Σν ηξπβιίν ηνπνζεηείηαη ζηελ ηξάπεδα πεξηζηξνθήο ( ή πεξηζηξέθεηαη κε ην ρέξη) 

θαη κε ηε βνήζεηα ηεο ξάβδνπ ην δείγκα απιψλεηαη νκνηφκνξθα θαη κε πξνζνρή ζε φιε 

ηελ επηθάλεηα. 

4. Σα ηξπβιία  αθήλνληαη ζε ζεξκνθξαζία εξγαζηεξίνπ γηα κία ψξα πεξίπνπ θαη κεηά 

επσάδνληαη αλεζηξακκέλα. 

Δπώαζε θαη αξίζκεζε απνηθηώλ 

Γίλνληαη φπσο πεξηγξάθεηαη  ζην 2.1.1 (επψαζε) θαη (επηινγή ηξπβιίσλ) , κε ηε δηαθνξά 

φηη ην ηειηθφ απνηέιεζκα εθθξάδεηαη αθνχ ιεθζεί ππφςε ην κέγεζνο ηνπ 

ελνθζαικίζκαηνο θαη ν βαζκφο αξαηψζεσο. Παξάδεηγκα: Δάλ ν αξηζκφο απνηθηψλ πνπ 

κεηξήζεθαλ ζε ηξπβιίν ηεο αξαηψζεσο 10 
-3

 , είλαη 180, ηφηε ην απνηέιεζκα είλαη: ΟΜΥ/ 

g ή ml = 180 x 1000 x 10 = 1.800.000. 
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2.1.3 Μέζνδνο όξζηνπ ζσιήλα (STANDING TUBE METHOD) 

Πξφθεηηαη  γηα αξθεηά θαιή κέζνδν αξηζκήζεσο  απνηθηψλ βαθηεξίσλ. Δίλαη παξφκνηα  

κε ηε κέζνδν ελζσκαηψζεσο ζε ηξπβιία (2.1.1) αιιά αληί γηα ηξπβιία ρξεζηκνπνηεί 

νξηζκέλν αξηζκφ ζσιήλσλ γηα θάζε αξαίσζε (ζπλήζσο πέληε). Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ 

αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο  ηεο κεζφδνπ, γεγνλφο πνπ ηελ θάλεη θαηάιιειε  γηα ηελ 

αξίζκεζε  ηεο ΟΜΥ ζε δείγκαηα κε ζρεηηθά κηθξφ πιεζπζκφ βαθηεξίσλ. 

Απαηηνύκελα Τιηθά  

1. Γνθηκαζηηθνί ζσιήλεο 180x 180mm 

2. Αξαησηηθφ πγξφ (Α-5, Α-15) 

3. Plate Count Agar (B-80) 

Σερληθή (WHO, 1977) 

Πξνεηνηκαζία ηνπ δείγκαηνο – Αξαηώζεηο  

Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ δείγκαηνο θαη νη αξαηψζεηο γίλνληαη φπσο ζην 2.1.1 

Δλνθζαικηζκόο  

1. Απφ θάζε αξαίσζε ελνθζαικίδνληαη 5 ζσιήλεο νη νπνίνη πεξηέρνπλ 10ml ξεπζηφ, 

ζεξκνθξαζίαο 45°C ππφζηξσκα Plate Count Agar , κε 1ml ν θαζέλαο. 

2. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ξεπζηά δείγκαηα, γίλεηαη ελνθζαικηζκφο θαη απφ ην αλαξαίσην 

δείγκα. 

3. Κάζε ζσιήλαο  πνπ ελνθζαικίδεηαη αλαζηξέθεηαη, αθνχ πσκαηηζηεί κε ην βχζκα ηνπ, 

ψζηε λα αλακηρζεί θαιά ην δείγκα κε ην ππφζηξσκα θαη ζηε ζπλέρεηα βπζίδεηαη ζε θξχν 

λεξφ γηα λα ζηεξενπνηεζεί ζε θάζεηε ζηήιε. 

Δπώαζε 

Οη ζσιήλεο επσάδνληαη ζηνπο 32 ±1°C γηα 48 ψξεο. 

Αξίζκεζε απνηθηώλ θαη έθθξαζε απνηειέζκαηνο 

1.Δπηιέγνληαη γηα αξίζκεζε νη 5 ζσιήλεο κηαο κφλν αξαηψζεσο, πξνηίκεζε εθείλεο ηεο 

αξαηψζεσο ζηελ νπνία νη απνηθίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ελνθζάικηζκα δηαρσξίδνληαη 

θαιά, έρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο θπκαίλνληαη ζε αξηζκφ απφ 20-100 αλά ζσιήλα. 
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2.Αξηζκνχληαη νη απνηθίεο θαη ζηνπο πέληε ζσιήλεο ηεο ίδηαο αξαηψζεσο. Ζ αξίζκεζε 

γίλεηαη κε ηε βνήζεηα κεγεζπληηθνχ θαθνχ θαη ζε θαηάιιειν θσηηζκφ. 

3.Αζξνίδνληαη νη απνηθίεο πνπ αξηζκήζεθαλ θαη ζηνπο πέληε ζσιήλεο, ην άζξνηζκα 

δηαηξείηαη κε ην 5 θαη ην πειίθν πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην βαζκφ αξαηψζεσο.  

Παξάδεηγκα: Έζησ φηη αξηζκήζεθαλ νη πέληε ζσιήλεο ηεο αξαηψζεσο 1:1000 θαη έδσζαλ 

45,40,48,60 θαη 66 απνηθίεο αληίζηνηρα. Σν απνηέιεζκα είλαη:    

ΟΜΥ / ml ή g  = [(45+40+48+60+66)/5]  X 10
3   

= 52 X 10
3   

=52.000                                          

2.1.4 Μέζνδνο ζηαγόλσλ άγαξ (AGAR DROPLETS METHOD) 

Έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο Sharpe θαη Kilsby (Sharpe A. K., 1971) ζαλ γξήγνξε θαη 

νηθνλνκηθή απφ άπνςε πιηθψλ κέζνδνο θαηάιιειε γηα εξγαζηήξηα κε κεγάιν θφξην 

εμεηάζεσο δεηγκάησλ. Μπνξεί λα δψζεη απνηειέζκαηα γηα δείγκαηα κε κηθξφ ή κεγάιν 

θνξηίν ΟΜΥ. 

Απαηηνύκελα Τιηθά  

1. Αξαησηηθφ πγξφ (Α-5 ή Α-15) 

2. Plate Count Agar (Β-80), ην νπνίν έρεη θαηαλεκεζεί ζε θηαιίδηα αλά 9ml 

3.Σξπβιία petri, γπάιηλα ή κηαο ρξήζεσο. 

4. ηθψληα Pasteur ηθαλά λα απνδίδνπλ ζηαγφλεο 0,033ml ή ζηθψληα ηνπ 0,1ml 

Σερληθή  

Παξαζθεπή Αξαηώζεσλ 

1.Επγίδνληαη 10g δείγκαηνο πνπ πξνεηνηκάδεηαη φπσο ζην 2.1.1 θαη νκνηνγελνπνηνχληαη 

ζε ειεθηξηθφ νκνγελνπνηεηή κε 90ml αξαησηηθνχ (αξαίσζε 1:10). 

2.Ρεπζηνπνηείηαη ην Plate Count Agar θαη ζεξκνζηαηείηαη ζηνπο 45°C ζε πδαηφινπηξν. 

Γηα θάζε δείγκα απαηηνχληαη 3 θηαιίδηα κε ππφζηξσκα. 

3.Με ζηείξν ζηθψλην κεηαθέξεηαη 1ml απφ ηελ αξαίσζε 1:10 ζην πξψην θηαιίδην. 

Γίλεηαη θαιή αλάκημε θαη κε ζηθψλην Pasteur κεηαθέξνληαη 3 ζηαγφλεο (0,1ml) ζην 

επφκελν θαη απφ απηφ πάιη 3 ζηαγφλεο ζην ηειεπηαίν. Έηζη παξαζθεπάδνληαη αξαηψζεηο 

ηεο ηάμεσο  10
-2  

, 10
-4

 θαη 10
-6 

. 
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Δλνθζαικηζκόο  

Απφ θάζε θηαιίδην, ακέζσο κεηά ηελ αλάκημε ηνπ δείγκαηνο κε ην ππφζηξσκα, παίξλεηαη 

πιηθφ θαη αθήλεηαη κε κνξθή ζηαγφλσλ, ζηνλ ππζκέλα ζηείξνπ ηξπβιίνπ. Οη ζηαγφλεο 

ζρεκαηίδνληαη θαηά κήθνο κηαο γξακκήο πνπ ραξάδεηαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ 

ηξπβιίνπ. Γίλνληαη ζπλνιηθά 5 ηέηνηεο ελαπνζέζεηο ησλ ηξηψλ ζηαγφλσλ ε θάζε κία 

(0,1ml). 

Δπώαζε 

Σα ηξπβιία επσάδνληαη αλάζηξνθα ζηνπο 30°C γηα 48 ψξεο  

Αξίζκεζε Απνηθηώλ 

1.Οη απνηθίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηηο πεξηνρέο ελαπνζέζεσο ησλ ζηαγφλσλ, αξηζκνχληαη 

κε ηε βνήζεηα ζηεξενζθνπίνπ (κεγέζπλζε 10 θνξέο) ή κε εηδηθφ ζχζηεκα πξνβνιήο ζε 

νζφλε. 

2.Δπηιέγνληαη γηα αξίζκεζε νη ζηαγφλεο κηαο ζεηξάο (θαηά πξνηίκεζε εθείλεο πνπ νη 

απνηθίεο δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 100 αλά ζηαγφλα (ηνπ 0,1ml). 

3.Δάλ νη απνηθίεο είλαη ιηγφηεξεο απφ 100 αλά ζηαγφλα, ηφηε αξηζκνχληαη νη απνηθίεο θαη 

ζηηο 5 ζηαγφλεο (θάζε ζηαγφλα αληηπξνζσπεχεη ελνθζάικηζκα 0,1ml απφ ηελ αληίζηνηρε 

αξαίσζε) θαη ην άζξνηζκά ηνπο πνιιαπιαζηάδεηαη επί 2 θαη επί ην ζπληειεζηή αξαηψζεσο.  

4.Δάλ αξηζκνχληαη 100-200 απνηθίεο αλά ζηαγφλα, ηφηε αξηζκνχληαη νη απνηθίεο 2 κφλν 

ζηαγφλσλ θαη ην άζξνηζκα πνιιαπιαζηάδεηαη επί 5 θαη επί ην ζπληειεζηή αξαηψζεσο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Σχθματικι παράςταςθ προςδιοριςμοφ ΟΜΧ με τθ μζκοδο ςταγόνων άγαρ 
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2.1.5 Μέζνδνο ζπεηξνεηδνύο ελνθζαικηζκνύ ηξπβιίσλ (SPIRAL PLATE COUNT 

METHOD ή SPC) (Gilchrist JE, 1973)  

Δίλαη ζχγρξνλε κέζνδνο, απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο γηα απηνκαηηζκφ ζηηο 

κηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο ησλ ηξνθίκσλ. Γηαθξίλεηαη απφ ηαρχηεηα θαη νηθνλνκία ζε 

πιηθά θαη πξνζσπηθφ. Έλα κφλν άηνκν κπνξεί λα εμεηάζεη 10 -50 δείγκαηα ηελ ψξα. 

Απαηηεί φκσο εηδηθφ εμνπιηζκφ ζε ζπζθεπέο θαη φξγαλα. 

Απαηηνύκελα Τιηθά  

1.πζθεπή ζπεηξνεηδνχο ελνθζαικηζκνχ (Spiral platter), ξπζκηζκέλε λα ελνθζαικίδεη 

ζηελ επηθάλεηα ηξπβιίνπ κε κνξθή ζπλερνχο αξρηκήδεηαο ζπείξαο φγθν δείγκαηνο ίζν κε 

0,035ml 

2.Μεηξεηήο απνηθηψλ εθνδηαζκέλνο κε εηδηθή κήηξα ή νζφλε, εηδηθά δηαβαζκηζκέλε 

ψζηε λα ζπζρεηίδεη νξηζκέλε επηθάλεηα ηνπ ηξπβιίνπ κε νξηζκέλν φγθν δείγκαηνο.  

3.πζθεπή θελνχ 

4.Φηάιε θελνχ γηα παγίδεπζε-απφξξηςε πγξψλ 

5.Σξπβιία petri 150x15mm 

6.Πνηήξηα δέζεσο ησλ 5ml ή πιαζηηθά κηαο ρξήζεσο 

7.Γηάιπκα ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ (εκπνξίνπ) 5% (NaOCl) 

8.ηείξν αξαησηηθφ πγξφ (Α-5, Α-15) 

9.Τπφζηξσκα αξηζκήζεσο (Β-80) 

Σερληθή 

Πξνεηνηκαζία ηξπβιίσλ κε ππόζηξσκα 

Παξαζθεπάδεηαη ην ππφζηξσκα αξηζκήζεσο, θαηαλέκεηαη ζε θηάιεο, απνζηεηξψλεηαη 

θαη θέξεηαη γηα ζεξκνζηάηεζε ζε πδαηφινπηξν 60-70°C. ηε ζπλέρεηα θαηαλέκεηαη ζε 

ηξπβιία αλά 40-50ml. ε φια ηα ηξπβιία θαηαλέκεηαη αθξηβψο ε ίδηα πνζφηεηα ψζηε λα 

ζρεκαηίδεηαη ζηνηβάδα  ηνπ απηνχ χςνπο. Σα ηξπβιία ηνπνζεηνχληαη ζε επίπεδε ηξάπεδα, 

αθήλνληαη λα ζηεξενπνηεζνχλ, ζπζθεπάδνληαη ζε ζάθνπο απφ πνιπαηζπιέλην θαη 

ζπληεξνχληαη αλεζηξακκέλα ζηνπο 0-4°C κέρξη έλα κήλα. Πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο 

θέξνληαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη ειέγρνληαη. Ζ επηθάλεηα ηνπο δελ πξέπεη λα είλαη 

πγξή ή αλψκαιε θαη θπξίσο δελ πξέπεη λα θέξεη νχηε κία απνηθία απφ επηκφιπλζε. 
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Πξνεηνηκαζία ηνπ δείγκαηνο  

Δάλ πξφθεηηαη γηα ζηεξεφ ή παρχξεπζην ηξφθηκν, πξνεηνηκάδεηαη ε αξαίσζε 1:10 φπσο 

ζην 2.1.1, δηαθνξεηηθά ην δείγκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη αλαξαίσην.  

Πξνεηνηκαζία ηεο ζπζθεπήο ελνθζαικηζκνύ 

Ζ εηδηθή ζπζθεπή ειέγρεηαη θαζεκεξηλά πξηλ απφ θάζε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ρπζκίδεηαη ε γσλία ηνπ ζηχινπ ελνθζαικηζκνχ ζε 

ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα ηεο ηξάπεδαο ηνπνζεηήζεσο ηξπβιίσλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο γσλίαο 

ηνπνζεηείηαη κηα θαιππηξίδα ζηελ άθξε ηνπ ζηχινπ. Δάλ ε θαιππηξίδα είλαη παξάιιειε 

κε ηελ ηξάπεδα θαη απέρεη 1mm πεξίπνπ, ε γσλία είλαη θαιή. Ο ζηχινο απνιπκαίλεηαη κε 

δηάιπκα ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ θαη εθπιέλεηαη κε ζηείξν αξαησηηθφ πγξφ. Απηφ γίλεηαη 

πάληνηε πξηλ απφ ηελ αλαξξφθεζε δείγκαηνο. 

Δλνθζαικηζκόο  

Μεηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπζθεπήο γίλεηαη αλαξξφθεζε ηνπ δείγκαηνο κε ηε βνήζεηα 

ρακεινχ θελνχ. Όηαλ ν ζσιήλαο απφ ηεθιφλ θαη ε ζχξηγγα γεκίζνπλ κε δείγκα θιείλεηαη 

ε δηπιήο ελεξγείαο βαιβίδα πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηε ζχξηγγα. Σνπνζεηείηαη έλα 

ηξπβιίν ζηελ πεξηζηξεθφκελε ηξάπεδα ελνθζαικηζκνχ, πξνζαξκφδεηαη ν ζηχινο 

ελνθζαικηζκνχ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ε ζπζθεπή κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία. 

Σν ηξπβιίν καδί κε ηελ ηξάπεδα πεξηζηξέθεηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα θαη ην δείγκα 

ελνθζαικίδεηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ άγαξ ζε κνξθή αξρηκήδεηαο ζπείξαο. Ζ ζπζθεπή 

ζηακαηάεη απηφκαηα φηαλ ηειεηψζεη ν ελνθζαικηζκφο ηνπ δείγκαηνο (0,035ml). 

Απνκαθξχλεηαη  ην ηξπβιίν αθνχ ηνπνζεηεζεί ην θάιπκκά ηνπ, επαλαθέξεηαη ν ζηχινο 

ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θαη ε ζπζθεπή πξνεηνηκάδεηαη γηα ην επφκελν δείγκα ( έθπιπζε -

απνιχκαλζε-έθπιπζε). 

Δπώαζε 

Σα ηξπβιία πνπ ελνθζαικίζηεθαλ, αθνχ ζηεγλψζνπλ επηθαλεηαθά, ηνπνζεηνχληαη 

αλεζηξακκέλα ζε επψαζε 32±1°C γηα 48±3 ψξεο. Μεηά ην ηέινο ηεο επσάζεσο 

εμεηάδνληαη ηα ηξπβιία θαη αξηζκνχληαη νη απνηθίεο κε ηε βνήζεηα ηεο εηδηθήο κήηξαο 

αξηζκήζεσο. 
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Μήηξα αξηζκήζεσο (counting grid) 

Ζ κήηξα αξηζκήζεσο παξηζηάλεη απνηχπσζε ηνπ ππζκέλα ηνπ ηξπβιίνπ (εηθφλα 8).  Ζ 

επηθάλεηά ηεο δηαηξείηαη κε ηέζζεξηο δηακέηξνπο ζε νθηψ ίζνπο θπθιηθνχο ηνκείο θαη θάζε 

ηνκέαο δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα ηκήκαηα απφ αληίζηνηρα ηφμα νκφθεληξσλ θχθισλ. Σα 

ηκήκαηα θάζε ηνκέα αξηζκνχληαη απφ ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν κε ηνπο αξηζκνχο 

1,2,3 θαη 4. 

Καλόλεο αξηζκήζεσο  

Μεηά ηελ επψαζε ην ηξπβιίν ηνπνζεηείηαη ζην κεηξεηή απνηθηψλ θαη ξπζκίδεηαη ε ζέζε 

ηνπ ψζηε ην θέληξν ηνπ λα ηαπηίδεηαη κε ην θέληξν ηεο βαζκνινγεκέλεο κήηξαο. Ζ 

αξίζκεζε ησλ απνηθηψλ γίλεηαη κε βάζε ηνλ θαλφλα ησλ 20. 

1. Καλφλαο ησλ 20: Δπηιέγεηαη έλαο απφ ηνπο θπθιηθνχο ηνκείο θαη αξρίδεη ε αξίζκεζε 

ησλ απνηθηψλ απφ ην ηκήκα αξηζ.1 πξνο ην θέληξν, κέρξηο φηνπ κεηξεζνχλ 20 απνηθίεο. 

Ζ αξίζκεζε ζπλερίδεηαη κέρξηο φηνπ αξηζκεζνχλ φιεο νη απνηθίεο ηνπ ηκήκαηνο ζην 

νπνίν ππάξρεη ε 20
ε 

απνηθία. 

Παξάιιεια κε ηνλ αξηζκφ ησλ απνηθηψλ ζεκεηψλεηαη θαη ν αξηζκφο ηνπ ηκήκαηνο ζην 

νπνίν κεηξήζεθε ε 20
ε
 απνηθία. 

Αξηζκνχληαη επίζεο νη απνηθίεο πνπ ππάξρνπλ ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ αληίζεηνπ 

θπθιηθνχ ηνκέα. 

Πξνζζέηνληαη νη απνηθίεο ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ δχν ηνκέσλ θαη ην άζξνηζκα 

δηαηξείηαη κε ηνλ φγθν ηνπ δείγκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή, δειαδή:  

Αξηζκφο βαθηεξίσλ/ml=Αξηζκφο απνηθηψλ πνπ κεηξήζεθαλ/Όγθνο ζε ml ηνπ δείγκαηνο 

Δάλ ν ελνθζαικηζκφο έγηλε απφ ηελ αξαίσζε 1:10, ηφηε ην απνηέιεζκα 

πνιιαπιαζηάδεηαη  επί 10. 

Παξάδεηγκα: Δάλ κεηξήζεθε ην ππ‟αξίζ.1 ηκήκα ζε 2 αληίζεηνπο θπθιηθνχο ηνκείο θαη 

έδσζε 25 θαη 35 απνηθίεο ηφηε, δεδνκέλνπ φηη ν αληίζηνηρνο φγθνο ηνπ δείγκαηνο πνπ 

απιψλεηαη ζηα 2 απηά ηκήκαηα είλαη 2 x 0,000075=0,00015ml (εηθφλα 8), έρνπκε:  

(25+35)/0,00015 = 40.000/ml (ή 400.000 x 10 = 4 x 10
6 

/g εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζηεξεφ 

ηξφθηκν) 

2. Δάλ αξηζκνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 75 απνηθίεο ζην ηκήκα αξηζκ.1, ελφο ηνκέα, ηφηε ην 

απνηέιεζκα εθθξάδεηαη ζαλ > 500.000/ml 
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3. Δάλ ζε νιφθιεξν θπθιηθφ ηνκέα αξηζκνχληαη ιηγφηεξεο απφ 20 απνηθίεο ηφηε 

αξηζκνχληαη νη απνηθίεο ζε φιν ην ηξπβιίν petri θαη ν αξηζκφο δηαηξείηαη κε ην 0,035 

(ζπλνιηθφο φγθνο δείγκαηνο πνπ απιψλεηαη ζην ηξπβιίν) 

4. Δάλ αξηζκνχληαη ιηγφηεξεο  απφ 20 απνηθίεο ζε φιν ην ηξπβιίν ην απνηέιεζκα 

εθθξάδεηαη ζαλ < 500/ml 

 

Εικόνα 8. Μιτρα αρικμιςεωσ αποικιϊν (μζκοδοσ ςπειροειδοφσ ενοφκαλμιςμοφ τρυβλίων) 

2.2 Απνκόλσζε θαη αξίζκεζε ηνπ Staphylococcus aureus   

2.2.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηβίσζε 

Δθφζνλ ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο  ζηνλ  S.aureus, ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά ζην γέλνο ηνπ Staphylococcus έρεη 

επηθεληξσζεί ζε απηφ ην είδνο. 

Υξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ην ICMSF (1996), ν  S.aureus έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

αλαπηχζζεηαη ππφ έλα κεγάιν εχξνο ζεξκνθξαζηψλ (7-48 °C), κε επλντθφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο απφ 35 έσο 40°C (πίλαθαο 2). Οη κηθξννξγαληζκνί ζαλαηψλνληαη άκεζα ζε 

ζεξκνθξαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ παζηεξίσζε αιιά ε αληνρή ζηελ ζεξκφηεηα κπνξεί 

λα απμεζεί ζε μεξά θαη κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο ηξφθηκα. Οη ζπλζήθεο 

αλάπηπμεο κπνξνχλ, επίζεο, λα επεξεάζνπλ ηελ αληνρή ησλ θπηηάξσλ ζηε ζεξκφηεηα, κε 

ηελ αχμεζε απηήο ζε ζεξκνθξαζίεο αλάπηπμεο 37 °C θαη άλσ θαη κε κείσζε απηήο ζε 

ζεξκνθξαζίεο αλάπηπμεο 20 °C θαη θάησ. Οη κηθξννξγαληζκνί είλαη πνιχ αλζεθηηθνί ζηελ 

ςχμε θαη ηήμε, ελψ επηβηψλνπλ ζε ηξφθηκα πνπ ζπληεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο 

κηθξφηεξεο ησλ -20 °C.  

Ο Staphylococcus aureus είλαη ηθαλφο λα αλαπηπρζεί ζε pH απφ 4 έσο 10, κε 

επλντθφηεξεο ηηκέο απφ 6 έσο 7. Έρεη θαλεί φηη θάπνηα ζηειέρε ηνπ είδνπο είλαη ηθαλά λα 

Αληηζηνηρία ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ ζε φγθν= 

0,035ml 
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αλαπηπρζνχλ ζε pH κηθξφηεξν ηνπ 4,3, εθφζνλ έλα αλφξγαλν νμχ, φπσο ην HCl, 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ην θαπζηηθφ κέζν. Παξφιαπηα, ππφ ηελ παξνπζία νξγαληθνχ νμένο, ηα 

φξηα ηνπ pH είλαη πςειφηεξα (ICMSF, 1996). 

ε φηη αθνξά ζηελ ελεξγφηεηα ηνπ λεξνχ (aw) , ηα αλαγλσξηζκέλν θαηψηεξν φξην είλαη 

0,86. 

Σα φξηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξαγσγή εληεξνηνμηλψλ, ζε φηη αθνξά ζηελ 

ζεξκνθξαζία, ην pH θαη ηελ ελεξγφηεηα ηνπ λεξνχ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 7. 

Ρίνακασ 7. Πρια για τθν ανάπτυξθ του S.aureus και τθν παραγωγι  εντεροτοξινϊν 

Παξάγνληαο Αλάπηπμε* Παξαγσγή εληεξνηνμηλώλ* 

 Δπλντθόηεξε Δύξνο Δπλντθόηεξε Δύξνο 

Θεξκνθξαζία (°C) 37 7-48 40-45 10-48 

pH 6-7 4-10 7-8 4,5-9,6 ^ 

Δλεξγφηεηα λεξνχ 

(aw) 
0,98 

0.83 

0,99** 
0,98 0,87 0,99^^ 

*Σα φξηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξαγσγή ηνμηλψλ είλαη γηα ηνλ S.aureus ππφ ηηο 
θαηαιιειφηεξεο ζπλζήθεο 
** Αεξφβηα (αλαεξφβηα aw =0,90-0,99) 

^ Αεξφβηα (αλαεξφβηα ην θαηψηεξν φξην pH είλαη 5,0) 
^^ Αεξφβηα (αλαεξφβηα aw =0,92->0,99) 

Ζ κφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ κπνξεί λα ζπκβεί ιφγσ ειιηπνχο εθαξκνγήο θαλφλσλ πγηεηλήο 

ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. Αλ ε κφιπλζε ζπλδπαζηεί κε απνζήθεπζε 

ζε ζεξκνθξαζίεο θαη πεξηφδνπο, πνπ κπνξνχλ λα επλνήζνπλ ηε ζεκαληηθή αλάπηπμε, 

κπνξεί λα ζπληεζεί SE. Οη ζηαθπιφθνθθνη απνηθνχλ επίζεο ζε εμνπιηζκνχο επεμεξγαζίαο 

ηξνθίκσλ πνπ είλαη δχζθνιν λα θαζαξηζηνχλ, φπσο ζπζθεπέο άιεζεο θαη επηθάλεηεο 

θνπήο. Ζ κειέηε 700 θαη παξαπάλσ μεζπαζκάησλ ππέδεημε ηηο ζχλεζεο ζπλζήθεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε αζζελεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξφθηκα:  

 Αλεπαξθήο ςχμε 

 Πξνεηνηκαζία θαγεηνχ ζε ρξφλν πνιχ πξηλ απφ ην ρξφλν θαηαλάισζεο  

 Διιηπήο πξνζσπηθή πγηεηλή 

 Αλεπαξθέο καγείξεκα ή δέζηακα 

  Δπηκήθπλζε ηεο ρξήζεο ζθεπψλ ζεξβηξίζκαηνο θαηά ην ζεξβίξηζκα θαγεηνχ  

(Montvill, 2001). 

Ζ  αξίζκεζε  ηνπ S. aureus ζηα ηξφθηκα γίλεηαη γηα ηξεηο θπξίσο ιφγνπο (FDA, 1976): 

1. Γηα ηνλ έιεγρν ηξνθίκσλ ππφπησλ πξνθιήζεσο ηξνθηθψλ ηνμηλψζεσλ. ηελ πεξίπησζε 

απηή ε αλεχξεζε κεγάινπ αξηζκνχ ζηαθπιφθνθθσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εθδεισζέληα 

ζπκπηψκαηα ζηα άηνκα πνπ ππέζηεζαλ ηελ ηξνθνδειεηεξίαζε είλαη ελδεηθηηθή ζε 

κεγάιν βαζκφ ππάξμεσο ζηαθπινθνθθηθήο εληεξνηνμίλεο ζην χπνπην ηξφθηκν.  
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2. Γηα λα δηεξεπλεζεί  εάλ ην ηξφθηκν πνπ εμεηάδεηαη  κπνξεί λα απνβεί αίηην 

ζηαθπινθνθθηθήο ηνμηλψζεσο φηαλ νη ζπλζήθεο ζπληεξήζεψο ηνπ επλννχλ ην ζρεκαηηζκφ 

εληεξνηνμίλεο. 

3. Γηα λα δηεξεπλεζεί εάλ νη ζπλζήθεο παξαζθεπήο ηνπ ηξνθίκνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο  

απφ απφςεσο πγηεηλήο. ε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ (θξέκεο, παγσηά θιπ) νη 

ζηαθπιφθνθθνη είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δείθηεο ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο 

πνπ επηθξαηνχλ  θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπο. 

 Σα πεξηζζφηεξα ηξφθηκα ηα νπνία έρνπλ ελνρνπνηεζεί γηα ηελ πξφθιεζε 

ζηαθπινθνθθηθήο ηνμηλψζεσο πεξηέρνπλ κεγάιν αξηζκφ ζηαθπιφθνθθσλ, κεγαιχηεξν ηνπ 

50 x 10
4 

/g (Thatcher F.S., 1968) θαη ζπλήζσο  ηεο ηάμεσο ησλ 50 x 10
 6 

 - 200 x10
 6 

/g, 

αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ ηξνθίκνπ. Οη ζηαθπινθνθθηθέο εληεξνηνμίλεο εάλ ζρεκαηηζηνχλ 

παξακέλνπλ δξαζηηθέο κέζα ζηα ηξφθηκα θαη δελ αδξαλνπνηνχληαη  νχηε κε ζεξκηθή 

θαηεξγαζία γηαηί είλαη ζεξκνάληνρεο, νχηε κε καθξφρξνλε ζπληήξεζε ηνπ ηξνθίκνπ. 

Γεληθά ζπλζήθεο ηνπ ηξνθίκνπ ή επεμεξγαζία ηνπ πνπ ειαηηψλνπλ ή εμαθαλίδνπλ ηνλ 

ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηνμίλεο πιεζπζκφ S.aureus, δελ επηδξνχλ ζηηο εληεξνηνμίλεο. 

Γη‟ απηφ δελ είλαη ζπάλην λα ζπκβεί θξνχζκα ζηαθπινθνθθηθήο ηξνθηθήο ηνμηλψζεσο απφ 

ηξφθηκν ζην νπνίν δελ αληρλεχνληαη ζηαθπιφθνθθνη. 

Ζ αλεχξεζε κηθξνχ αξηζκνχ ζηαθπιφθνθθσλ ζ‟ έλα ηξφθηκν δελ ζεσξείηαη 

ηθαλνπνηεηηθή απφδεημε γηα ηελ ελνρνπνίεζή  ηνπ σο ππεχζπλνπ ηξνθηθήο ηνμηλψζεσο. Ζ 

απνκφλσζε εληεξνηνμίλεο απφ χπνπην ηξφθηκν είλαη ηεθκήξην ελνρήο αιιά ε κε  

απνκφλσζε δελ απαιιάζζεη ην ηξφθηκν, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ησλ 

κεζφδσλ αληρλεχζεσο εληεξνηνμηλψλ (Minor, 1976). 

Δπεηδή φκσο ε αλαδήηεζε εληεξνηνμηλψλ ζ‟ έλα ηξφθηκν είλαη εξγαζία πνιχπινθε, 

δαπαλεξή θαη απαηηεί ρξφλν θαη εηδηθφ εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ, ν πγεηνλνκηθφο έιεγρνο 

πεξηνξίδεηαη ζηελ αλαδήηεζε θαη αξίζκεζε ηνπ S. aureus θαη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

(χπνπην ηξφθηκν) γίλεηαη δηεξεχλεζε γηα χπαξμε εληεξνηνμηλψλ  

2.2.2 Αξίζκεζε ηαθπιόθνθθσλ πνπ παξάγνπλ πεθηάζε  

Ζ αξίζκεζε ζηαθπιφθνθθσλ πνπ παξάγνπλ πεθηάζε κπνξεί λα γίλεη (Chou, 1969): 

Α) Με κεζφδνπο απεπζείαο ελνθζαικηζκνχ ζηεξεψλ ππνζηξσκάησλ ρσξίο λα πξνεγεζεί 

εκπινπηηζηηθή θάζε. 

Β) Με κεζφδνπο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ηερληθή ησλ πνιιαπιψλ ζσιήλσλ (ΜΡΝ) θαη νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ είηε κφλν πγξά ππνζηξψκαηα είηε ζπλδπαζκφ πγξψλ θαη ζηεξεψλ 

ππνζηξσκάησλ. 
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Απαηηνύκελα Τιηθά 

1. Τγξφ αξαηψζεσο . Υξεζηκνπνηείηαη αλάινγα κε ην ηξφθηκν, έλα απφ ηα πγξά 

αξαηψζεσο πνπ αλαθέξνληαη  ζην παξάξηεκα (Α-5 , Α-10, Α-17) 

2. Staphylococcus Enrichment Broth (B-95) 

3. Τπφζηξσκα Giolitti θαη Cantoni (Β-33) 

4. Salt Meat Broth (B-91) 

5. Tellurite Glycine Agar ή TGA (B-98) 

6. Tellurite Polymyxine Egg Yolk Agar ή TPEY (Β-100) 

7. Baird – Parker Medium (B-4α) 

8.Mannitol Salt Agar (B-54) 

9. Πιάζκα αλζξψπνπ ή θνλίθινπ 

Σερληθή  

Πξνεηνηκαζία δείγκαηνο θαη αξαηώζεσλ 

Γίλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 2.1.1  

Μέζνδνο  πνιιαπιώλ ζσιήλσλ 

Δθαξκφδεηαη ζε ηξφθηκα ηα νπνία πεξηέρνπλ κηθξφ αξηζκφ S. aureus   (<100/g) 

2.2.3 Σαρεία Μέζνδνο ΜΡΝ (Wilson E, 1959)  

1. Δκπινπηηζηηθή θάζε: 

Απφ ηηο θαηάιιειεο δηαδνρηθέο δεθαδηθέο αξαηψζεηο ηνπ ηξνθίκνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ 3 γηα ηνλ ελνθζαικηζκφ ηξηπιήο ή πεληαπιήο ζεηξάο ζσιήλσλ νη νπνίνη 

πεξηέρνπλ 7,5ml Staphylococcus Enrichment Broth.  Ο φγθνο ηνπ ελνθζαικίζκαηνο  είλαη 

1ml. Έηζη ε ηειηθή ζπγθέληξσζε ηνπ NaCl ζε θάζε ζσιήλα πνπ ελνθζαικίδεηαη κεηψλεηαη 

ζην 6%. 

Δπψαζε ζηνπο 37 
0
C  γηα 4 ψξεο ζε πδαηφινπηξν πνπ δηαζέηεη ηάξαθηξν. 

2. Δπηβεβαησηηθή δνθηκή : 

Απφ ηνπο ζσιήλεο πνπ παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε παξαζθεπάδνληαη επηρξίζκαηα ηα νπνία 

εμεηάδνληαη κηθξνζθνπηθψο  θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ζεηηθψλ θαηά Gram 

θφθθσλ κε ραξαθηεξηζηηθή δηάηαμε πξαγκαηνπνηείηαη ε δνθηκή ηεο πεθηάζεο κε ηε 

κέζνδν ησλ ζσιήλσλ . 

Θεηηθή δνθηκή πεθηάζεο επηβεβαηψλεη ζεηηθφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ζσιήλα. Έηζη ν 

ζπλδπαζκφο ησλ ζεηηθψλ ζσιήλσλ ζηηο δηάθνξεο αξαηψζεηο  νδεγεί κε ηε βνήζεηα ησλ 

πηλάθσλ Mc Crady ζε αξηζκφ ΜΡΝ/g ή ml  ηξνθίκνπ  (εηθφλα 9) 
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Εικόνα 9. Ταχεία μζκοδοσ αρικμιςεωσ ςταφυλόκοκκων 

2.2.4 Βξαδεία Μέζνδνο ΜΡΝ 

Καηά ηε βξαδεία κέζνδν γίλεηαη ζπλδπαζκφο πγξψλ εκπινπηηζηηθψλ θαη ζηεξεψλ 

εθιεθηηθψλ ππνζηξσκάησλ. Έρνπλ πξνηαζεί πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ζπλδπαζκνί κε θαιά 

απνηειέζκαηα. 

1. πλδπαζκφο Ν
0 

1 (Καξατσάλλνγινπ, 1975): 

Α) Δκπινπηηζηηθή Φάζε: Όπσο θαη ζηελ ηαρεία κέζνδν. Ζ επψαζε φκσο ησλ ζσιήλσλ 

γίλεηαη ζε θιίβαλν ζεξκνθξαζίαο 37
0
C γηα 18-24 ψξεο. 

Β) Πξνθαηαξθηηθή Γνθηκή: Απφ ηνπο ζσιήλεο ηεο εκπινπηηζηηθήο θάζεσο πνπ 

παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε γίλεηαη επηθαλεηαθφο ελνθζαικηζκφο ζε ηξπβιία petri πνπ 

πεξηέρνπλ ππφζηξσκα  Tellurite Glycine Agar. 

Δπψαζε: ζηνπο 37
0
C  γηα 24-48 ψξεο  

Γ) Δπηβεβαησηηθή Γνθηκή: Σξπβιία πνπ παξνπζηάδνπλ καχξεο, γπαιηζηεξέο, 

ππεγεηξφκελεο απνηθίεο δηακέηξνπ 0,5-1mm είλαη ελδεηθηηθά ππάξμεσο ζηαθπιφθνθθσλ 

πνπ παξάγνπλ πεθηάζε ζηνλ αληίζηνηρν ζσιήλα θαη αξαίσζε. Δπηιέγνληαη 1 -2 

ραξαθηεξηζηηθέο απνηθίεο απφ θάζε ηξπβιίν, εμεηάδνληαη κηθξνζθνπηθψο θαη 

ππνβάιινληαη ζηε δνθηκή ηεο πεθηάζεο. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ αξηζκφ ΜΡΝ/g ή ml  ηξνθίκνπ γίλεηαη φπσο θαη ζην 2.2.2.  

2. πλδπαζκφο Ν
0 

 2 (Giolitti, 1966), (Φάλλεο, 1976): 

Α) Δκπινπηηζηηθή Φάζε : Πξνπαξαζθεπή θαη ελνθζαικηζκφο ηνπ δείγκαηνο φπσο θαη 

ζηελ ηαρεία κέζνδν. Χο εκπινπηηζηηθφο δσκφο ρξεζηκνπνηείηαη  ην ππφζηξσκα Giolitti θαη  

Cantoni, θαηαλεκεκέλν ζε ζσιήλεο ζε φγθνπο ησλ 19ml. Οη ζσιήλεο ζεξκαίλνληαη ζηνλ 
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αηκφ γηα λα απνκαθξπλζεί ν αέξαο πνπ έρεη εγθισβηζηεί ζην ππφζηξσκα, ςχρνληαη θαη 

πξνζζέηεηαη ζε θάζε ζσιήλα αζήπησο 0,1ml πδαηηθνχ δηαιχκαηνο Potassium tellurite 1% 

ην νπνίν απνζηεηξψζεθε κε θίιηξν Seitz. Ο ελνθζαικηζκφο γίλεηαη φπσο θαη ζηελ ηαρεία 

κέζνδν. Μεηά ηνλ ελνθζαικηζκφ επηζηηβαδεχεηαη ζηξψκα ζηείξνπ παξαθηλέιαηνπ χςνπο 

1,2 -2cm. 

Δπψαζε: ζηνπο 37
0
C  γηα 24ψξεο 

Θεηηθνί ζεσξνχληαη νη ζσιήλεο  πνπ παξνπζηάδνπλ καχξν ρξψκα ή καχξν ίδεκα. 

Β) Πξνθαηαξθηηθή Γνθηκή: Απφ ηνπο ζεηηθνχο ζσιήλεο γίλεηαη επηθαλεηαθφο 

ελνθζαικηζκφο ζε ππφζηξσκα Tellurite Polymyxine Egg Yolk Agar. 

Δπψαζε: ζηνπο 37
0
C  γηα 48 ψξεο 

Δθηίκεζε απνηειέζκαηνο: ην παξαπάλσ ππφζηξσκα νη απνηθίεο ζηαθπιφθνθθσλ έρνπλ 

δηάκεηξν 1-1,5mm,  ρξψκα καχξν ή βαζχ γθξίδν θαη παξνπζηάδνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο  

απφ ηηο κνξθέο αληηδξάζεσο κε ηε ιεθηζίλε : 

α) Καζίδεζε ηεο ιεθηζίλεο γχξσ θαη θάησ απφ ηελ απνηθία 

β) Γηαπγήο άισ γχξσ απφ ηελ απνηθία θαη ίδεκα θάησ απ‟ απηή 

γ) Καζίδεζε ηεο ιεθηζίλεο θάησ απφ ηελ απνηθία ρσξίο λα παξνπζηάδεηαη νχηε άισο 

νχηε θαζίδεζε γχξσ απ‟ απηή (Thatcher F.S., 1968). 

Γ)Δπηβεβαησηηθή Γνθηκή: Δπηιέγνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο ραξαθηεξηζηηθέο απνηθίεο νη 

νπνίεο εμεηάδνληαη κηθξνζθνπηθψο θαη θαηφπηλ ππνβάιινληαη ζηε δνθηκή ηεο πεθηάζεο κε 

ηε κέζνδν ησλ ζσιήλσλ. 

Ο αξηζκφο ΜΡΝ/g ή ml  ηξνθίκνπ ππνινγίδεηαη φπσο  ζην 2.2.2  

3. πλδπαζκφο Ν
0 

3 (Μάληεο Α. Κ., 1999): 

Α) Δκπινπηηζηηθή Φάζε : Πξνεηνηκαζία θαη ελνθζαικηζκφο ηνπ δείγκαηνο φπσο θαη ζηελ 

ηαρεία κέζνδν. Χο εκπινπηηζηηθφο  δσκφο ρξεζηκνπνηείηαη ην ππφζηξσκα Salt Meat  

Broth. 

Δπψαζε: ζηνπο 37
0
C   γηα 24-48 ψξεο. 

Β) Πξνθαηαξθηηθή Γνθηκή : Απφ ηνπο ζσιήλεο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε γίλεηαη 

επηθαλεηαθφο ελνθζαικηζκφο ζην ππφζηξσκα Tellurite Polymyxine Egg Yolk Agar ή  

Mannitol Salt Agar ή Baird –Parker Medium. 

Δπψαζε: ζηνπο 37
0
C    γηα 24-48 ψξεο  

Αλάγλσζε απνηειέζκαηνο: ην ππφζηξσκα Mannitol Salt Agar νη ζεσξνχκελνη φηη 

παξάγνπλ πεθηάζε ζηαθπιφθνθθνη πεξηβάιινληαη απφ κηα θίηξηλε δψλε. ην  ππφζηξσκα 

Baird –Parker θαη TPEY  ν S.aureus ζρεκαηίδεη καχξεο γπαιηζηεξέο απνηθίεο κε ιεπθά 
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ζηελά ρείιε νη νπνίεο πεξηβάιινληαη απφ δηαπγή δψλε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο  φκσο 

πεξηβάιινληαη απφ αδηαθαλή δψλε. 

Γ) Δπηβεβαησηηθή Γνθηκή : Δπηιέγνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο ραξαθηεξηζηηθέο απνηθίεο νη 

νπνίεο εμεηάδνληαη  κηθξνζθνπηθψο θαη θαηφπηλ ππνβάιινληαη ζηε δνθηκή ηεο πεθηάζεο 

κε ηε κέζνδν ησλ ζσιήλσλ. 

Ο αξηζκφο ΜΡΝ/g ή ml  ηξνθίκνπ ππνινγίδεηαη φπσο  ζην 2.2.2  

2.2.5 Μέζνδνο επηθαλεηαθήο εμαπιώζεσο  

Απφ ηηο θαηάιιειεο δεθαδηθέο αξαηψζεηο ηνπ ηξνθίκνπ γίλεηαη απεπζείαο επηθαλεηαθή 

ζπνξά, κε ηε βνήζεηα θεθακκέλεο γπάιηλεο ξάβδνπ 0,2ml  ζε δηπιή ζεηξά ηξπβιίσλ πνπ 

πεξηέρνπλ έλα απφ ηα ππνζηξψκαηα: Tellurite Polymyxine Egg Yolk Agar (Μάληεο Α. Κ., 

1999), Tellurite Glycine Agar (APHA, 1976), ή  Mannitol Salt Agar APHA, 1976), Baird –

Parker Medium (FDA, 1976) 

Δπψαζε : ζηνπο  37
0
C  γηα 24-48 ψξεο  

Μεηά ηελ επψαζε φιεο νη ραξαθηεξηζηηθέο απνηθίεο (εθφζνλ είλαη ιηγφηεξεο  απφ 10) ή 

αξηζκφο ίζνο κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ ζπλφινπ ηνπο (εθφζνλ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ 

10), εμεηάδνληαη κηθξνζθνπηθψο θαη θαηφπηλ ππνβάιινληαη ζηε δνθηκή ηεο πεθηάζεο, 

πξψηα κε ηε κέζνδν επί αληηθεηκελνθφξνπ πιάθαο θαη θαηφπηλ, νη αξλεηηθέο , κε ηε 

κέζνδν ησλ ζσιήλσλ (Thatcher F.S., 1968). 

Τπνινγηζκφο απνηειέζκαηνο: Ο αξηζκφο ησλ απνηθηψλ ηεο πξνθαηαξθηηθήο δνθηκήο πνπ 

ζεσξήζεθαλ σο S.aureus, πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην πνζνζηφ ζεηηθφηεηαο πνπ πξνέθπςε 

απφ ηε δνθηκή ηεο πεθηάζεο θαη ην γηλφκελν πνιιαπιαζηάδεηαη επί 5 θαη επί ην βαζκφ 

αξαηψζεσο. Σν ηειηθφ γηλφκελν εθθξάδεη ησλ αξηζκφ ησλ ζηαθπιφθνθθσλ πνπ παξάγνπλ 

πεθηάζε αλά g  ή ml ηξνθίκνπ. Δθφζνλ έρνπλ ελνθζαικηζηεί πεξηζζφηεξα απφ έλα 

ηξπβιία petri  απφ θάζε αξαίσζε, εμάγεηαη ν κέζνο φξνο. 

2.3 Αλίρλεπζε Εληεξνηνμηλώλ ζε ηξόθηκα 

Ζ πνζφηεηα κηαο εληεξνηνμίλεο πνπ παξάγεηαη ζ‟ έλα ηξφθηκν θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο 

εληεξνηνμηλνγφλνπ ζηειέρνπο S.aureus, εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο είλαη ην 

ζηέιερνο, ην είδνο ηνπ ηξνθίκνπ, νη ζπλζήθεο ζπληεξήζεσο θιπ. ηηο πεξηζζφηεξεο φκσο 

πεξηπηψζεηο ε πνζφηεηα ηεο εληεξνηνμίλεο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 0,01 -0,05κg/g. Δπεηδή 

φκσο ε επαηζζεζία ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ αλνζνδηαρχζεσο, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, 

δελ ππεξβαίλεη ην 0,1κg/ml,  είλαη απαξαίηεηα λα γίλεηαη παξαιαβή ηεο εληεξνηνμίλεο απφ 

αξθεηή πνζφηεηα ηξνθίκνπ (50-100g) θαη παξάιιεια ζπκπχθλσζή ηεο, ψζηε ζην ηειηθφ 

πιηθφ πνπ εμεηάδεηαη ε ζπγθέληξσζή ηεο λα είλαη 50 έσο 100 θνξέο κεγαιχηεξε απφ 
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εθείλε ηνπ ηξνθίκνπ. Έηζη ζα είλαη δπλαηή ε αλίρλεπζε κε κηα απφ ηηο κεζφδνπο 

αλνζνδηαρχζεσο. 

Οη κέζνδνη γηα ηελ αλίρλεπζε εληεξνηνμηλψλ ζηα ηξφθηκα είλαη αξθεηά πνιχπινθεο θαη 

απαηηνχλ ρξφλν 7-10 εκεξψλ, δηφηη νη αληίζηνηρεο ηερληθέο απνζθνπνχλ: 

Α) ηελ παξαιαβή ηεο εληεξνηνμίλεο απφ πνζφηεηα πεξίπνπ 100g ηξνθίκνπ θαη ζηελ 

απνκάθξπλζε φισλ ησλ κε δηαιπηψλ ζπζηαηηθψλ 

Β) ηε ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ θαη 

Γ) ηελ απνκάθξπλζε απφ ην πιηθφ ησλ δηαιπηψλ πξσηετλψλ (ζπλήζσο κε 

ρξσκαηνγξαθία ζηήιεο 

 

Εικόνα 10. Σχεδιάγραμμα των υλικϊν τα οποία χρειάηονται για τθν ανίχνευςθ εντεροτοξινϊν με ανοςοδιάχυςθ ςε 

αντικειμενοφόρεσ πλάκεσ (micro-slide test) 

 

Α. Γηδύλακν ζύζηεκα 

1. κείγκα 2 αληη-νξψλ (π.ρ. αληη-Α θαη αληη-Β) 
2. πιηθφ γηα εμέηαζε 
3. εληεξνηνμίλε κάξηπξαο (ελη.Α) 
4. πιηθφ γηα εμέηαζε 
5. εληεξνηνμίλε κάξηπξαο (ελη.Β)  

Α. Μνλνδύλακν ζύζηεκα 

1. αληη-νξφο (π.ρ. αληη-Α) 
2. πιηθφ γηα εμέηαζε 
3,5. εληεξνηνμίλε κάξηπξαο νκφινγνπ 
νξνχ (ελη.Α) 
4. πιηθφ γηα εμέηαζε 

Εικόνα 11. Διάταξθ αντιδραςτθρίων ςτθν ανοςοδιάχυςθ επί αντικειμενοφόρου  
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2.3.1 Μέζνδνο Casman θαη  Bennett, 1965 (Γεληθή κέζνδνο) (Casman SP, 1965) 

1.Οκνηνγελνπνηνχληαη 20g ηξνθίκνπ κε 100ml 0,2M NaCl  γηα 3min ζε ειεθηξηθφ 

νκνηνγελνπνηεηή (mixer), ξπζκίδεηαη ην pH ζε 7,4-7,5 κε 1Ν NaOH θαη θπγνθεληξείηαη 

γηα 10min ζε 32.000xg πεξίπνπ ζε ςπρσκέλε θπγφθεληξν. Δάλ ε ζπγθέληξσζε 

εληεξνηνμίλεο ζην ηξφθηκν είλαη κηθξή ρξεζηκνπνηνχληαη 100g ηξνθίκνπ θαη 500ml 0,2M 

NaCl. 

2. πγθεληξψλεηαη ην επηπιένλ πγξφ θαη ην ίδεκα νκνγελνπνηείηαη θαη πάιη κε 50ml 

0,2N NaCl θαη θπγνθεληξείηαη φπσο πξνεγνπκέλσο. 

3. Δλψλεηαη ε πδάηηλε θάζε ησλ δχν θπγνθεληξήζεσλ, ηνπνζεηείηαη ζε ζάθν θπηηαξίλεο 

(δηακέηξνπ πφξσλ 48 Å) θαη ηνπνζεηείηαη ζε δηάιπκα Polyethylene –glycol M.W. 20.000 

(Carbawax 20M) ζε ζεξκνθξαζία 4-7 
0
C κέρξη λα ειαηησζεί ν φγθνο ζην ¼  ηνπ αξρηθνχ 

(πεξίπνπ 20-25ml). Ο ζάθνο εθπιέλεηαη εμσηεξηθά κε απνζηαγκέλν λεξφ, ζπιιέγεηαη ην 

ζπκπχθλσκα θαη εθπιέλνληαη ηα ηδήκαηα ηνπ ζάθνπ κε 0,2Μ NaCl (2-3 εθπιχζεηο κε 2ml 

0,2M NaCl)  θαη ελψλνληαη κε ην ππφινηπν ζπκπχθλσκα. Ρπζκίδεηαη ην pH ζε 7,5 κε 1Ν 

NaOH θαη ην πιηθφ θπγνθεληξείηαη φπσο ζηελ παξάγξαθν 1. 

4.πγθεληξψλεηαη ην επηπιένλ πγξφ, αξαηψλεηαη κε 20 φγθνπο 0,01Μ θσζθνξηθφ 

ξπζκηζηηθφ δηάιπκα pH=6,0 θαη ξπζκίδεηαη ην pH ζην 6,0 κε 0,01Μ H3PO4  .Σν πιηθφ ζ‟ 

απηή  ηε θάζε είλαη έηνηκν λα πεξάζεη απφ ζηήιε CM-cellulose. 

5.Πνζφηεηα 1g CM-cellulose (Whatman powder, CM70, 0,7meq/g capacity) ελαησξείηαη 

ζε 100ml 0,01M ξπζκηζηηθφ θσζθνξηθφ δηάιπκα (pH=6,0). Ρπζκίδεηαη ην pH ζε 6,0 κε 

1Ν NaOH θαη ηνπνζεηείηαη ζε ζηήιε εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 2cm θαη χςνπο 40cm ζηνλ 

ππζκέλα ηεο νπνίαο ππάξρεη ζηξψκα απφ παινβάκβαθα. Σα ζσκαηίδηα αθήλνληαη λα 

ζρεκαηίζνπλ ζηήιε (χςνπο 2cm πεξίπνπ) ζην επάλσ κέξνο ηεο νπνίαο ηνπνζεηείηαη 

δεχηεξν ζηξψκα απφ παινβάκβαθα ψζηε λα κε δηαηαξάζζεηαη ε ζηήιε θαηά ηηο 

εθπιχζεηο. Ζ ζηήιε εθπιέλεηαη κε 100-200ml 0,01M ξπζκηζηηθφ θσζθνξηθφ δηάιπκα 

pH=6,0. Σν έθπιπκα πξέπεη λα έρεη pH=6,0 . Δάλ φρη, γίλεηαη θαη άιιε έθπιπζε κε ην ίδην 

ξπζκηζηηθφ δηάιπκα. 

6. Σν πιηθφ –δείγκα ηνπνζεηείηαη ζηε ζηήιε θαη αθήλεηαη λα πεξάζεη ζ‟ έλα ξπζκφ ξνήο 

30-40 ζηαγφλεο/min. Αθνινπζεί έθινπζε ηεο ζηήιεο κε 100ml 0,01M θσζθνξηθφ 

ξπζκηζηηθφ δηάιπκα pH=6,0 κε ηνλ ίδην φπσο παξαπάλσ ξπζκφ ξνήο ζηαγφλσλ. 

7. Ζ ηνμίλε παξαιακβάλεηαη κε 150ml ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο (0,2M NaCl θαη 

θσζθνξηθφ ξπζκηζηηθφ  pH=7,2) κε ξπζκφ ξνήο 30-40 ζηαγφλεο/min. 
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8. Σν έθινπζκα απφ ηε ζηήιε CM-cellulose ηνπνζεηείηαη ζε ζάθν νζκσηηθήο δηαιχζεσο 

απφ θπηηαξίλε θαη ζπκππθλψλεηαη κέρξη φγθνπ 5-10ml ζε δηάιπκα 30%PVP. ην ζεκείν  

απηφ ην πιηθφ ηνπ ζάθνπ πεξηνξίδεηαη ζην έλα άθξν, εθπιέλεηαη ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ κε 

2-3ml θπζηνινγηθνχ νξνχ, ην έθπιπκα ελψλεηαη κε ην  ππφινηπν, πεξηνξίδεηαη ζην έλα 

άθξν ηνπ ζάθνπ θαη ζπλερίδεη ε ζπκπχθλσζε κέρξη μεξφηεηαο. ηε ζπλέρεηα ν ζάθνο 

εθπιέλεηαη εμσηεξηθά κε θπζηνινγηθφ νξφ (0,85% NaCl) θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ 

παξαιακβάλεηαη κε 1ml 0,02M pH=7,2 Sodium Phosphate Saline Buffer.  

Σν ηειηθφ ζπκπχθλσκα εμεηάδεηαη γηα ηελ χπαξμε εληεξνηνμίλεο κε ηελ κηθξνκέζνδν 

αλνζνδηαρχζεσο ζε αληηθεηκελνθφξν. 

2.3.2 Μέζνδνο Read γηα ην γάια (Read RB JR, 1965)  

1.Παίξλεηαη πνζφηεηα 100ml γάιαθηνο θαη ξπζκίδεηαη ην pH ηνπ ζε 4,5 κε 6N HCl.  Οη 

πξσηεΐλεο πνπ δηαρσξίζηεθαλ απνκαθξχλνληαη κε θπγνθέληξεζε ζε 23.000-25.000 x g 

πεξίπνπ ζε ζεξκνθξαζία 4
0
C γηα 20min.  

2. Σν επηπιένλ πγξφ (νξφο) δηεζείηαη ζε ρσλί Buchner θαη δηεζεηηθφ ραξηί Whatman N0 

42 κε ηε βνήζεηα ηνπ θελνχ. 

3. Σν δηήζεκα αλακηγλχεηαη κε CHCl3  (έλα κέξνο CHCl3 κε ηέζζεξα κέξε δηεζήκαηνο), 

αλαθηλείηαη ηζρπξά θαη θπγνθεληξείηαη ζε 45.000x g πεξίπνπ θαη ζεξκνθξαζία 4
0
C γηα 

20min.Ζ πδάηηλε θάζε εθρπιίδεηαη αθφκε κία θνξά κε CHCl3  θαη θπγνθεληξείηαη. 

4. Σν επηπιένλ δηαπγέο πγξφ ηνπνζεηείηαη ζε ζάθν θπηηαξίλεο, δηακέηξνπ 2cm πεξίπνπ 

κε κέγεζνο πφξσλ 48Å θαη ζπκππθλψλεηαη θαηά 95% κε ηε βνήζεηα δηαιχκαηνο PVP 

(Polyvinylpyrolidone) 30% ζε ζεξκνθξαζία 5
0
C. 

5.Σν ζπκπχθλσκα (1-2ml πεξίπνπ) παίξλεηαη απφ ην ζάθν θπηηαξίλεο, ξπζκίδεηαη ην pH 

ηνπ ζε 4,5 κε HCl θαη θπγνθεληξείηαη φπσο ζηελ παξ. 3. Παίξλεηαη ην επηπιένλ πγξφ, 

ξπζκίδεηαη ην pH ηνπ ζε 7,2 κε 0,1N NaOH θαη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 50
0
C γηα 10min. 

6. Μεηά ηε ζέξκαλζε, θπγνθεληξείηαη ην δηήζεκα, εθρπιίδεηαη κε CHCl3, θπγνθεληξείηαη 

θαη ην επηπιένλ πγξφ εμεηάδεηαη γηα ηελ χπαξμε εληεξνηνμίλεο κε κία απφ ηηο κεζφδνπο 

πνπ αλαπηχρζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

Με ηε κέζνδν απηή είλαη δπλαηφλ λα αληρλεπηεί πνζφηεηα εληεξνηνμίλεο ηεο ηάμεσο ησλ 

0,02-0,03κg/ml γάιαθηνο. 
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2.3.3 Μέζνδνο Zehren θαη Zehrsn (1968) γηα ηνπο ηπξνύο (ηξνπνπνίεζε από Μάληε, 

1973) (Zehren VL, 1968) (Μάληεο Α. , 1973) 

1. Παίξλνληαη 100g ηπξνχ θαη νκνηνγελνπνηνχληαη κε 400ml 0,2M θσζθνξηθφ ξπζκηζηηθφ 

δηάιπκα pH=7,4 ζε ειεθηξηθφ νκνηνγελνπνηεηή γηα 3min. Ρπζκίδεηαη ην pH  ηνπ 

νκνγελνπνηεκέλνπ πιηθνχ ζε 4,5 κε 6N HCl θαη θπγνθεληξείηαη ζε ςπρσκέλε θπγφθεληξν 

ζηηο 10.000πεξίπνπ rpm (33.000 x g). πγθεληξψλεηαη ε πδάηηλε θάζε θαη ην ίδεκα 

νκνγελνπνηείηαη κε 100ml ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο. Ρπζκίδεηαη ην pH ζε 4,5, 

θπγνθεληξείηαη θαη ε πδάηηλε θάζε ελψλεηαη κε απηή απφ ηελ πξψηε θπγνθέληξεζε. Σν 

θπγνθέληξεκα δηεζείηαη κε ραξηί Whatman N0 42, ηνπνζεηείηαη ζε ζάθν θπηηαξίλεο κε 

δηάκεηξν πφξσλ 48Å (dialysis tubing) θαη ζπκππθλψλεηαη ζε δηάιπκα PVP  κέρξη λα 

ειαηησζεί ν φγθνο ηνπ ζε 50ml πεξίπνπ. 

2. Σν ζπκπχθλσκα θπγνθεληξείηαη ζε 30.000 -32.000 x g ζε ςπρσκέλε θπγφθεληξν. 

πγθεληξψλεηαη ην επηπιένλ πγξφ θαη εθρπιίδεηαη 2 θνξέο κε CHCl3 (αλαινγία φγθσλ 4:1) 

θαη θάζε θνξά θπγνθεληξείηαη ζε 35.000 x g πεξίπνπ. 

3. Ζ δηαπγήο πδάηηλε θάζε πνπ παίξλεηαη, ηνπνζεηείηαη ζε ζήθε θπηηαξίλεο θαη 

εμηζνξξνπείηαη νζκσηηθά κε 20πιάζην φγθν απνζηαγκέλνπ λεξνχ ζε ζεξκνθξαζία 4
0
C γηα 

24 ψξεο γηα λα απνκαθξπλζνχλ ηα άιαηα. ηε ζπλέρεηα ην πιηθφ ζπκππθλψλεηαη ζε φγθν  

50ml πεξίπνπ, αξαηψλεηαη ζε φγθν 100ml κε 0,01M θσζθνξηθφ ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 

pH=6,0 , ξπζκίδεηαη ην  pH ηνπ ζε 6,0 κε 0,01Μ δηάιπκα H3PO4  θαη είλαη έηνηκν γηα ηε 

δίνδφ ηνπ απφ ηε ζηήιε ηεο ρξσκαηνγξαθίαο. 

4. Επγίδνληαη 2g Carboxymethylcellulose (Whatman CM 22 0,6meq/g capacity) θαη 

ελαησξνχληαη ζε 100ml 0,01M θσζθνξηθνχ ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο pH=6,0. Ρπζκίδεηαη 

ην pH ζε 6,0 κε 0,1Ν NaOH θαη ην ελαηψξεκα ηνπνζεηείηαη  ζε γπάιηλε ζηήιε δηακέηξνπ 

2cm θαη χςνπο 40cm. Ζ ζηήιε εμηζνξξνπείηαη ζε pH 6,0 κε 2-3 εθπιχζεηο κε 100ml 

θσζθνξηθνχ ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο (0,01Μ, pH=6,0) ε θάζε κία. 

5. Μεηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζηήιεο δηαβηβάδεηαη ην πιηθφ, πνπ πξνεηνηκάζηεθε φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ παξ.3, κε ξπζκφ ξνήο 30-40 ζηαγφλεο/min. Αθνινπζεί έθινπζε ηεο 

ζηήιεο κε 100ml ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο 0,01Μ pH=6,0 θαη ακέζσο κεηά ε παξαιαβή 

ηεο ηνμίλεο κε 150ml ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο (0,2Μ NaCl ζε 0,2Μ Sodium Phosphate 

Buffer pH=7,4) θαη κε ξπζκφ ξνήο 30-40 ζηαγφλεο/min. 

6. Σν έθινπζκα ηνπνζεηείηαη ζε ζάθν θπηηαξίλεο θαη ζπκππθλψλεηαη κέρξη μεξφηεηαο ζε 

δηάιπκα PVP. Οη ζάθνη εθπιέλνληαη εμσηεξηθά κε απνζηαγκέλν λεξφ θαη ην πεξηερφκελφ 
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ηνπο παίξλεηαη κε 2 εθπιχζεηο ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο γίλεηαη κε 0,5ml 0,02M Sodium 

Phoshate Buffered Saline pH=7,2 (A-14). Σν ηειηθφ ζπκπχθλσκα εάλ δελ είλαη δηαπγέο 

θπγνθεληξείηαη ζε 45.000 x g πεξίπνπ θαη εμεηάδεηαη γηα ηελ χπαξμε εληεξνηνμίλεο. 

Ζ κέζνδνο απνδίδεη εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθά εάλ αληί γηα CM-cellulose ρξεζηκνπνηεζεί 

Amberlite CG-50 (100-200 mesh) αθνχ βέβαηα πξνεγνπκέλσο πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια. 

(Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ Amberlite γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ Reiser (Reiser R, 1974). 

2.3.4 Μέζνδνο  Reiser γηα ηπξνύο θαη άιια ηξόθηκα (Reiser R, 1974) 

Ζ κέζνδνο απνηειεί παξαιιαγή ησλ πξνεγνπκέλσλ θαη κεηψλεη ηνλ ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ιήςε απνηειέζκαηνο ζε 3 εκέξεο. 

1. Πξνεηνηκαζία ξεηίλεο CG-50 Amberlite: 

Α)Επγίδνληαη 100g CG-50 θαη ελαησξνχληαη ζε 1,5l απνζηαγκέλν λεξφ 

Β) Ρπζκίδεηαη ην pH ηνπ ελαησξήκαηνο ζε 12 κε 5Ν NaOH ελψ αλαδεχεηαη ζπλέρεηα γηα 1 

ψξα 

Γ) Έθπιπζε ηεο ξεηίλεο κε απνζηαγκέλν λεξφ αξθεηέο θνξέο θαη ξχζκηζε ηνπ pH ηεο 

ηειηθά ζε 2,0 κε 6Ν HCl ελψ αλαδεχεηαη ζπλερψο γηα 1 ψξα. 

Γ)Έθπιπζε κε απνζηαγκέλν λεξφ αξθεηέο θνξέο θαη ξχζκηζε ηνπ pH ζε 5,6 κε 0,005Μ 

θσζθνξηθφ ξπζκηζηηθφ δηάιπκα pH=5,6. Δάλ ην pH είλαη κηθξφηεξν απφ 5,4 ξπζκίδεηαη ζε 

5,6 κε 5Ν NaOH. πλήζσο ην pH  ξπζκίδεηαη ζε 5,8 -5,9 , γηαηί φηαλ ε ξεηίλε παξακέλεη 

ζην ςπγείν γηα αξθεηφ δηάζηεκα κεηψλεηαη ην pH ηεο. 

2.Δμαγσγή ηεο εληεξνηνμίλεο από ην ηξόθηκν: 

Α) Οκνηνγελνπνηνχληαη 100g ηξνθίκνπ κε 140ml απνζηαγκέλνπ λεξνχ 

Β)Ρπζκίδεηαη ην pH ηνπ ζε 4,5-5,0 κε 1Ν HCl 

Γ)Φπγνθέληξεζε ζε 27.000 x g ζε ζεξκνθξαζία 4
0
C γηα 20min 

Γ) πιινγή ηνπ επηπιένληνο πγξνχ, ξχζκηζε ηνπ pH ηνπ ζε 7,5 κε 5Ν NaOH θαη εθρχιηζε 

κε CHCl3 (αλαινγία CHCl3 10%)  γηα 3-5min κε ζπλερή αλάδεπζε κε ηε βνήζεηα 

καγλεηηθνχ αλαδεπηήξα. 

Δ)Φπγνθέληξεζε (φπσο ζηελ παξ.γ), ιήςε πδάηηλεο θάζεσο, ξχζκηζε pH ζε 4,5 κε 6Ν 

HCl θαη θπγνθέληξεζε  (φπσο ζηελ παξ.γ) 

η)πιινγή ηνπ  επηπιένληνο πγξνχ, ξχζκηζε ηνπ pH ηνπ ζε 7,5 κε 5Ν NaOH, 

θπγνθέληξεζε (φπσο ζηελ παξ.γ) θαη ζπγθέληξσζε ηνπ επηπιένληνο πγξνχ. 
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3.Καζαξνπνίεζε εληεξνηνμίλεο: 

Α) Αλακηγλχνληαη 20ml Amberlite CG-50 (πνπ πξνεηνηκάζηεθε φπσο ζην 2.3.4) θαη αθνχ 

παξακείλεη ζε εξεκία γηα λα θαζηδήζεη, κε 100ml εθρπιίζκαηνο ηξνθίκνπ πνπ 

πξνεηνηκάζηεθε φπσο ζην 2.3.4 

Β)Αλάδεπζε κε καγλεηηθφ αλαδεπηήξα γηα 1ψξα ζηνπο 4
0
C 

Γ) Γηήζεζε ζε ρσλί Buchner κε θνηλφ δηεζεηηθφ ραξηί θαη εθαξκνγή θελνχ. Έθπιπζε ηεο 

ξεηίλεο κε 200ml 0,015M θσζθνξηθφ ξπζκηζηηθφ δηάιπκα pH=5,9 πνπ πεξηέρεη 0,09% 

NaCl 

Γ)Δλαηψξεζε ηεο ξεηίλεο ζε 30ml 0,15M Na2HPO4 +0,9% NaCl θαη ξχζκηζε ηνπ pH ζε 

6,8 

Δ)Αλάδεπζε γηα 45min ζε ζεξκνθξαζία 4
0
C  θαη δηήζεζε ζε ρσλί Buchner κε θνηλφ 

δηεζεηηθφ ραξηί θαη εθαξκνγή θελνχ 

η)Έθινπζε ηεο ξεηίλεο κε κηθξή πνζφηεηα ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο 

Ε)πιινγή ηνπ δηεζήκαηνο ησλ θάζεσλ ε θαη ζη θαη πξνζζήθε 1g άγαξ πςειήο 

θαζαξφηεηαο. πλερήο αλάδεπζε γηα 1 ψξα ζε ζεξκνθξαζία 5 
0
C 

Ζ)Απνκάθξπλζε ηνπ άγαξ κε δηήζεζε ζε ρσλί Buchner θαη ζπιινγή δηεζήκαηνο. 

4. πκπύθλσζε εληεξνηνμίλεο : 

Σν δηήζεκα ηνπνζεηείηαη ζε ζάθν θπηηαξίλεο (δηάκεηξνο 2cm, πφξνο 48Å) θαη 

ζπκππθλψλεηαη ζε δηάιπκα 50% Carbowax 20-M, ζε ζεξκνθξαζία 4
0
C κέρξη μεξφηεηαο. 

Παξαιακβάλεηαη ν ζάθνο, ηνπνζεηείηαη γηα 10min ζε λεξφ ζεξκνθξαζίαο 40
0
C πεξίπνπ 

θαη ζηε ζπλέρεηα παξαιακβάλεηαη ην μεξφ πεξηερφκελν κε ηξεηο εθπιχζεηο απνζηαγκέλνπ 

λεξνχ, ζπλνιηθνχ φγθνπ  έσο 5ml. Σν έθπιπκα εθρπιίδεηαη κε CHCl3  θαη θπγνθεληξείηαη  

ζε 35.000 x g πεξίπνπ. Παξαιακβάλεηαη  ε πδάηηλε θάζε, ιπνθηινπνηείηαη θαη ην 

ιπνθηινπνηεκέλν πιηθφ δηαιχεηαη κε 0,2ml πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 1% ζξπςίλεο (Type II 

Crude, Sigma Chemical Co.) θαη παξακέλεη επί 30 min  ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξνηνχ 

λα εμεηαζηεί κε ηε κηθξνκέζνδν αλνζνδηαρχζεσο επί αληηθεηκελνθφξνπ. Σν 

παξαζθεχαζκα αλνζνδηαρχζεσο  επσάδεηαη ζηνπο 37 
0
C γηα 24 ψξεο. 
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2.4 Απνκόλσζε θαη ηαπηνπνίεζε Σαικνλέισλ 

2.4.1 Γεληθά 

Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη βξεζεί κέζνδνο πνπ λα είλαη αξθεηά επαίζζεηε ψζηε λα κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνκφλσζε φισλ ησλ νξφηππσλ ησλ ζαικνλέισλ απφ ηα 

δηάθνξα είδε ηξνθίκσλ. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηε γεληθή απηή δηαπίζησζε θαη ηηο 

επηκέξνπο δηαθνξέο ζηηο ηερληθέο θαη ηα ππνζηξψκαηα, ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη 

ζήκεξα γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ ζαικνλέισλ ζηα δηάθνξα ηξφθηκα, πεξηιακβάλεη δχν 

ζηάδηα (Thatcher F.S., 1968): 

1. ην πξώην ζηάδην γίλεηαη ε απνκόλσζε ησλ βαθηεξηδίσλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε: 

Α) Τγξψλ κε εθιεθηηθψλ εκπινπηηζηηθψλ ππνζηξσκάησλ 

Β) Τγξψλ εθιεθηηθψλ εκπινπηηζηηθψλ ππνζηξσκάησλ  

Γ) ηεξεψλ εθιεθηηθψλ ππνζηξσκάησλ 

Σα εκπινπηηζηηθά κε εθιεθηηθά ππνζηξψκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζθνπίκσο δελ 

πεξηέρνπλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε νπνηνπδήπνηε βαθηεξίνπ. Σα 

ππνζηξψκαηα απηά βνεζνχλ ηα βαθηήξηα λα αλαλήςνπλ απφ κία θαηάζηαζε 

ηξαπκαηηζκνχ ή θπζηνινγηθήο αδξάλεηαο κε ηελ νπνία πθίζηαληαη ζε ηξφθηκα ηα νπνία 

ππέζηεζαλ ζεξκηθή θαηεξγαζία, απνμήξαλζε, αθπδάησζε, θαηάςπμε, επίδξαζε 

εμηνληδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ, πεξηέρνπλ ζπληεξεηηθά, έρνπλ ρακειφ pH ή κεγάιε 

νζκσηηθή πίεζε. 

Έηζη ηα κε εθιεθηηθά εκπινπηηζηηθά ππνζηξψκαηα βνεζνχλ ηα βαθηήξηα λα μεπεξάζνπλ 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ή ηεο θπζηνινγηθήο ηνπο αδξάλεηαο πξνηνχ ππνζηνχλ 

ηελ επίδξαζε ησλ ηνμηθψλ παξαγφλησλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλνη ζηα εθιεθηηθά 

εκπινπηηζηηθά ππνζηξψκαηα θαη νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα απνβνχλ θαηαζηξεπηηθνί γηα 

κηθξνβηαθά θχηηαξα κεησκέλεο αληηζηάζεσο. 

Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα ξπζκηζηεί ην pH ησλ ππνζηξσκάησλ απηψλ εθ λένπ ζην 

άξηζην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζαικνλέισλ, κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ ηξνθίκνπ- 

ελνθζαικίζκαηνο. 

Σα εθιεθηηθά εκπινπηηζηηθά ππνζηξψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επλνήζνπλ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ  ησλ ζαικνλέισλ ζε βάξνο άιισλ βαθηεξηδίσλ φπσο ησλ 

θνινβαθηεξηνεηδψλ, ησλ πξσηέσλ θαη ησλ ςεπδνκνλάδσλ ηα νπνία ζπλήζσο 

ππεξθαιχπηνπλ ηηο ζαικνλέιεο, ηδίσο φηαλ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν αξρηθφ πιεζπζκφ 

κέζα ζηα ηξφθηκα. 
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Σέινο ηα ζηεξεά  εθιεθηηθά ππνζηξψκαηα πεξηέρνπλ εθιεθηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη 

δξνπλ  κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαζψο θαη δείρηεο 

πνπ καο επηηξέπνπλ λα δηαρσξίζνπκε ηηο απνηθίεο πνπ θαηά ηεθκήξην πξνέξρνληαη απφ ηηο 

ζαικνλέιεο. 

2. ην δεύηεξν ζηάδην γίλεηαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ βαθηεξηδίσλ πνπ απνκνλώζεθαλ 

κε ηε ρξεζηκνπνίεζε: 

Α)Βηνρεκηθψλ δνθηκψλ 

Βi)Πνιπδχλακσλ αληη –Ο θαη αληη –Ζ νξψλ 

Bii) Μνλνδχλακσλ αληη-Ο, αληη-Ζ θαη αληη-Vi νξψλ 

Γ) Βαθηεξηνθάγσλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

Απαηηνύκελα Τιηθά 

1. Nutrient Broth (B-71) 

2. Buffered Peptone Water (B-15) 

3. Lactose Broth (B-41) 

4. Trypticase Soy Yeast Extract Broth (B-106) 

5. Selenite Cystine Broth (B-92) 

6. Moeller –Kauffman Tetrathionate Broth (B-99) 

7. Brilliant Green Agar ή BG Agar (B-9) 

8. Brilliant Green Sulfadiazine Agar ή BGS Agar (B-10) 

9. Salmonella Shigella Agar ή SS Agar (B-88) 

10. Bismuth Sulfite Agar (B-5) 

11.  Mc Conkey  Agar (B-49) 

12. Nutrient Agar (θεθιηκέλν) (Β-70) 

13. Triple Sugar Iron Agar ή  TSI Agar (B-104) 

14. Lysine Iron Agar ή LI Agar (B-48) 

15. Brain Heart Infusion Broth ή  BHI Broth (Β-7) 

16. SSR Medium (B-94) ή  Christensen‟s Urea Agar (B-19) 

17. Trypticase Soy Agar ή TSA (B-107α) 

18. ONPG Broth (B-73) 

19. Phenylalanine Agar (B-79) 

20. Motility Test Medium (B-59) 

21. Decarboxylase Medium (B-24) 

22. KCN Broth (B-38) 
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23. Peptone Water (B-77) ή Tryptone Water (B-109) 

24. Buffered Glulose Broth (B-13) 

25. Simmons Citrate Agar (B-93) 

26. Malonate Broth (B-51) 

27. Nutrient Gelatin  (B-68) 

28. Πνιπδχλακνη αληη-Ο θαη αληη-Ζ νξνί ζαικνλέισλ 

29. Ζ Broth (Β-35α) 

30.  Φνξκνινχρνο θπζηνινγηθφο νξφο (Α-19) 

31. Οη απαξαίηεηνη γηα ηηο δνθηκέο δπκψζεσο ζαθράξσλ πδαηάλζξαθεο, ηα ακηλνμέα 

νξληζίλε, αξγηλίλε θαη ιπζίλε θαζψο θαη αληηδξαζηήξηα εθηηκήζεσο ησλ βηνρεκηθψλ 

δνθηκψλ. 

2.4.2 Απνκόλσζε ζαικνλέισλ (FDA, 1976) 

Φάζε κε εθιεθηηθνύ εκπινπηηζκνύ (πξνεκπινπηηζηηθή) 

Α. Μέζνδνο γηα θξέαηα, δσηθέο νπζίεο, πξντόληα από αδέλεο θαη ηρζπάιεπξα.  

1.Πξντφληα πνπ ππέζηεζαλ ζεξκηθή θαηεξγαζία ή αθπδάησζε: 

α) Επγίδνληαη αζήπησο 25g δείγκαηνο ζε εηδηθή θηάιε νκνηνγελνπνηήζεσο. 

β) Πξνζζέηνληαη 225ml Buffered Peptone Water ή Trypticase Soy Yeast Extract Broth ή 

Nutrient Broth θαη αθνινπζεί νκνηνγελνπνίεζε γηα 2min ζηηο 8.000rpm ζε ειεθηξηθφ 

νκνηνγελνπνηεηή. 

γ) Μεηαθνξά ζε επξχζηνκε απνζηεηξσκέλε θηάιε. 

δ) Έιεγρνο ηνπ pH κε ηε βνήζεηα εηδηθήο ηαηλίαο θαη εθφζνλ είλαη ρακειφηεξν απφ 6,6 

ξπζκίδεηαη ζε 6,8± 0,1 κε ηε βνήζεηα ζηείξνπ δηαιχκαηνο Ν ΝαΟΖ.  

ε) Πξνζζήθε 2,2ml Tergitol Anionic 7 (πνπ παξέκεηλε γηα 15min ζε δηειαχλνληα αηκφ) 

ή ζηείξνπ Triton X-100, γηα ηε γαιαθησκαηνπνίεζε ησλ ιηπψλ. 

ζη) Δπψαζε ζηνπο 35
0
C  γηα 24±2 ψξεο. 

δ) Ζ κέζνδνο ζπλερίδεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 2.4.2.2 θαη 2.4.2.3.  

2. Νσπά ή πνιχ κνιπζκέλα πξντφληα  

α) Επγίδνληαη 25g δείγκαηνο ζε δχν εηδηθέο απνζηεηξσκέλεο θηάιεο νκνηνγελνπνηήζεσο.  

β) Πξνζζέηνληαη 225ml Selenite Cystine Broth ζηε κία θαη 225ml Moeller- Kauffman 

Tetrathionate Broth ζηελ άιιε. Αθνινπζεί νκνηνγελνπνίεζε γηα 2min ζηηο 8.000rpm ζε 

ειεθηξηθφ νκνηνγελνπνηεηή. 

γ) Μεηαθνξά ζε επξχζηνκε ζηείξα θηάιε ησλ 500ml. 
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δ) Δπψαζε ζηνπο 35
0
C γηα 24± 2 ψξεο. 

ε) Ζ κέζνδνο ζπλερίδεηαη  φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 2.4.2  

B) Μέζνδνο γηα παζηεξησκέλα απγά, παζηεξησκέλα θαηεςπγκέλα απγά, έηνηκα 

κίγκαηα (γηα θέηθ, κπηζθόηα, ςσκί, θνπινύξηα) θαη παηδηθέο ηξνθέο.  

1. Επγίδνληαη αζήπησο 25g δείγκαηνο ζε κηα επξχζηνκε απνζηεηξσκέλε θηάιε κε 

βηδσηφ πψκα. 

2. Πξνζζέηνληαη 225ml Buffered Peptone Water ή Trypticase Soy Yeast Extract Broth 

ή  Nutrient Broth ή  Lactose Broth. Δάλ ην πξντφλ είλαη ζε κνξθή ζθφλεο ηφηε 

πξνζζέηνπκε ηκεκαηηθά ην δσκφ θαη ε νκνηνγελνπνίεζε γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ζηείξαο 

ξάβδνπ ή ζπάηνπιαο  

3. Ζ θηάιε παξακέλεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 60min 

4. Αλαηαξάζζεηαη ε θηάιε, ειέγρεηαη ην pH κε ηε βνήζεηα ηαηλίαο θαη εάλ ρξεηάδεηαη 

ξπζκίδεηαη ζην 6,8±0,1 κε ηε βνήζεηα απνζηεηξσκέλνπ δηαιχκαηνο N NaOH ή N HCl 

5. Υαιαξψλεηαη ην πψκα ηεο θηάιεο θαη επσάδεηαη ζηνπο 35
0
C γηα 24±2 ψξεο 

6. Ζ κέζνδνο ζπλερίδεηαη φπσο 2.4.2 

Γ) Μέζνδνο γηα κε παζηεξησκέλα ή θαηεςπγκέλα πξντόληα απγώλ 

Όπσο θαη ζηε κέζνδν 2.4.2 (Β). Διέγρεηαη θαη ξπζκίδεηαη ην pH εθφζνλ είλαη 

απαξαίηεην ζην 6,8±0,2 

Γ) Μέζνδνο γηα ηξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ απγά (ρπινπίηεο, πάζηεο θιπ)  

Όπσο θαη ζηε κέζνδν 2.4.2. (Α). Παξαιείπεηαη ε δηαδηθαζία  ηεο παξαγξάθνπ ε.  

Δ) Μέζνδνο γηα πιήξεο γάια ζε ζθόλε θαη απνβνπηπξσκέλν γάια ζε ζθόλε 

1. Επγίδνληαη αζήπησο 25g δείγκαηνο ζε κηα απνζηεηξσκέλε θηάιε 

2. Πξνζζέηνληαη 250ml απνζηεηξσκέλνπ απνζηαγκέλνπ λεξνχ θαη 

νκνγελνπνηείηαη πνιχ θαιά ην πεξηερφκελν ηεο θηάιεο  

3. Διέγρεηαη κε εηδηθή ηαηλία ην pH θαη εθφζνλ είλαη ρακειφηεξν απφ 6,6 

ξπζκίδεηαη ζην 6,8±0,2 κε απνζηεηξσκέλν δηάιπκα N NaOH 

4. Πξνζζέηνληαη 0,5ml πδαηηθνχ δηαιχκαηνο Brilliant green 1% θαη 

νκνγελνπνηείηαη θαιά ην πεξηερφκελν ηεο θηάιεο  

5. Δπψαζε ζηνπο 35
0
C γηα 24±2 ψξεο 

6. Ζ κέζνδνο ζπλερίδεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 2.4.2 
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Φάζε απνκνλώζεσο  

Σφζν απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ζε Selenite Cystine Broth φζν θαη απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ζε 

Tetrathionate Broth ηεο θάζεσο 2.4.2.Α, γίλεηαη επηθαλεηαθή ζπνξά, κε ηε βνήζεηα θξίθνπ 

θαη κε ηξφπν ψζηε λα αλαπηπρζνχλ απνκνλσκέλεο απνηθίεο, ζηα ζηεξεά εθιεθηηθά 

ππνζηξψκαηα Brilliant Green Agar (ή Brilliant Green Sulfadiazine Agar), Salmonella 

Shigella Agar θαη Bismuth Sulfite Agar. 

Δπψαζε ζηνπο 35
0
C γηα 24± 2 ψξεο 

ην ππφζηξσκα Brilliant Green Agar νη απνηθίεο ησλ ζαικνλέισλ είλαη άρξσκεο ή ξνδ, 

εκηδηαθαλείο ή αδηαθαλείο ελψ ην ππφζηξσκα πνπ ηηο πεξηβάιιεη είλαη ξνδ πξνο ην 

θφθθηλν. Οξηζκέλεο ζαικνλέιεο ζρεκαηίδνπλ δηαθαλείο πξάζηλεο απνηθίεο φηαλ 

πεξηβάιινληαη απφ απνηθίεο βαθηεξηδίσλ πνπ δπκψλνπλ ηε ιαθηφδε ή ηε ζαθραξφδε, 

δεδνκέλνπ φηη ηα βαθηεξίδηα πνπ δπκψλνπλ ηνπο πξνεγνχκελνπο πδαηάλζξαθεο 

ζρεκαηίδνπλ απνηθίεο θαη δψλεο πνπ έρνπλ θηηξηλνπξάζηλν ή πξάζηλν ρξψκα. Πνζνζηφ 

κηθξφηεξν απφ 1% ησλ ζαικνλέισλ είλαη άηππεο κε ηελ έλλνηα φηη δπκψλνπλ ηε ιαθηφδε 

θαη ζρεκαηίδνπλ θηηξηλνπξάζηλεο ή πξάζηλεο απνηθίεο. 

ην ππφζηξσκα SS Agar νη απνηθίεο ησλ ζαικνλέισλ είλαη άρξσκεο ή έρνπλ αλνηθηφ 

ξνδ ρξψκα, είλαη αδηαθαλείο, εκηδηαθαλείο, ή δηαθαλείο, ελψ πνιιά ζηειέρε ζρεκαηίδνπλ 

απνηθίεο κε καχξν θέληξν (παξαγσγή H2S). 

ην ππφζηξσκα Bismuth Sulfite Agar νη απνηθίεο ησλ ζαικνλέισλ έρνπλ θαθέ ή καχξν 

ρξψκα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρνπλ κεηαιιηθή απφρξσζε. Σν ππφζηξσκα γχξσ 

απφ ηελ απνηθία αξρηθά έρεη θαθέ ρξψκα πνπ κεηαηξέπεηαη ζε καχξν κε ηελ πξφνδν ηεο 

επσάζεσο. Οξηζκέλα ζηειέρε ζρεκαηίδνπλ πξάζηλεο απνηθίεο ελψ ην ππφζηξσκα πνπ ηηο 

πεξηβάιιεη έρεη θάπσο πην ζθνηεηλή απφρξσζε απφ ην ππφινηπν.  
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2.4.3 Σαπηνπνίεζε ζαικνλέισλ 

Α. Πξνθαηαξθηηθόο βηνρεκηθόο έιεγρνο  

1. Σα ζηειέρε ηεο θάζεο απνκφλσζεο ελνθζαικίδνληαη ζε TSI Agar θαη ζε  LI Agar. Ο 

ελνθζαικηζκφο γίλεηαη κε ηελ ίδηα αθίδα πνπ κεηαθέξεη κέξνο απφ ηελ απνηθία ηφζν ζηελ 

επηθάλεηα φζν θαη ζην βπζφ ηνπ   TSI θαη LI Agar. 

Δπψαζε: ηνπο 35
0
C γηα 24± 2ψξεο θαη γηα ηα δχν ππνζηξψκαηα. Δθφζνλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ζσιήλεο κε βηδσηά πψκαηα, ηα πψκαηα παξακέλνπλ ραιαξά γηα λα 

εμαζθαιηζηεί αεξφβην πεξηβάιινλ θαη λα απνθεπρζεί ε ππέξκεηξε παξαγσγή H2S. 

Όηαλ αλαπηχζζνληαη ζαικνλέιεο ζην TSI Agar ν βπζφο έρεη θίηξηλν ρξψκα (φμηλν pH) 

θαη ε θεθιηκέλε επηθάλεηα θφθθηλν (αιθαιηθφ pH). Δπίζεο κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη 

Εικόνα 12. Σχεδιάγραμμα απομονϊςεωσ ςαλμονζλων 
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καχξν ρξψκα εάλ ζρεκαηίδεηαη H2S. (Σφζν νη ζσιήλεο πνπ εκθαλίδνπλ καχξν ρξψκα φζν 

θαη εθείλνη πνπ δελ εκθαλίδνπλ, θαηαθξαηνχληαη γηα ηηο παξαπέξα δνθηκέο). 

Όηαλ αλαπηχζζνληαη ζαικνλέιεο ζην LIA φιν ην ππφζηξσκα έρεη ρξψκα πνξθχξαο 

(αιθαιηθφ pH). Όηαλ ζρεκαηίδεηαη H2S ν βπζφο ηνπ ππνζηξψκαηνο έρεη καχξν ρξψκα. 

Οη απνηθίεο ζην  TSI Agar πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο αληηδξάζεηο ησλ 

ζαικνλέισλ (ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη απηέο πνπ ζρεκαηίδνπλ θίηξηλε ινμή επηθάλεηα) 

δελ απνθιείνληαη απφ ηηο παξαπέξα δνθηκέο εθφζνλ δίλνπλ ηηο ηππηθέο αληηδξάζεηο ησλ 

ζαικνλέισλ ζην LI Agar.  (Σν LI Agar ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ 

ζαικνλέισλ νη νπνίεο δπκψλνπλ ηε ιαθηφδε). 

2. Σα ζηειέρε ηα νπνία ζεσξήζεθαλ ζαλ πηζαλέο ζαικνλέιεο κε βάζε ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο αληηδξάζεηο ηνπο ζην TSI Agar θαη LI Agar, ελνθζαικίδνληαη ζε 

Christensen Urea Agar ή SSR Medium (δνθηκή νπξίαζεο) θαη παξάιιεια ππνβάιινληαη 

ζηε δνθηκή νμεηδάζεο. 

Οη ζαικνλέιεο δελ παξάγνπλ νπξίαζε θαη δίλνπλ αξλεηηθή ηε δνθηκή νμεηδάζεο.  

3. Σα ζηειέρε πνπ επηιέρζεθαλ κε βάζε ηηο παξαπάλσ δνθηκέο ελνθζαικίδνληαη ζε 

δσκφ ΒΖΗ θαη κεηά απφ 18σξε επψαζε ζηνπο 35
0
C ππνβάιινληαη ζηηο δνθηκέο: 

         α) Παξαγσγήο β-γαιαθηνζηδάζεο (ONPG) 

         β) Απακηλψζεσο θαηλπιαιαλίλεο 

         γ) Κηλεηηθφηεηαο 

Δάλ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ δνθηκψλ ππνδειψλνπλ πηζαλή ζαικνλέια, ηα 

ζηειέρε ππνβάιινληαη ζε πξνθαηαξθηηθφ νξνινγηθφ έιεγρν κε πνιπδχλακνπο αληη-Ο θαη 

αληη-Ζ νξνχο. 

Β. Πξνθαηαξθηηθόο νξνινγηθόο έιεγρνο 

1.Οξνζπγθόιιεζε κε πνιπδύλακν αληη-Ο νξό ζε πιάθα (Thatcher F.S., 1968) 

Α) ηελ επηθάλεηα κηαο αληηθεηκελνθφξνπ πιάθαο ή ζηνλ ππζκέλα ελφο ηξπβιίνπ 

ζρεκαηίδνληαη κε παινγξαθηθφ κνιχβη ηήμεσο δχν θχθινη δηακέηξνπ 1,5cm πεξίπνπ. 

Β) Με ηε βνήζεηα θξίθνπ 3mm κεηαθέξεηαη κηθξή πνζφηεηα (1/2 θξίθνπ) 24σξεο 

θαιιηέξγεηαο ζε Nutrient Agar  ή Trypticase Soy Agar θαη ηνπνζεηείηαη ζην αλψηεξν 

ζεκείν θάζε θχθινπ. 

Γ) Σνπνζεηείηαη κία ζηαγφλα ζηείξνπ θπζηνινγηθνχ νξνχ ζην θαηψηεξν ζεκείν ηνπ θάζε 

θχθινπ 
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Γ) Με ηε βνήζεηα ηνπ θξίθνπ ή αθίδαο αλακηγλχεηαη θαιά ε θαιιηέξγεηα κε ηε ζηαγφλα 

ηνπ θπζηνινγηθνχ νξνχ, έηζη ψζηε λα ζρεκαηηζηεί νκνηνγελέο ελαηψξεκα.  

Δ)Πξνζζήθε κηαο ζηαγφλαο αληη-Ο νξνχ ζηνλ έλα κφλν θχθιν θαη αλάκημε κε θξίθν ή 

αθίδα. 

η) Αλαθίλεζε ηνπ κίγκαηνο κε θηλήζεηο ηεο πιάθαο κπξνο –πίζσ γηα 1min θαη 

παξαηήξεζε γηα χπαξμε ζπγθνιιήζεσο πάλσ απφ καχξν βπζφ κε ηε βνήζεηα πιάγηνπ 

θσηηζκνχ. 

Ε) Ζ αληίδξαζε ( ζπγθφιιεζε) αμηνινγείηαη: 

 Χο ζεηηθή φηαλ παξαηεξείηαη ζπγθφιιεζε (έζησ θαη αζζελήο) κφλν ζηνλ θχθιν πνπ 

πξνζηέζεθε ν αληη-Ο νξφο. 

 Χο αξλεηηθή φηαλ θαη ζηνπο δχν θχθινπο δελ παξαηεξείηαη ζπγθφιιεζε 

 Χο κε εηδηθή φηαλ παξαηεξείηαη ζπγθφιιεζε θαη ζηνπο δχν θχθινπο. 

2.Οξνζπγθόιιεζε κε πνιπδύλακν αληη-Ζ νξό ζε ζσιήλεο 

Α)Πξνεηνηκάδεηαη 24σξε θαιιηέξγεηα ηνπ ζηειέρνπο  ζε ππφζηξσκα H-Broth ή 

Trypticase Soy Yeast Extract Broth. 

Β) Αξαηψλεηαη ν πνιπδχλακνο αληη-Ζ νξφο (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαζθεπαζηή) 

θαη ειέγρεηαη ε δξαζηηθφηεηά ηνπ επάλσ ζε θαιιηέξγεηα κάξηπξα. 

Γ) Αλακηγλχνληαη 5ml θαιιηέξγεηαο ηνπ ζηειέρνπο ζε H-Broth κε 2,5ml θνξκνινχρνπ 

θπζηνινγηθνχ νξνχ θαη αθήλεηαη λα δξάζεη ηνπιάρηζηνλ γηα κία ψξα.  

Γ) Σνπνζεηνχληαη ζε ζσιήλεο 10 x 75mm ή 13 x 100mm 0,5ml αξαησκέλνπ αληη-Ζ 

νξνχ. 

Δ)Πξνζζέηνληαη 0,5ml θνξκνινχρνπ θαιιηέξγεηαο πνπ πξνεηνηκάζηεθε φπσο ζηελ 

παξ.Γ . 

η)Πξνεηνηκάδεηαη ζσιήλαο – κάξηπξαο κε 0,5ml θνξκνινχρνπ θπζηνινγηθνχ νξνχ θαη 

5ml θαιιηέξγεηαο. 

Ε) Δπψαζε ησλ κηγκάησλ γηα 1 ψξα ζηνπο 50
0
C θαη παξαηήξεζε θάζε 15min. ην ηέινο 

ηνπ ρξφλνπ ζεκεηψλεηαη ην απνηέιεζκά ηνπο. 

 Θεηηθό: πγθφιιεζε κφλν ζην ζσιήλα κε ηνλ αληη-Ζ νξφ  

 Αξλεηηθό: Γελ παξαηεξείηαη ζπγθφιιεζε θαη ζηνπο δχν ζσιήλεο  

 Με εηδηθή ζπγθόιιεζε: πγθφιιεζε θαη ζην ζσιήλα-κάξηπξα. 

ΖΜΔΗΧΖ: Σε πεξίπηωζε κε ζπγθνιιήζεωο κε αληη-Η νξνύο ε δνθηκή 

επαλαιακβάλεηαη αιιά κε θαιιηέξγεηα πνπ ηνλώζεθε ε θηλεηηθόηεηά ηεο ύζηεξα από 2-3 

δηόδνπο ζε Motility Test Medium ζε ηξπβιία petri. Ελνθζαικίδεηαη ην ζηέιερνο ζε έλα 
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ζεκείν ηνπ ηξπβιίνπ κε γξακκηθή βάζνπο 2mm λύμε θαη κεηά ηελ επώαζε, γίλεηαη αλάθηεζε 

ηνπ ζηειέρνπο από ην πιένλ απόκαθξν ζεκείν δηεηζδύζεώο ηνπ ζην ππόζηξωκα.  

Γ. Πιήξεο βηνρεκηθόο έιεγρνο  

1. Σα ζηειέρε ηα νπνία κε βάζε ηηο δνθηκέο ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ βηνρεκηθνχ ειέγρνπ 

(2.4.3)  θαη ηελ νξνζπγθφιιεζε κε ηνπο πνιπδχλακνπο αληη-Ο θαη αληη-Ζ νξνχο 

ζεσξήζεθαλ σο πξνθαηαξθηηθψο  ζεηηθά γηα ζαικνλέιεο, ππνβάιινληαη ζε πιήξε 

βηνρεκηθφ έιεγρν θαη εμεηάδνληαη σο πξνο ηηο δνθηκέο ηνπ πίλαθα 8.   

2. Οη βηνρεκηθέο δνθηκέο γίλνληαη κε ρξήζε ησλ ππνζηξσκάησλ, ησλ αληηδξαζηεξίσλ 

θαη ηερληθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 2.5.5. 

3. Δάλ κεηά ηνλ πιήξε βηνρεκηθφ έιεγρν ην ζηέιερνο έρεη ραξαθηεξηζηηθά ζαικνλέιαο, 

απνζηέιιεηαη ζε εηδηθφ θέληξν ηαπηνπνηήζεσο ζαικνλέισλ γηα ηελ πιήξε ηαπηνπνίεζε 

ηνπ νξφηππνπ.  

Ρίνακασ 8. Βιοχθμικά χαρακτθριςτικά του γζνουσ Salmonella (Buchanan, 1974) 

 Salmonella 

Παξαγσγή θαηαιάζεο + 

Γνθηκή νμεηδάζεο - 

Γνθηκή β-γαιαθηνζηδάζεο D 

Απακίλσζε θαηλπιαιαλίλεο - 

Αλάπηπμε παξνπζία KCN + 

Παξαγσγή Ζ2S ζε TSI Agar + 

Παξαγσγή ηλδφιεο - 

Παξαγσγή νπξηάζεο - 

Γνθηκή MR + 

Γνθηκή VP - 

Υξεζηκνπνίεζε θηηξηθψλ αιάησλ + 

Αλαγσγή ληηξηθψλ αιάησλ + 

Υξεζηκνπνίεζε κεινληθνχ Na D 

Τδξφιπζε ηεο δειαηίλεο D 

Γνθηκή θηλεηηθφηεηαο + 

Απνθαξβνμπιίσζε :   

Λπζίλεο + 

Αξγηλίλεο + 

Οξληζίλεο + 

Εχκσζε γιπθφδεο* (παξαγσγή αεξίνπ ζηνπο 37
0
C + 

Εχκσζε κε παξαγσγή κφλν νμένο ηεο:  

Αδνληηφιεο - 

Αξαβηλφδεο + 

Γνπιζηηφιεο D 

Δζθνπιίλεο - 

Ηλνζηηφιεο d 

Λαθηφδεο D 

Μαιηφδεο + 

Μαλληηφιεο + 
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D=Σα δηάθνξα είδε ηνπ ίδηνπ γέλνπο δίλνπλ δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο 
d = Σα δηάθνξα ζηειέρε ηνπ ίδηνπ είδνπο ή νξνηχπνπ δίλνπλ 
δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο  
∙Ζ S.flexneri παξάγεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αέξην απφ ηε γιπθφδε θαη ηε καλληηφιε, ελψ νη 
ππφινηπεο παξάγνπλ κφλν νμχ απφ ηε δχκσζε ηεο γιπθφδεο  

 

2.5 Κνινβαθηεξηνεηδή – Εληεξηθήο πξνειεύζεσο-ESCHERICHIA COLI 

2.5.1 Αξίζκεζε θνινβαθηεξηνεηδώλ θαη E.COLI 

H αξίζκεζε ησλ θνινβαθηεξηνεηδψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ εληεξηθήο πξνειεχζεσο 

θνινβαθηεξηνεηδψλ θαη ηεο E. coli I, κπνξεί λα γίλεη κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα κεζφδνπο 

θαη κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζπλδπαζκψλ ζξεπηηθψλ ππνζηξσκάησλ. Δπεηδή φκσο κφλν 

ε ζεηηθφηεηα ζηε δνθηκή θνινβαθηεξηνεηδψλ είλαη δπλαηφλ λα ππνδειψλεη ζεηηθφηεηα ζε 

εληεξηθήο πξνειεχζεσο θνινβαθηεξηνεηδή θαη E.coli, ε κεζνδνινγία αληρλεχζεσο- 

αξηζκήζεσο εμειίζζεηαη ζε ζπλερφκελα ζηάδηα. 

Απαηηνύκελα πιηθά 

1. Αξαησηηθφ πγξφ (Α-5, Α-15,Α-17) 

2. Lactose Broth (B-41) 

3. Lauryl Sylfate Tryptose Broth ή LST Broth (B-43) 

4. McConkey Broth (B-50) 

5. Brilliant Green Lactose Bile Broth 2% ή BGLB Broth (B-11) 

6. E.C. Broth (B-27) 

7. M-FC Broth (B-57) 

8. M-FC Agar (B-57a) 

9. M-Endo-Agar MF (B55) 

10. Eosin Methylene Blue Agar ή  EMB Agar (B-31) 

11. Endo Agar (B28) 

12. Violet Red Bile Agar (B-117) 

13. Desoxycholate Lactose Agar (B-25) 

14. McConkey Agar (B-49) 

15. Peptone Water (B-77) 

Ξπιφδεο + 

αιηθίλεο - 

νξβηηφιεο + 

αθραξφδεο - 

Σξεαιφδεο + 
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16. πζθεπή δηεζήζεσο θαηάιιειε γηα κηθξνβηνθξαηείο κεκβξάλεο δηακέηξνπ 47 mm 

(Millipore ή άιινπ ηχπνπ). 

17. Μηθξνβηνθξαηείο κεκβξάλεο δηακέηξνπ 47 mm θαη κεγέζνπο πφξσλ 0,45κm 

18. Πιαζηηθά ηξπβιία κηαο ρξήζεσο δηακέηξνπ 50 mm, εηδηθά γηα επψαζε ζε 

πδαηφινπηξν (Millipore Corp.). 

19. Απνξξνθεηηθνί δίζθνη (absorbent pads) δηακέηξνπ 45mm 

20. Τπνζηξψκαηα θαη αληηδξαζηήξηα απαξαίηεηα γηα δνθηκέο ηλδφιεο, θηηξηθψλ, MR 

θαη VP. 

εκείσζε: Αλάινγα κε ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απαηηνύληαη νξηζκέλα κόλν από 

ηα παξαπάλσ πιηθά. 

2.5.2 Μέζνδνο Δλζσκαηώζεσο 

Πξνεηνηκαζία δείγκαηνο θαη αξαηώζεσλ  

Γίλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 2.1.1  

 Κνινβαθηεξηνεηδή 

Α. Πξνθαηαξθηηθή δνθηκή 

1. Ρεπζηνπνηείηαη ην ζξεπηηθφ ππφζηξσκα (Violet Red Bile Agar ή Desoxycholate 

Lactose Agar ή McConkey Agar) θαη ζεξκνζηαηείηαη ζηνπο 45℃ ζε πδαηφινπηξν 

2. Απφ ηηο αληίζηνηρεο αξαηψζεηο ηνπ δείγκαηνο κεηαθέξεηαη πνζφηεηα 1 ml ζε ζηείξα 

ηξπβιία θαη ελζσκαηψλεηαη κε 15 ml πεξίπνπ ππνζηξψκαηνο ζεξκνθξαζίαο 

4℃ πεξίπνπ. 

3. Πξνθεηκέλνπ γηα ξεπζηφ ηξφθηκν είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ελνθζαικηζκφο θαη απφ ην 

αλαξαίσην δείγκα. 

4. Σα ηξπβιία επσάδνληαη ζηνπο 35-37℃ γηα 24 ψξεο. 

5. Μεηά ηελ επψαζε αξηζκνχληαη νη θφθθηλεο απνηθίεο. Δπηιέγνληαη γηα αξίζκεζε ηα 

ηξπβιία ηα νπνία έρνπλ 30-150 απνηθίεο (APHA, 1976) ελψ θαηά ηνλ WHO (WHO, 

1977), αξηζκνχληαη ηα ηξπβιία πνπ έρνπλ 20-80 απνηθίεο. Ο αξηζκφο ησλ απνηθηψλ, 

αθνχ πνιιαπιαζηαζηεί επί ην ζπληειεζηή αξαηψζεσο, εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ 

θνινβαθηεξηνεηδψλ αλά ml ή  gr ηξνθίκνπ. 

Β. Δπηβεβαησηηθή δνθηκή 

Ζ δνθηκή γίλεηαη εθφζνλ νη απνηθίεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη δελ είλαη ηππηθέο γηα 

θνινβαθηεξηνεηδή, νπφηε γίλνληαη νη εμήο ελέξγεηεο: 
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1. Απφ ην ηξπβιίν πνπ αξηζκήζεθε, επηιέγεηαη αξηζκφο απνηθηψλ ίζσο πξνο ηελ 

ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ ζπλφινπ ηνπο θαη ελνθζαικίδεηαη ζε ζσιήλεο κε δσκφ 

McConkey ή BGLB. 

2. Οη ζσιήλεο επσάδνληαη ζηνπο 35-37℃ γηα 24 ψξεο θαη ζεσξνχληαη ζεηηθνί εθφζνλ 

παξνπζηάζνπλ αλάπηπμε θαη παξαγσγή αεξίνπ. 

3. Με βάζε ην πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ απνηθηψλ ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο 

θνινβαθηεξηνεηδψλ ηεο επηβεβαησηηθήο δνθηκήο αλά ml ή gr ηξνθίκνπ. 

 Δληεξηθήο πξνειεύζεσο θνινβαθηεξηνεηδή – E.coli 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ θνινβαθηεξηνεηδψλ κε αξίζκεζε ζηεξεά 

ππνζηξψκαηα δελ επλνεί ηελ αξίζκεζε E.coli θαη εληεξηθψλ θνινβαθηεξηνεηδψλ, δηφηη 

πνιιαπιαζηάδεη ην ρξφλν εξγαζίαο θαη ηε δαπάλε πιηθψλ. Δίλαη δπλαηφλ λα γίλεη σο 

εμήο: 

Απφ ηνπο ζεηηθνχο ζσιήλεο ηεο επηβεβαησηηθήο δνθηκήο ελνθζαικίδνληαη ζσιήλεο κε 

δσκφ E.C θαη Peptone Water θαη επσάδνληαη ζηνπο 44,5±2℃ γηα 48 ψξεο. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία. 

2.5.3 Μέζνδνο Μηθξνβηνθξαηώλ Μεκβξαλώλ (Μembrane Filtration Method) 

Δίλαη κέζνδνο ε νπνία εθαξκφδεηαη θπξίσο γηα ηελ αξίζκεζε θνινβαθηεξηνεηδψλ ζην 

λεξφ. Δίλαη δπλαηφλ, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα 

νξηζκέλα ξεπζηά ηξφθηκα, αιιά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη θαηά ηελ δηήζεζε 

θάλνπλ δχζθνιε ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Πξνεηνηκαζία ηνπ δείγκαηνο – αξαηώζεηο 

Δάλ ην δείγκα δελ έρεη κεγάιν αξηζκφ θνινβαθηεξηνεηδψλ, δελ γίλνληαη αξαηψζεηο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ 2 αξαηψζεηο (1:10 θαη 1:100) κε αξαησηηθφ πγξφ 

θσζθνξηθφ ξπζκηζηηθφ δηάιπκα (Α-5). 

Σερληθή (WHO, 1977): 

1. Πξνεηνηκάδνληαη ηα ηξπβιία petri πνπ πεξηέρνπλ ππφζηξσκα M-FV-Agar θαη M-Endo 

Agar MF θαη μεξαίλνληαη επηθαλεηαθά ζηνπο 37℃ γηα 30 min. 

2. Διέγρεηαη ην ζχζηεκα δηεζήζεσο θαη ηνπνζεηνχληαη κε ζηείξα ιαβίδα νη κεκβξάλεο 

ζηηο ζπζθεπέο δηεζήζεσο. 
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3. Γηεζνχληαη εηο δηπινχλ 100 ml θαη 10 ml απφ ην αλαξαίσην δείγκα θαζψο θαη 10 ml 

απφ ηηο αξαηψζεηο 1:10 θαη 1:100 (εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη). 

4. Ζ κηα ζεηξά θίιηξσλ ηνπνζεηείηαη κε πξνζνρή ζηελ επηθάλεηα ηξπβιίσλ ηα νπνία 

πεξηέρνπλ M-FC-Agar ή M-Endo Agar MF θαη επσάδνληαη ζηνπο 35-37℃ γηα 24±2 ψξεο. 

Αξηζκνχληαη  νη θφθθηλεο απνηθίεο ζην M-Endo Agar Mf θαη νη θπαλέο ζην M-FC-Agar. 

Σν απνηέιεζκα εθθξάζεη ηνλ αξηζκφ θνινβαθηεξηνεηδψλ κε βάζε ηε ζρέζε :  

Κνινβαθηεξηνεηδή/ml= αξηζκφο απνηθηψλ/ ml δείγκαηνο x 100 

5. Ζ δεχηεξε ζεηξά θίιηξσλ ηνπνζεηείηαη ζε ηξπβιία ηα νπνία πεξηέρνπλ ππφζηξσκα M-

FV-Agar θαη επσάδνληαη ζηνπο 44,5±0,2℃ ζε θιίβαλν επσάζεσο γηα 24 ± ψξεο. 

Αξηζκνχληαη νη θπαλέο απνηθίεο θαη ην απνηέιεζκα εθθξάδεη ηνλ πιεζπζκφ E.coli ζηελ 

αληίζηνηρε πνζφηεηα δείγκαηνο πνπ δηεζήζεθε. 

6. Ζ επψαζε ησλ θίιηξσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηα θνινβαθηεξηνεηδή είλαη δπλαηφλ λα γίλεη 

θαη ζε M-FC-Broth. ηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά πδαηνζηεγή πιαζηηθά 

ηξπβιία δηακέηξνπ 50 mm εθνδηαζκέλα κε απνξξνθεηηθφ δίζθν (absorbent pad). Ο δίζθνο 

δηαπνηίδεηαη κε 2 ml δσκνχ M-FC θαη ακέζσο πάλσ ζ‟ απηφλ ηνπνζεηείηαη ην θίιηξν. Ζ 

επψαζε γίλεηαη ζε πδαηφινπηξν ζεξκνθξαζίαο 35-37℃ ζην νπνίν ηα ηξπβιία, αθνχ 

θιεηζηνχλ εξκεηηθά αθήλνληαη θαη επηπιένπλ. Αξηζκνχληαη νη θπαλέο απνηθίεο. 

Ζ κέζνδνο παξνπζηάδεη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα εμαηηίαο ησλ νπνίσλ δίλεη κηθξφηεξνπο 

πιεζπζκνχο θνινβαθηεξηνεηδψλ. 

2.5.4 Aξίζκεζε εληεξνβαθηεξηνεηδώλ 

  πλνιηθή αξίζκεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο ησλ εληεξνβαθηεξηνεηδψλ 

απαηηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηαπηζησζεί ηπρψλ εληεξηθήο 

πξνειεχζεσο κφιπλζε, ηδηαίηεξα φηαλ ην ηξφθηκν έρεη ππνζηεί θάπνην ρεηξηζκφ 

(εμπγίαλζε) ν νπνίνο κπνξεί λα έρεη ζαλαηψζεη ηελ E.coli, αιιά δελ είλαη βέβαην φηη έρεη 

ζαλαηψζεη φινπο ηνπο αληηπξφζσπνπο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ  εληεξνβαθηεξηνεηδψλ. Πξέπεη 

λα ηνληζζεί φηη ε εθηίκεζε ηεο νκάδαο Δληεξνβαθηεξηνεηδψλ ζαλ ζχλνιν δελ έρεη κεγάιε 

παξαδνρή θαη κφλν κηα κέζνδνο έρεη κειεηεζεί (Mossel, 1963), (Van Schotjhorst, 1966) 

(Thatcher F.S., 1968), (Ακπάιαο, 1973). 
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Απαηηνύκελα πιηθά  

1. Αξαησηηθφ πγξφ (Α-5, Α15) 

2. Enterobacteriaceae Enrichment Broth ή EEB (B-30), θαηαλεκεκέλν ζε θηάιεο αλά 

100ml θαη ζε ζσιήλεο αλά 12 ml. 

3. Violet Red Bile Glucose Agar (B-118). 

Πξνεηνηκαζία ηνπ δείγκαηνο 

Σν δείγκα πξνεηνηκάδεηαη φπσο ζην 2.1.1 παξαζθεπάδεηαη κφλν κηα αξαίσζε, ε 1/10.  

Πξνθαηαξθηηθή δνθηκή 

1. Απφ ην αλαξαίσην δείγκα ελνθζαικίδνληαη 5 θηάιεο κε 10 ml ή gr ε θαζεκία. Κάζε 

θηάιε πεξηέρεη 100 ml δσκνχ EEB. Δπίζεο ελνθζαικίδνληαη 5 ζσιήλεο νη νπνίνη 

πεξηέρνπλ 12 ml δσκνχ EEB κε 1 ml ή gr ν θαζέλαο. 

2. Απφ ηελ αξαίσζε 1:10 ελνθζαικίδνληαη επίζεο 5 ζσιήλεο κε 1 ml ν θαζέλαο. 

3. Οη ζσιήλεο επσάδνληαη ζηνπο 35-37℃ γηα 20-24 ψξεο. 

4. Απφ ηηο θηάιεο θαη ηνπο ζσιήλεο πνπ δείρλνπλ αλάπηπμε, ελνθζαικίδνληαη κε θξίθν 

επηθαλεηαθά ηξπβιία κε Violet Red Bile Agar  κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλαπηπρζνχλ 

απνκνλσκέλεο απνηθίεο. 

5. Σα ηξπβιία επσάδνληαη αλεζηξακκέλα ζηνπο 35-37℃ γηα 20-24 ψξεο. 

6. Ζ αλάπηπμε θφθθηλσλ απνηθηψλ, νη νπνίεο πεξηβάιινληαη απφ ηε δψλε 

ηδεκαηηλναληηδξάζεσο, ππνδειψλεη ζεηηθφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ζσιήλα γηα 

εληεξνβαθηεξηνεηδή. 

7. Σν απνηέιεζκα ππνινγίδεηαη απφ ηνπο πίλαθεο McCrady. 

Δπηβεβαησηηθή δνθηκή 

Ζ πξνθαηαξθηηθή δνθηκή ζεσξείηαη επαξθήο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά 

κε ηελ χπαξμε εληεξνβαθηεξηνεηδψλ γεληθά ζ‟ έλα ηξφθηκν. Δάλ ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ 

δείγκαηνο ππάξρεη ακθηβνιία, ηφηε: 

1. Απφ ηα ηξπβιία ηεο πξνθαηαξθηηθήο δνθηκήο παίξλνληαη 1 -2 ηππηθέο γηα 

εληεξνβαθηεξηνεηδή, απνηθίεο θαη αθνχ θαζαξνπνηεζνχλ, ππνβάιινληαη ζηηο βηνρεκηθέο 

δνθηκέο α) παξαγσγήο νμεηδάζεο, β) δπκψζεσο γιπθφδεο θαη γ) αλαγσγήο ησλ ληηξηθψλ 

αιάησλ.  
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2. Σα εληεξνβαθηεξηνεηδή δίλνπλ αξλεηηθή ηε δνθηκή νμεηδάζεο θαη ζεηηθέο ηηο δνθηκέο 

δπκψζεσο ηεο γιπθφδεο θαη αλαγσγήο ησλ ληηξηθψλ αιάησλ. 

2.5.5 Βηνρεκηθέο δνθηκέο ηαπηνπνηήζεσο εληεξνβαθηεξίσλ  

Ζ κειέηε ηεο βηνρεκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ βαθηεξίσλ (ε δξάζε ηνπο επάλσ ζε 

νξγαληθά ππνζηξψκαηα) παξνπζηάδεη ηδηνκνξθίεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ βαθηεξίνπ. 

Παξά ην γεγνλφο φκσο απηφ, πνιιά βηνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βαθηεξίσλ είλαη 

δπλαηφλ λα κειεηεζνχλ κε κεζφδνπο θνηλέο σο πξνο ην είδνο ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ηελ 

ηερληθή. Ζ ηερληθή ησλ δνθηκψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηεξίδεηαη ζηα φζα αλαθέξνληαη ζε 

βαζηθά κηθξνβηνινγηθά εγρεηξίδηα (Edwards, 1972), (APHA., 1963), (Thatcher F.S., 1968), 

(Cowan, 1974), (Cruickshank, 1975). 

2.5.5.1 ΓΟΚΗΜΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ (MOTILITY TEST) 

Γνθηκαζηηθνί ζσιήλεο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ Motility Test Medium (B-59), 

ελνθζαικίδνληαη, κε λχμε, ζε βάζνο  0,5cm πεξίπνπ απφ ηελ επηθάλεηά ηνπο, Οη 

θαιιηέξγεηεο επσάδνληαη είηε ζηελ άξηζηε ζεξκνθξαζία αλαπηχμεσο ηνπ βαθηεξίνπ πνπ 

εμεηάδεηαη, είηε ζε ρακειφηεξε (π.ρ. 37
0
C ή 22

0
C). 

Σα θηλεηά βαθηήξηα κεηαλαζηεχνπλ ζ‟ φιν ην ππφζηξσκα θαη ην θαζηζηνχλ ζνιεξφ, ελψ 

ηα αθίλεηα αλαπηχζζνληαη κφλν επάλσ ζηε γξακκή ελνθζαικηζκνχ. Οξηζκέλα ζηειέρε 

αθίλεησλ βαθηεξίσλ είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάζνπλ αλάπηπμε κε κνξθή πξνεθβνιψλ 

απφ έλα ή δχν ζεκεία ηεο γξακκήο ελνθζαικηζκνχ. 

Ο έιεγρνο  ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη 

ακέζσο κεηά ηελ 8
ε
 ψξα γηαηί ηα εληφλσο θηλεηά βαθηήξηα δηεηζδχνπλ ζ‟ φιν ην 

ππφζηξσκα πξηλ απφ ηελ 24
ε
 ψξα.   

2.5.5.2 ΓΟΚΗΜΖ ΗΝΓΟΛΖ (INDOLE TEST) 

Με ηε δνθηκή απηή δηεξεπλάηαη ε ηθαλφηεηα νξηζκέλσλ βαθηεξίσλ λα απνδνκνχλ ην 

ακηλνμχ ηξππηνθάλε πξνο ηλδφιε. Ζ ηλδφιε ε νπνία παξάγεηαη αληρλεχεηαη κε ηε βνήζεηα 

ηεο paradimethyl-aminobenzaldehyde κε ηελ νπνία ζρεκαηίδεη έγρξσκε έλσζε. 

Σερληθή 

Δλνθζαικίδνληαη ζσιήλεο κε Peptone Water (B-77) ή θαιχηεξα κε Tryptone Water (B-

109), δηφηη ε πεπηφλε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη πινχζηα ζε ζξππηνθάλε θαη 

επσάδνληαη ζηνπο 37 
0
C γηα 48 ψξεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα λα ππάξμεη ε 

απαηηνχκελε ζπγθέληξσζε ηλδφιεο ζην ππφζηξσκα, ν ρξφλνο επσάζεσο επηκεθχλεηαη 
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θαηά 48 αθφκε ψξεο. Πξνζζέηνληαη 0,2ml αληηδξαζηεξίνπ Kovacs (Α-8) ζε 5ml 

θαιιηέξγεηαο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ζσιήλα αλαδεχεηαη ειαθξά. Θεηηθή ζεσξείηαη ε 

δνθηκή φηαλ ε ζηηβάδα ηεο ακπιηθήο αιθνφιεο πάξεη θφθθηλν ρξψκα.  

2.5.5.3 ΓΟΚΗΜΖ ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΟΤ ΜΔΘΤΛΗΟΤ (METHYL RED TEST ή  MR 

TEST) 

Σν εξπζξφ ηνπ κεζπιίνπ ζηε δνθηκή απηή ρξεζηκνπνηείηαη απιψο ζαλ δείθηεο pH. 

Οξηζκέλα βαθηήξηα φπσο ε Escherichia coli παξάγνπλ αξθεηή πνζφηεηα νμένο απφ ηε 

δηάζπαζε ηεο γιπθφδεο πνπ πεξηέρεηαη ζην ππφζηξσκα, ζην νπνίν εθηειείηαη ε δνθηκή, 

ψζηε λα πξνθαιείηαη απηναλάζρεζε. Άιια βαθηήξηα φπσο ηα γέλε Klebsiella θαη 

Aerobacter δελ παξάγνπλ αξθεηφ νμχ γηα λα αλαζηείιεη ηελ αλάπηπμή ηνπο, νπφηε 

εμαθνινπζνχλ λα αλαπηχζζνληαη θαη απνδνκνχλ ηηο πεπηφλεο νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζην 

ππφζηξσκα. πλέπεηα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ είλαη ε κεηαβνιή ηνπ pH ηνπ ππνζηξψκαηνο 

πξνο ην αιθαιηθφηεξν. Με ηελ πξνζζήθε ζηαγφλσλ εξπζξνχ  ηνπ κεζπιίνπ δηαπηζηψλεηαη 

ην pH ηεο θαιιηέξγεηαο. Σν εξπζξφ ηνπ κεζπιίνπ είλαη δείθηεο πνπ ζε pH 4,2 παίξλεη 

θφθθηλν θαη ζε pH 6,3 θίηξηλν ρξψκα. 

Σερληθή  

Δλνθζαικίδνληαη ζσιήλεο νη νπνίνη πεξηέρνπλ Buffered Glucose Broth (B-13) θαη 

επσάδνληαη ζηνπο 37
0
C γηα 2 εκέξεο ή ζηνπο 30

0
C γηα 5 εκέξεο. Πξνζζέηνληαη 5 ζηαγφλεο 

αληηδξαζηήξηνπ MR (A-11) αλά 5ml θαιιηέξγεηαο, αλαδεχεηαη ην πεξηερφκελν ησλ 

ζσιήλσλ θαη γίλεηαη ακέζσο ε αλάγλσζε. 

2.5.5.4 ΓΟΚΗΜΖ VOGES–PROSKAUER ή VP (Αλίρλεπζε 

αθεηπινκεζπινθαξβηλόιεο ή αθεηντλεο ) 

Πνιιά βαθηήξηα ζρεκαηίδνπλ απφ ηε γιπθφδε (ή νξζφηεξα απφ ην ππξνζηαθπιηθφ νμχ, 

ζην νπνίν θαηαιήγεη ε δχκσζε ησλ πδαηαλζξάθσλ), αθεηπινκεζπινθαξβηλφιε (αθεηντλε). 

Ζ αθεηντλε ή ην παξάγσγφ ηεο 2,3- βνπηπιελνγιπθφιε θαηά ηε ζηηγκή ηεο αληηδξάζεσο, 

παξνπζία αιθάιεσο νμεηδψλεηαη πξνο δηαθεηχιην, ην νπνίν ζε αιθαιηθέο ζπλζήθεο 

αληηδξά κε αξγηλίλε ή θξεαηίλε θαη δίλεη έγρξσκε έλσζε (Cruickshank θαη ζπλ., 1975). Ζ 

δνθηκή γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δνθηκή MR (2.5.5.3)  

Σερληθή 

1. Μέζνδνο Barritt (1936): Απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο δνθηκήο 2.5.5.3 κεηαθέξεηαη 1ml 

θαιιηέξγεηαο ζε θαζαξφ ζσιήλα 13x100mm. Πξνζζέηνληαη 0,2ml 40% δηαιχκαηνο  KOH, 

γίλεηαη αλάκημε θαη πξνζζέηνληαη 0,6 ml αληηδξαζηεξίνπ a-naphthol (A-4). Γίλεηαη 
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αλάκημε θαη ν ζσιήλαο ηνπνζεηείηαη ζε θεθιηκέλε ζέζε ψζηε λα επλνεζεί ε νμείδσζε. 

Παξαηεξείηαη θάζε 15min επί 1 ψξα. Θεηηθή είλαη ε δνθηκή φηαλ ην πγξφ ηνπ ζσιήλα 

πάξεη έληνλν θφθθηλν (ξνπκπηλί) ρξψκα. Υξψκα ραιθφρξνπλ ή θαθέ εξκελεχεηαη ζαλ 

αξλεηηθή δνθηκή. 

2. Μέζνδνο O‟ Meara (1931): ε 1ml θαιιηέξγεηαο πνπ πξνεηνηκάζηεθε φπσο ζην 

2.5.5.3 πξνζζέηνληαη 2 ζηαγφλεο αληηδξαζηεξίνπ θξεαηίλεο  (Α-6) θαη 1ml 40% πδαηηθνχ 

δηαιχκαηνο KOH. Γίλεηαη θαιή αλάκημε θαη εμέηαζε κεηά απφ 1 θαη 4 ψξεο. Ζ αληίδξαζε 

είλαη ζεηηθή φηαλ αλαπηπρζεί αλνηρηφ θφθθηλν ρξψκα (eosin-pink). 

2.5.5.5 ΓΟΚΗΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΣΧΝ ΚΗΣΡΗΚΧΝ ΑΛΑΣΧΝ (CITRATE 

UTILIZATION TEST) 

Με ηε δνθηκή απηή δηεξεπλάηαη ε ηθαλφηεηα ησλ βαθηεξίσλ λα αμηνπνηνχλ ηα θηηξηθά 

άιαηα ζαλ κφλε πεγή άλζξαθα θαη ηα άιαηα ηνπ ακκσλίνπ ζαλ κφλε πεγή αδψηνπ. 

Ζ δνθηκή είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κε δχν κεζφδνπο: 

Μέζνδνο 1
ε
 : Δλνθζαικίδνληαη ζσιήλεο κε Koser‟s Citrate Medium (B-40α)  κε 

ελαηψξεκα ηνπ βαθηεξίνπ πνπ εμεηάδεηαη, ζε θπζηνινγηθφ νξφ θαη επσάδνληαη ζηνπο 30
0
C 

γηα 7 εκέξεο φηαλ πξφθεηηαη γηα εληεξνβαθηεξηνεηδή, ή ζηελ άξηζηε ζεξκνθξαζία 

αλαπηχμεσο  γηα ηα ππφινηπα βαθηήξηα. 

Θεηηθή ζεσξείηαη ε δνθηκή φηαλ κεηά ηελ επψαζε παξαηεξείηαη ζνιεξφηεηα ζην 

ππφζηξσκα. Αξλεηηθή φηαλ δελ παξαηεξείηαη ζνιεξφηεηα. Απφ ηνπο ζεηηθνχο ζσιήλεο 

γίλεηαη ελνθζαικηζκφο. 

Μέζνδνο 2
ε
 : Δλνθζαικίδεηαη ε θεθιηκέλε επηθάλεηα Simmon‟s Citrate Agar (B-93) κε 

ελαηψξεκα βαθηεξίσλ ζε θπζηνινγηθφ νξφ. Οη ζσιήλεο επσάδνληαη ζηελ άξηζηε 

ζεξκνθξαζία αλαπηχμεσο ηνπ βαθηεξίνπ θαη εμεηάδνληαη θαζεκεξηλά γηα 7 εκέξεο. 

Θεηηθή ζεσξείηαη ε δνθηκή φηαλ παξαηεξείηαη  αλάπηπμε θαη αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ηνπ 

ππνζηξψκαηνο απφ πξάζηλν ζε ζθνχξν θπαλφ. Αξλεηηθή φηαλ δελ παξαηεξείηαη αιιαγή 

ρξψκαηνο. Οξηζκέλνη ζπγγξαθείο ζπληζηνχλ επηβεβαίσζε ησλ ζεηηθψλ ζσιήλσλ κε 

δεχηεξε δίνδν ζην ίδην ππφζηξσκα. 

2.6 Listeria monocytogenes 

Γχν κέζνδνη έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ην International Standard Organization (ISO), γηα 

ηελ L.monocytogenes, κία γηα ηελ αλίρλεπζε (ISO 11290-1 first edition 15-12-1996 

Amendment 1 15-10-2004) θαη κία γηα ηελ απαξίζκεζε (ISO11290-2 first edition  

01-07-1998 Amendment 1 15-10-2004) ηνπ κηθξννξγαληζκνχ. 
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Σo ISO 11290-1 πεξηιακβάλεη: 

 Έλα βήκα πξσίκνπ εκπινπηηζκνχ ζε δσκφ FRASER, 25gr δείγκαηνο ζηε κηζή 

ζπγθέληξσζε αληηβηνηηθψλ πνπ έρεη ν δεπηεξνγελήο δσκφο εκπινπηηζκνχ γηα 

24+/- 2 ψξεο ζηνπο 30 
0
C 

 Έλα βήκα θχξηνπ εκπινπηηζκνχ κε FRASER Broth (κε πιήξε ζπγθέληξσζε 

αληηβηνηηθψλ), επσαζκέλν γηα 24/48 ψξεο +/-2 ψξεο ζηνπο 37 
0
C, αθνινπζνχκελν 

απφ εθιεθηηθή ζπνξά ησλ ζσιήλσλ κε καχξν ρξψκα (πδξφιπζε εζθνπιίλεο) ζε 

ζηεξεά ππνζηξψκαηα φπσο ALOA, PASCAM ή άιια ρξσκαηηθά κέζα πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ηελ L. monocytogenes απφ άιιεο Ληζηέξηεο κε βάζε θαηλνηππηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (κσβ ρξψκα). 

ηηο  απνηθίεο ηεο L.monocytogenes πξέπεη  λα γίλεη αλαγλψξηζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ 

γέλνπο, κε test επηβεβαίσζεο (microscopy, Gram straining, hemolysis test, carbohydrate 

utilization and CAMP test) ή ηαρεία βηνρεκηθά test φπσο API LISTERIA ηεο bioMerieux. 

2.7 Δεηγκαηνιεςία  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε δεηγκαηνιεςία γηα 

εξγαζηεξηαθφ κηθξνβηνινγηθφ έιεγρν δεηγκάησλ πεξηβάιινληνο απφ ηνπο ρψξνπο 

επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ ησλ κνλάδσλ καδηθήο εζηίαζεο (ρξεζηκνπνηνχκελν λεξφ, πάγνο, 

επηθάλεηεο θαη εμνπιηζκνί πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα). ηε ζπλέρεηα έγηλε 

εθηίκεζε ηνπ πιεζπζκνχ ή ηεο παξνπζίαο ζπγθεθξηκέλσλ κηθξννξγαληζκψλ δεηθηψλ 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ κηθξνβηαθή πγηεηλή ηνπ πεξηβάιινληνο 

επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ ζηηο κνλάδεο καδηθήο εζηίαζεο (Coliforms, E coli, S. aureus), θαη 

ηελ ηήξεζε νξζψλ πξαθηηθψλ πγηεηλήο θαηά ηελ παξαγσγή. 

Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηεζήθαλ δεηγκαηνιεςίεο γηα εξγαζηεξηαθφ κηθξνβηνινγηθφ 

έιεγρν δεηγκάησλ ηξνθίκσλ ζε φιεο ηηο θάζεηο παξαγσγήο ηνπο, απφ ηελ παξαιαβή έσο 

ηελ απνζήθεπζε, ηελ κεηαπνίεζε  θαη ην service έηνηκσλ κελνχ, ζε κνλάδεο καδηθήο 

εζηίαζεο κε αλαδήηεζε, θαηακέηξεζε θαη εθηίκεζε ηεο παξνπζίαο ή φρη ηξνθνγελψλ 

παζνγφλσλ (Salmonella Spp., Listeria Monocytogenes) θαη δεηθηψλ πγηεηλήο 

(Staphylococcus Aureus, E.Coli, Coliforms). 

Καηφπηλ, έγηλε εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ κε 

παξάιιειε επηηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ ελ γέλεη πξαθηηθψλ, πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ παξαβίαζε ησλ πξνδηαγξαθψλ κηθξνβηνινγηθήο πγηεηλήο ηξνθίκσλ, πνπ νη 

Δπξσπατθνί Καλνληζκνί Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ΔΚ 2073/2005 θαη ΔΚ 1441/2007 
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πξνβιέπνπλ γηα ηξφθηκα θαη κελνχ πνπ εηζέξρνληαη σο πξψηεο χιεο θαη κεηαπνηνχληαη 

ζηηο κνλάδεο καδηθήο εζηίαζεο. 

Οη δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ  κε κέξηκλα ηεο Μνλάδαο Μηθξνβηνινγηθήο 

Τγηεηλήο Σξνθίκσλ , Ύδαηνο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ εξγαζηεξίνπ Βαθηεξηνινγίαο 

Εσνλφζσλ θαη Γεσγξαθηθήο Ηαηξηθήο ζηα πιαίζηα ησλ Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ 

ΔΛΚΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ΚΑ 949 θαη ΚΑ 2828 ζε Δπηρεηξήζεηο Μαδηθήο Δζηίαζεο 

πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηα αλσηέξσ Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα. 

Δπηπιένλ ζεκαληηθφο αξηζκφο δεηγκάησλ ηδηαίηεξα ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ εθαξκφδνπλ 

πζηήκαηα Μαδηθήο Δζηίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο Αξρέο Γεκφζηαο Τγείαο Νήζνπ 

Κξήηεο, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηα αλσηέξσ Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα. Σν 

ζχλνιν ησλ εθηηκσκέλσλ απνηειεζκάησλ αθνξνχλ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη ην ρξνληθφ 

Γηάζηεκα απφ ην Φεβξνπάξην 2008 έσο θαη ην Φεβξνπάξην 2010. 

2.8 Πξνδηαγξαθέο κηθξνβηνινγηθήο αζθάιεηαο ζεξβηξηδνκέλσλ ηξνθίκσλ  

Οη πξνδηαγξαθέο κηθξνβηνινγηθήο αζθάιεηαο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 

λνκνζεζία: 

 Δπξσπατθφο θαλνληζκφο ΔΚ1441/2007. 

 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο: FAO/WHO. 

 Salmonella spp 
Listeria 

monocytogenes 
E.coli S.aureus OMX 

Νσπά/ Καηεςπγκέλα 

θξέαηα 

Απνπζία ζε 

25gr 
≤ 100cfu/gr ≤ 500 cfu/gr   

Σπξνθνκηθά  
Απνπζία ζε 

25gr 
Απνπζία ζε 25gr 

n=5, c=2, 

m=100, 

M=1000 

  

Θεξκηθά 

επεμεξγαζκέλα 

θξέαηα 

απνπζία ζε 25gr απνπζία ζε 25gr ≤ 10 cfu/gr ≤ 50 cfu/gr  

Καηεςπγκέλα 

ζθνιηαηνεηδή 
απνπζία ζε 25gr ≤ 100 cfu/gr ≤ 1000 cfu/gr ≤ 500 cfu/gr  

Μπαραξηθά 
Απνπζία ζε 

25gr 
απνπζία 25gr ≤ 500 cfu/gr   

Νσπά ιαραληθά 
Απνπζία ζε 

25gr 
απνπζία ζε 25gr ≤ 100 cfu/gr   

θφλεο 

δαραξνπιαζηηθήο/ 
θαηεςπγκέλα γιπθά 

Απνπζία ζε 25 

gr 
απνπζία ζε 25 gr ≤ 10 cfu/gr ≤ 50 cfu/gr 

<10000 

cfu/gr 

Όπνπ n= αξηζκφο δεηγκάησλ, c=ν αξηζκφο δεηγκάησλ πνπ επηηξέπεηαη λα βξίζθεηαη κεηαμχ 

m,M 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

.ηνλ πίλαθα 9 παξνπζηάδεηαη ε κηθξνβηνινγηθή εηθφλα πξψησλ πιψλ σκψλ 

ηξνθίκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζε κνλάδεο καδηθήο εζηίαζεο. Ζ δεηγκαηνιεςία γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζηεξηαθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 17 επηρεηξήζεηο πνπ 

εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο HACCP. Παξαηεξνχκε φηη γηα ηα 1778 

δείγκαηα πνπ ειήθζεζαλ ζπλνιηθά, ην πνζνζηφ ησλ δεηγκάησλ πνπ βξίζθνληαη εληφο 

νξίσλ ζηηο κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ: 82,6%, 90,6%, 

89,1% θαη 98,4% γηα ηελ E.coli, S.aureus, L.monocytogenes θαη Salmonella spp, 

αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη πςειφ πνζνζηφ ηήξεζεο ησλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ πγηεηλήο θαη ησλ επξσπατθψλ θαλνληζκψλ ζηα θξέαηα, ιφγσ εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο HACCP ζηα εξγνζηάζηα ζθαγήο, επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ηνπ 

θξέαηνο.  

Αληίζεηα, ππάξρεη αδπλακία επίηεπμεο πςεινχ πνζνζηνχ αζθάιεηαο γηα ηα ηπξηά 

ηπξνγάιαθηνο (κπδήζξα, καλνχξη θ.η.ι.) ιφγσ επηκνιχλζεσλ απφ ηνπο εμνπιηζκνχο θαη 

ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο κεηά ηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία θαη ζηε θάζε ςχμεο θαη 

ηππνπνίεζεο ησλ ηπξηψλ (πνζνζηά εθηφο ζπληζηψκελσλ νξίσλ: 52,4%, 41,9%, 52,4% 

γηα E.coli, S.aureus, L.monocyt., αληίζηνηρα). Δπαθφινπζν είλαη λα επηκνιπλζνχλ θαη 

ηα ζθνιηαηνεηδή (π.ρ. ηπξφπηηεο, κπδεζξφπηηεο θ.α.), ηα νπνία έρνπλ ζαλ βάζε κείγκα 

ηπξηψλ ηπξνγάιαθηνο θαη ηπξηψλ σξίκαλζεο. Πνιχ ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα πγηεηλήο 

εκθαλίδεηαη ζηα θαηεςπγκέλα γιπθά θαη ηηο ζθφλεο δαραξνπιαζηηθήο, ιφγσ ησλ 

απζηεξψλ θαλφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο. 
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Πίλαθαο 9. Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα Α' πιώλ σκώλ ηξνθίκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζε κνλάδεο καδηθήο εζηίαζεο πνπ εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα 

πξνιεπηηθήο πγηεηλήο (17 επηρεηξήζεηο) 

  
Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα αλά κηθξνβηνινγηθή παξάκεηξν 

Δίδνο α' ύιεο 
ύλνιν 

δεηγκάησλ 
Δ.coli Staphylococcus aureus Listeria monocytogenes Salmonella spp 

  
Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) 

Νσπά πνπιεξηθά 88 80 90,9 8 9,1 80 90,9 8 9,1 88 100,0 0 0,0 82 93,2 6 6,8 

Καηεςπγκέλα πνπιεξηθά 263 252 95,8 9 3,4 263 100,0 0 0,0 263 100,0 0 0,0 256 97,3 7 2,7 

Θεξκηθά επεμεξγαζκέλα 

πνπιεξηθά 
95 90 94,7 5 5,3 92 96,8 3 3,2 89 93,7 6 6,3 95 100,0 0 0,0 

Νσπά θξέαηα 138 132 95,7 6 4,3 135 97,8 3 2,2 138 100,0 0 0,0 137 99,3 1 0,7 

Καηεςπγκέλα θξέαηα 244 228 93,4 16 6,6 244 100,0 0 0,0 244 100,0 0 0,0 237 97,1 7 2,9 

Θεξκηθά επεμεξγαζκέλα 

θξέαηα 
82 82 100,0 0 0,0 80 97,6 2 2,4 79 96,3 3 3,7 82 100,0 0 0,0 

Νσπά ηπξηά σξίκαλζεο 68 55 80,9 13 19,1 68 100,0 0 0,0 68 100,0 0 0,0 68 100,0 0 0,0 

Σπξηά ηπξνγάιαθηνο 105 50 47,6 55 52,4 61 58,1 44 41,9 50 47,6 55 52,4 105 100,0 0 0,0 

Καηεςπγκέλα ζθνιηαηνεηδή 234 108 46,2 126 53,8 132 56,4 102 43,6 142 60,7 92 39,3 234 100,0 0 0,0 

Νσπά ιαραληθά 116 72 62,1 44 37,9 116 100,0 0 0,0 79 68,1 37 31,9 108 93,1 8 6,9 

Μπαραξηθά  91 69 75,8 22 24,2 85 93,4 6 6,6 91 100,0 0 0,0 91 100,0 0 0,0 

θόλε δαραξνπιαζηηθήο 86 86 100,0 0 0,0 86 100,0 0 0,0 86 100,0 0 0,0 86 100,0 0 0,0 

Καηεςπγκέλα γιπθά 168 162 96,4 6 3,6 168 100,0 0 0,0 168 100,0 0 0,0 168 100,0 0 0,0 

ΤΝΟΛΟ 1778 1468 82,6 310 17,4 1610 90,6 168 9,4 1585 89,1 193 10,9 1749 98,4 29 1,6 
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ηνλ πίλαθα 10 αλαθέξεηαη ε κηθξνβηνινγηθή εηθφλα πξψησλ πιψλ ζε 11 

επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πνπ δελ εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο 

HACCP. Παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά αλά κηθξνβηνινγηθή παξάκεηξν πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην αλψηεξν επηηξεπηφ φξην (cut-off point) είλαη: 26%, 14,4%, 18,3%, 

3,1% γηα ηελ E.coli, S.aureus, L.monocytogenes θαη Salmonella spp, αληίζηνηρα. 

Αθφκε, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε γηα ηε κηθξνβηνινγηθή εηθφλα ησλ θαηεςπγκέλσλ 

ζθνιηαηνεηδψλ θαη ησλ λσπψλ ιαραληθψλ φηη είλαη ηα είδε κε ηε κεγαιχηεξε κφιπλζε 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πξψηεο χιεο. Σα πνζνζηά εθηφο νξίσλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

κηθξνβηαθψλ παξακέηξσλ αγγίδνπλ ην 25% θαη 19% αληίζηνηρα. Παξφκνηα εηθφλα, κε 

πνζνζηά εθηφο ζπληζηψκελσλ νξίσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο, 

παξνπζηάδνπλ θαη ηα πξντφληα ηπξηψλ θαη κπαραξηθψλ. Ζ αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δελ εθαξκφδνπλ HACCP λα επηιέμνπλ πξνκεζεπηέο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο ζηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία 

(εγθεθξηκέλνη θαη αμηνινγεκέλνη πξνκεζεπηέο) έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πξνκήζεηα Ά 

θαη ΄Β πιψλ θαη έηνηκσλ ηξνθίκσλ κε ρακειφηεξνπ επηπέδνπ εηθφλα κηθξνβηνινγηθήο 

αζθάιεηαο.  

ηηο ππφινηπεο πξψηεο χιεο (θξέαηα, γιπθά, ζθφλεο δαραξνπιαζηηθήο), ε 

πιεηνλφηεηα ησλ παξαγσγψλ πνπ πξνκεζεχνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ εθαξκφδνπλ 

HACCP, πξνκεζεχνπλ θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα HACCP, θαη 

ε κηθξνβηνινγηθή εηθφλα αζθάιεηαο είλαη πεξίπνπ ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ. 
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Πίλαθαο 10. Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα Α’ πιώλ ζε κνλάδεο καδηθήο εζηίαζεο πνπ δελ εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο (11 

επηρεηξήζεηο) 

  
Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα αλά κηθξνβηνινγηθή παξάκεηξν  

Δίδνο Α' ύιεο 
ύλνιν 

δεηγκάησλ 
Δ.coli Staphylococus aureus Listeria monocytogenes Salmonella spp 

 

  
Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) 

πλνιηθό 

% εθηόο 

νξίσλ 

Νσπά πνπιεξηθά 44 34 77,3 10 22,7 34 77,3 10 22,7 44 100,0 0 0,0 34 77,3 10 22,7 6,07 

Καηεςπγκέλα πνπιεξηθά 111 79 71,2 32 28,8 111 100,0 0 0,0 111 100,0 0 0,0 102 91,9 9 8,1 8,30 

Θεξκηθά επεμεξγαζκέλα 

πνπιεξηθά 
31 31 100,0 0 0,0 31 100,0 0 0,0 21 67,7 10 32,3 31 100,0 0 0,0 2,02 

Νσπά θξέαηα 55 45 81,8 10 18,2 45 81,8 10 18,2 50 90,9 5 9,1 55 100,0 0 0,0 5,06 

Καηεςπγκέλα θξέαηα 132 119 90,2 13 9,8 132 100,0 0 0,0 132 100,0 0 0,0 130 98,5 2 1,5 3,04 

Θεξκηθά επεμεξγαζκέλα 

θξέαηα 
38 36 94,7 2 5,3 38 100,0 0 0,0 27 71,1 11 28,9 38 100,0 0 0,0 2,63 

Νσπά ηπξηά σξίκαλζεο 50 25 50,0 25 50,0 45 90,0 5 10,0 47 94,0 3 6,0 50 100,0 0 0,0 6,68 

Σπξηά ηπξνγάιαθηνο 44 22 50,0 22 50,0 17 38,6 27 61,4 14 31,8 30 68,2 44 100,0 0 0,0 15,99 

Καηεςπγκέλα 

ζθνιηαηνεηδή 
76 30 39,5 46 60,5 36 47,4 40 52,6 39 51,3 37 48,7 76 100,0 0 0,0 24,90 

Νσπά ιαραληθά 92 66 71,7 26 28,3 80 87,0 12 13,0 42 45,7 50 54,3 88 95,7 4 4,3 18,62 

Μπαραξηθά 28 16 57,1 12 42,9 17 60,7 11 39,3 28 100,0 0 0,0 28 100,0 0 0,0 4,66 

θόλε δαραξνπιαζηηθήο 44 44 100,0 0 0,0 44 100,0 0 0,0 44 100,0 0 0,0 44 100,0 0 0,0 0,00 

Καηεςπγκέλα γιπθά 55 45 81,8 10 18,2 55 100,0 0 0,0 55 100,0 0 0,0 55 100,0 0 0,0 2,02 

ΤΝΟΛΟ 800 592 74,0 208 26,0 685 85,6 115 14,4 654 81,8 146 18,3 775 96,9 25 3,1 100,00 
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Ζ κηθξνβηνινγηθή εηθφλα κελνχ μελνδνρείσλ πνπ εθαξκφδνπλ ζχζηεκα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο (17 επηρεηξήζεηο) παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 

11. Απφ ηα δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη φιεο νη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα κελνχ, βξίζθνληαη εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ, ζε πνζνζηά 

απφ 92,3% έσο 100%. Παξφιαπηα, θαίλεηαη φηη ηα „νξεθηηθέο-ζχλζεηεο ζαιάηεο‟ θαη νη „θξέζθεο ζαιάηεο‟ απνηεινχλ επηθίλδπλα πξντφληα 

ιφγσ ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ ηνπο, αθφκα θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ζχζηεκα HACCP. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ζηηο ζαιάηεο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπιιψδε ιαραληθά (άλεζνο, κατληαλφο), πνπ γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπο απαηηείηαη επίκνλνο θαη πξνζεθηηθφο θαζαξηζκφο (νξζή 

ρξήζε απνιπκαληηθνχ δηαιχκαηνο), κε απνηέιεζκα ιαραληθά κε πςειφ πιεζπζκφ E.coli θαη κε παξνπζία L.monocytogenes, λα επηκνιχλνπλ ηα 

πξντφληα θξχαο θνπδίλαο.  

Πίλαθαο 11. Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα κελνύ ζε μελνδνρεία πνπ εθαξκόδνπλ ζύζηεκα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο  (17 επηρεηξήζεηο)  

  
Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα αλά κηθξνβηνινγηθή παξάκεηξν 

Δίδνο Α' ύιεο 
ύλνιν 

δεηγκάησλ 
Δ.coli Staphylococcus aureus Listeria monocytogenes Salmonella spp 

  
Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) 

Εεζηά κελνύ 484 484 100,0 0 0,0 484 100,0 o 0 484 100,0 0 0,0 484 100,0 0 0,0 

Οξεθηηθέο - ζύλζεηεο 

ζαιάηεο 
513 488 95,1 25 4,9 485 94,5 28 5,5 430 83,8 73 14,2 513 100,0 0 0,0 

Φξέζθεο ζαιάηεο 312 280 89,7 32 10,3 301 96,5 11 3,5 272 87,2 40 12,8 312 100,0 0 0,0 

Πξντόληα απγνύ 107 107 100,0 0 0,0 107 100,0 0 0,0 107 100,0 0 0,0 107 100,0 0 0,0 

Γιπθά κε βάζε ηηο θξέκεο 144 133 92,4 11 7,6 135 93,8 8 5,6 144 100,0 0 0,0 144 100,0 0 0,0 

Κξεαηνζθεπάζκαηα 

Σπξνθνκηθά ζε πξσηλά 

κελνύ 

213 207 97,2 6 2,8 202 94,8 11 5,2 192 90,1 21 9,9 213 100,0 0 0,0 

ΤΝΟΛΟ 1773 1699 95,8 74 4,2 1714 96,7 58 3,3 1636 92,3 137 7,7 1773 100,0 0 0,0 
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ηνλ πίλαθα 12 παξνπζηάδεηαη ε κηθξνβηνινγηθή εηθφλα κελνχ ζε 11 μελνδνρεία πνπ δελ εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο . 

Όπσο παξαηεξήζεθε θαη ζηνλ πίλαθα 11, νη „νξεθηηθέο-ζχλζεηεο ζαιάηεο‟ θαη νη „θξέζθεο ζαιάηεο‟ απνηεινχλ φλησο ζνβαξφ θίλδπλν 

κφιπλζεο, κε πνζνζηά δεηγκάησλ εθηφο νξίσλ ίζεο κε 33% θαη 41% αληίζηνηρα, ζην ζχλνιν ησλ κηθξνβηνινγηθψλ παξακέηξσλ. Οη ιφγνη πνπ 

ζπκβαίλεη απηφ είλαη: ε παξαγσγή θξέζθσλ θαη ζχλζεησλ ζαιαηψλ ζε κε-θπζηθά δηαρσξηζκέλνπο ρψξνπο απφ ηνπο ρψξνπο πνπ 

επεμεξγάδνληαη πξψηεο χιεο κε πςειφ βαθηεξηαθφ θνξηίν (θξενπσιεία, ιαραλνπσιεία θ.η.ι.), ε απνζήθεπζε επαιίσησλ ζχλζεησλ θαη 

θξέζθσλ ζαιαηψλ, θαζψο θαη ζεξκηθά επεμεξγαζκέλσλ πξντφλησλ κε σκέο θαη αλεπεμέξγαζηεο πξψηεο χιεο, ηέινο ε απνπζία δηαδηθαζηψλ 

απνιχκαλζεο ιαραληθψλ θαη θξνχησλ.         

Πίλαθαο 12. Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα κελνύ ζε μελνδνρεία πνπ δελ εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο   (11 επηρεηξήζεηο) 

  
Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα αλά κηθξνβηνινγηθή παξάκεηξν  

Δίδνο Α' ύιεο 
ύλνιν 

δεηγκάησλ 
Δ.coli Staphylococcus aureus Listeria monocytogenes Salmonella spp 

 

  
Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) 

πλνιηθό 

% εθηόο 

νξίσλ 

Εεζηά κελνύ 255 235 92,2 20 7,8 215 84,3 40 15,7 240 94,1 15 5,9 255 100,0 0 0,0 6,56 

Οξεθηηθέο - ζύλζεηεο 

ζαιάηεο 
316 216 68,4 100 31,6 211 66,8 105 33,2 159 50,3 157 49,7 300 94,9 16 5,1 33,04 

Φξέζθεο ζαιάηεο 288 108 37,5 180 62,5 179 62,2 109 37,8 113 39,2 175 60,8 280 97,2 8 2,8 41,26 

Πξντόληα απγνύ 91 91 100,0 0 0,0 91 100,0 0 0,0 91 100,0 0 0,0 84 92,3 7 7,7 0,61 

Γιπθά κε βάζε ηηο θξέκεο 122 72 59,0 50 41,0 70 57,4 52 42,6 122 100,0 0 0,0 122 100,0 0 0,0 8,92 

Κξεαηνζθεπάζκαηα 

Σπξνθνκηθά ζε πξσηλά 

κελνύ 

186 166 89,2 20 10,8 142 76,3 44 23,7 139 74,7 46 24,7 186 100,0 0 0,0 9,62 

ΤΝΟΛΟ 1258 888 70,6 370 29,4 908 72,2 350 27,8 865 68,8 393 31,2 1227 97,5 31 2,5 100,00 
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Αληίζηνηρα, ζηνλ πίλαθα 13 παξνπζηάδεηαη ε κηθξνβηνινγηθή εηθφλα γηα ηα κελνχ 3 επηρεηξήζεσλ fast food πνπ εθαξκφδνπλ ζχζηεκα 

HACCP. Φαίλεηαη φηη ζρεδφλ φιν ην κελνχ βξίζθεηαη εληφο νξίσλ αλεμαξηήηνπ κηθξνβηνινγηθήο παξακέηξνπ. Σα απνηειέζκαηα αθνξνχλ γηα 

επηρεηξήζεηο πνιπεζληθέο κε παλειιήληα θαη παγθφζκηα εκβέιεηα, κε απνηέιεζκα ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πξνιεπηηθήο πγηεηλήο λα έρεη 

έγθαηξα νξγαλσζεί θαη αλαπηπρζεί ελψ ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ζπζηεκαηηθή κε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ. 

Πίλαθαο 13. Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα κελνύ ζε κνλάδεο fast food πνπ εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο HACCP (3 

επηρεηξήζεηο) 

  
Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα αλά κηθξνβηνινγηθή παξάκεηξν 

Δίδνο Α' ύιεο 
ύλνιν 

δεηγκάησλ 
Δ.coli Staphylococcus aaureus Listeria monocytogenes Salmonella spp 

  
Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) 

Εεζηέο παξαζθεπέο 133 133 100,0 0 0,0 133 100,0 0 0,0 133 100,0 0 0,0 133 100,0 0 0,0 

Sandwiches 284 280 98,6 4 1,4 277 97,5 7 2,5 268 94,4 16 5,6 284 100,0 0 0,0 

Φξέζθεο ζαιάηεο 102 102 100,0 0 0,0 102 100,0 0 0,0 95 93,1 7 6,9 102 100,0 0 0,0 

Οξεθηηθέο ζαιάηεο 136 136 100,0 0 0,0 136 100,0 0 0,0 136 100,0 0 0,0 136 100,0 0 0,0 

Σπξνθνκηθά 105 100 95,2 5 4,8 105 100,0 0 0,0 104 99,0 1 1,0 105 100,0 0 0,0 

Κξεαηνζθεπάζκαηα 114 114 100,0 0 0,0 112 98,2 2 1,8 109 95,6 5 4,4 114 100,0 0 0,0 

Πξντόληα δαραξνπιαζηηθήο 77 77 100,0 0 0,0 77 100,0 0 0,0 ø ø ø ø 77 100,0 0 0,0 

Θεξκηθά επεμεξγαζκέλα 

ζθνιηαηνεηδή 
136 136 100,0 0 0,0 136 100,0 0 0,0 136 100,0 0 0,0 136 100,0 0 0,0 

θνιηαηνεηδή πξηλ ζεξκηθή 

επεμεξγαζία 
140 105 75,0 25 17,9 135 96,4 5 3,6 128 91,4 12 8,6 140 100,0 0 0,0 

ΤΝΟΛΟ 708 676 95,48 32 4,52 701 99,01 7 0,99 613 97,15 18 2,85 708 100,00 0 0,00 

ø: δελ έγηλε αλάιπζε 
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Αληίζεηα, απφ ηνλ πίλαθα 14 θαίλεηαη φηη ε κηθξνβηνινγηθή εηθφλα ηνπ κελνχ 

κνλάδσλ fast food πνπ δελ εθαξκφδνπλ ζχζηεκα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο HACCP, είλαη 

πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηηο αληίζηνηρεο πνπ εθαξκφδνπλ. Γειαδή, αλά κηθξνβηνινγηθή 

παξάκεηξν παξαηεξείηαη απμεκέλν πνζνζηφ δεηγκάησλ εθηφο νξίσλ (8,98%, 10,23%, 

15,42% γηα ηελ E.coli, S.aureus θαη L.monocytogenes, αληίζηνηρα). Δπηπιένλ, ηα 

ηξφθηκα πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ ην κεγαιχηεξν κηθξνβηαθφ θνξηίν, κε απμεκέλα 

πνζνζηά εθηφο νξίσλ, είλαη ηα sandwiches, νη θξέζθεο ζαιάηεο θαη ηα ζθνιηαηνεηδή 

πξηλ ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία (56%, 46%, 63% αληίζηνηρα). Κχξηα αηηία ηεο πςειήο 

παξνπζίαο S.aureus είλαη ε έιιεηςε θαλφλσλ πξνζσπηθήο-αηνκηθήο πγηεηλήο, ελψ ε 

απνπζία δηαδηθαζηψλ απνιχκαλζεο ιαραληθψλ νδεγεί ζηελ παξνπζία E.coli θαη L. 

monocytogenes. Δπηπξφζζεηα, ε έιιεηςε νξγαλσκέλσλ, νινθιεξσκέλσλ θαη 

απηνειεγρφκελσλ πξνγξακκάησλ θαζαξηζκνχ-εμπγίαλζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο 

εμνπιηζκνχο, ηα εξγαιεία, ηα ζθεχε θαη ηηο επηθάλεηεο εξγαζίαο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

απμεκέλν θίλδπλν δηαζηαπξσκέλεο επηκφιπλζεο (E.coli, L.monocytogenes). 
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Πίλαθαο 14. Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα κελνύ ζε κνλάδεο fast food πνπ δελ εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο HACCP (5 

επηρεηξήζεηο) 

  
Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα αλά κηθξνβηνινγηθή παξάκεηξν  

Δίδνο Α' ύιεο 
ύλνιν 

δεηγκάησλ 
Δ.coli Staphylococcus aaureus Listeria monocytogenes Salmonella spp 

 

  
Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) 

πλνιηθό 

% εθηόο 

νξίσλ 

Εεζηέο παξαζθεπέο 92 92 100,0 0 0,0 88 95,7 4 4,3 92 100,0 0 0,0 92 100,0 0 0,0 2,21 

Sandwiches 96 66 68,8 30 31,3 61 63,5 35 36,5 59 61,5 37 38,5 96 100,0 0 0,0 56,35 

Φξέζθεο ζαιάηεο 84 57 67,9 27 32,1 67 79,8 17 20,2 44 52,4 40 47,6 84 100,0 0 0,0 46,41 

Οξεθηηθέο ζαιάηεο 90 90 100,0 0 0,0 90 100,0 0 0,0 81 90,0 9 10,0 90 100,0 0 0,0 4,97 

Σπξνθνκηθά 97 90 92,8 7 7,2 81 83,5 16 16,5 91 93,8 6 6,2 97 100,0 0 0,0 16,02 

Κξεαηνζθεπάζκαηα 95 95 100,0 0 0,0 80 84,2 15 15,8 81 85,3 14 14,7 95 100,0 0 0,0 16,02 

Πξντόληα δαραξνπιαζηηθήο 77 77 100,0 0 0,0 77 100,0 0 0,0 ø ø ø ø 77 100,0 0 0,0 0,00 

Θεξκηθά επεμεξγαζκέλα 

ζθνιηαηνεηδή 
105 105 100,0 0 0,0 105 100,0 0 0,0 105 100,0 0 0,0 105 100,0 0 0,0 0,00 

θνιηαηνεηδή πξηλ ζεξκηθή 

επεμεξγαζία 
93 50 53,8 43 46,2 67 72,0 26 28,0 48 51,6 45 48,4 93 100,0 0 0,0 62,98 

ΤΝΟΛΟ 557 507 91,02 50 8,98 500 89,77 57 10,23 406 84,58 74 15,42 557 100,0 0 0,00 100 

ø: δελ έγηλε αλάιπζε 
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Ζ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πξνιεπηηθήο πγηεηλήο ζε 3 επηρεηξήζεηο catering δείρλεη λα έρεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα, αθνχ ζε φια ηα 

δείγκαηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ αλαιχζεθαλ ηα πνζνζηά εληφο νξίσλ είλαη απφ 95,3% έσο 100% γηα φιεο ηηο κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο. Ζ 

έγθαηξε αλάπηπμε εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο HACCP θαη ε πίεζε εθαξκνγήο απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πνπ ηξνθνδνηνχλ νδήγεζε ζηελ 

εηθφλα πςεινχ επηπέδνπ πγηεηλήο. Ζ παξνπζία L.monocytogenes εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη είλαη έλαο δχζθνινο ςπρξφηξνθνο θαη εχθνια 

πξνζαξκνζκέλνο κηθξννξγαληζκφο ζε ςπρξά θαη πγξά πεξηβάιινληα πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη service θξέζθσλ 

ιαραληθψλ θαη θξέζθσλ ζχλζεησλ ζαιαηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ε είζνδνο ηεο ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη δχζθνιν λα πεξηνξηζζεί δξαζηηθά ιφγσ 

ηεο παξνπζίαο ηεο ζηηο σκέο πξψηεο χιεο (ιαραληθά, σκά θξέαηα). 

 

Πίλαθαο 15. Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα κελνύ ζε κνλάδεο catering πνπ εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο (3 επηρεηξήζεηο) 

  
Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα αλά κηθξνβηνινγηθή παξάκεηξν 

Δίδνο Α' ύιεο 
ύλνιν 

δεηγκάησλ 
Δ.coli Staphylococcus aureus Listeria monocytogenes Salmonella spp 

  
Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) 

Εεζηέο 

παξαζθεπέο 
144 144 100,0 0 0,0 144 100,0 0 0,0 144 100,0 0 0,0 144 100,0 0 0,0 

Κξύεο 

παξαζθεπέο 
108 105 97,2 3 2,8 102 94,4 6 5,6 98 90,7 10 9,3 108 100,0 0 0,0 

Φξέζθεο 

ζαιάηεο 
86 86 100,0 0 0,0 86 100,0 0 0,0 80 93,0 6 7,0 86 100,0 0 0,0 

Γιπθά κε βάζε 

ηελ θξέκα 
97 97 100,0 0 0,0 97 100,0 0 0,0 ø ø ø ø 97 100,0 0 0,0 

ΤΝΟΛΟ 435 432 99,3 3 0,7 429 98,6 6 1,4 322 95,3 16 4,7 435 100,0 0 0,0 

ø: δελ έγηλε αλάιπζε 
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Ο πίλαθαο 16 αθνξά ζε κνλάδεο catering πνπ δελ εθαξκφδνλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο (3 επηρεηξήζεηο)  θαη θαίλεηαη φηη ηα πνζνζηά 

εληφο νξίσλ κεηψλνληαη θαη θπκαίλνληαη κεηαμχ 76,2% θαη 86,8% γηα ηελ E.coli, S.aureus θαη L.monocytogenes. Πεξίπνπ ην 97% ησλ 

ζπλνιηθψλ δεηγκάησλ εθηφο νξίσλ πξνέξρεηαη απφ ηηο „θξχεο παξαζθεπέο‟ θαη ηηο „θξέζθηεο ζαιάηεο‟. Οη αηηίεο γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο 

κηθξνβηνινγηθήο εηθφλαο είλαη: ε κε εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ θαη νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξνιεπηηθήο πγηεηλήο, κε απνηέιεζκα απμεκέλν 

θίλδπλν επηκφιπλζεο ησλ ηειηθψλ κελνχ απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο (ζθεχε, εξγαιεία, επηθάλεηεο εξγαζίαο), ε απνπζία δηαδηθαζηψλ 

απνιχκαλζεο ιαραληθψλ θαη θξνχησλ, νη αλεπαξθείο εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη νη αλεπαξθείο ζπληήξεζε 

εμνπιηζκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Αθφκε ε επζχλε ησλ πειαηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ έγθεηηαη ζηηο ρακειέο απαηηήζεηο θαη ηελ άγλνηα ησλ 

νδεγηψλ ηεο ΔΚ 178/2002 πνπ επηβάιιεη ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο HACCP ζηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηξνθίκσλ 

Πίλαθαο 16. Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα κελνύ ζε κνλάδεο catering πνπ δελ εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο (3 επηρεηξήζεηο) 

  
Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα αλά κηθξνβηνινγηθή παξάκεηξν  

Δίδνο Α' ύιεο 
ύλνιν 

δεηγκάησλ 
Δ.coli Staphylococcus aaureus Listeria monocytogenes Salmonella spp 

 

  
Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) Δληόο (%) Δθηόο (%) 

πλνιηθό 

% εθηόο 

νξίσλ 

Εεζηέο παξαζθεπέο 88 88 100,0 0 0,0 88 100,0 0 0,0 88 100,0 0 0,0 88 100,0 0 0,0 0,00 

Κξύεο παξαζθεπέο 93 73 78,5 20 21,5 70 75,3 23 24,7 63 67,7 30 32,3 93 100,0 0 0,0 44,51 

Φξέζθεο ζαιάηεο 101 71 70,3 30 29,7 82 81,2 19 18,8 64 63,4 37 36,6 101 100,0 0 0,0 52,44 

Γιπθά κε βάζε ηελ θξέκα 75 75 100,0 0 0,0 70 93,3 5 6,7 ø ø ø ø 75 100,0 0 0,0 3,05 

ΤΝΟΛΟ 357 307 86,0 50 14,0 310 86,8 47 13,2 215 76,2 67 23,8 357 100,0 0 0,0 100,00 

ø: δελ έγηλε αλάιπζε 
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Ο πίλαθαο 17 παξνπζηάδεη ηελ κηθξνβηνινγηθή εηθφλα πεξηβάιινληνο ζε κνλάδεο 

καδηθήο εζηίαζεο πνπ εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο  (24 επηρεηξήζεηο). 

Όπσο θαίλεηαη ην ζχζηεκα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη ηα 

πνζνζηά απνπζίαο κηθξνβηαθψλ παξακέηξσλ θπκαίλνληαη απφ 91,1% έσο 98,7%. 

Δπίζεο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν πην ζπρλά εκθαληδφκελνο κηθξννξγαληζκφο 

είλαη ε Listeria monocytogenes κε πνζνζηφ 8,9% θαη κε ζπρλφηεξε εκθάληζε ζηηο 

θνπηηθέο κεραλέο ησλ ιαραληθψλ (18,4% παξνπζία). Ζ επηκνλή ηεο παξνπζίαο L. 

monocytogenes εμεγείηαη ζην φηη είλαη δχζθνιν λα απνθιεηζηεί ε είζνδφο ηεο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ιφγσ ηνπ φηη απνκνλψλεηαη ζηηο σκέο πξψηεο χιεο (θξέαηα, ιαραληθά). 

Ζ δπζθνιία ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο νθείιεηαη ζηελ δηαζηαχξσζε δηεξγαζηψλ 

παξαγσγήο κε ηκήκαηα απνζήθεπζεο θαη αξρηθήο επεμεξγαζίαο πνπ έρνπλ 

αλαπφθεπθηα βαξηά πεξηβαιινληηθή κφιπλζε κε L. monocytogenes. Αθεηέξνπ, θαη 

ζηελ δπζθνιία πιήξνπο εμαθάληζεο ηεο ιφγσ δεκηνπξγίαο νηθνινγηθψλ θσιηψλ ζηα 

δάπεδα, ζηηο δχζθνια θαζνξηδφκελεο επηθάλεηεο θαζψο θαη ζηνπο πγξνχο, ςπρξνχο 

ρψξνπο (ςπγεία) θαη ζηα εξγαιεία επεμεξγαζίαο σκψλ πξψησλ πιψλ (θνπηηθέο 

κεραλέο θξεάησλ- ιαραληθψλ). 
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Πίλαθαο 17. Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα πεξηβάιινληνο ζε κνλάδεο καδηθήο εζηίαζεο πνπ εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο  (24 

επηρεηξήζεηο) 

  
Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα αλά παξάκεηξν πγηεηλήο  

εκείν δεηγκαηνιεςίαο 

κεηά από δηαδηθαζία 

θαζαξηζκνύ 

ύλνιν 

δεηγκάησ

λ 

Δ.coli Coliforms Listeria monocytogenes 

 

  

Απνπζία 

(%) 

Παξνπζία 

(%) 

Απνπζία 

(%) 

Παξνπζία 

(%) 

Απνπζία 

(%) 

Παξνπζία 

(%) 

πλνιηθό 

% 

παξνπζία

ο 

Πάγθνη εξγαζίαο 87 83 95,4 4 4,6 83 95,4 4 4,6 77 88,5 10 11,5 26,1 

Slicer ηπξηώλ 51 51 100,0 0 0,0 51 100,0 0 0,0 51 100,0 0 0,0 0,0 

Slicer 

θξεαηνζθεπαζκάησλ 
60 60 100,0 0 0,0 60 100,0 0 0,0 50 83,3 10 16,7 14,5 

Γαζηξνλνκία 54 54 100,0 0 0,0 54 100,0 0 0,0 54 100,0 0 0,0 0,0 

Μαραίξηα 82 82 100,0 0 0,0 82 100,0 0 0,0 78 95,1 4 4,9 5,8 

Δπηθάλεηεο ςπγείσλ 48 48 100,0 0 0,0 44 91,7 4 8,3 40 83,3 8 16,7 17,4 

Δπηθάλεηεο βαξέσλ 

ζθεπώλ 
53 53 100,0 0 0,0 53 100,0 0 0,0 53 100,0 0 0,0 0,0 

Κνπηηθέο κεραλέο 

ιαραληθώλ 
49 46 93,9 3 6,1 46 93,9 3 6,1 40 81,6 9 18,4 21,7 

Κνπηηθέο κεραλέο 

θξεάησλ 
53 53 100,0 0 0,0 50 94,3 3 5,7 46 86,8 7 13,2 14,5 

ΤΝΟΛΟ 537 
53
0 

98,7 7 1,3 
52
3 

97,4 14 2,6 
48
9 

91,1 48 8,9 100,0 
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Σέινο, ζηνλ πίλαθα 18 παξνπζηάδεηαη ε κηθξνβηνινγηθή εηθφλα πεξηβάιινληνο ζε 

18 επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πνπ δελ εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο 

πγηεηλήο HACCP. ε φηη αθνξά ηελ Ε.coli, ην πνζνζηφ παξνπζίαο ηεο ζε φια ηα 

ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο, κεηά απφ ηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ, θηάλνπλ ην 29,3%, κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηηο θνπηηθέο κεραλέο ησλ ιαραληθψλ (50% 

πνζνζηφ παξνπζίαο). Αληίζηνηρα, ηα Coliforms θαη ε Listeria monocytogenes 

κεηξήζεθαλ ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 31%. πλνιηθά, ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά παξνπζίαο 

κεηξήζεθαλ ζε δείγκαηα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηηο θνπηηθέο κεραλέο ιαραληθψλ, 

καραίξηα θαη θνπηηθέο κεραλέο θξεάησλ (17,4%, 15,5%, 15% πνζνζηφ παξνπζίαο 

αληίζηνηρα).  

Ζ έιιεηςε νξγαλσκέλνπ πιάλνπ δηαδηθαζηψλ εμπγίαλζεο ρψξσλ παξαγσγήο, 

επηθαλεηψλ θαη ζθεπψλ εξγαζίαο νδεγεί ζε: αλάπηπμε νηθνινγηθψλ «θσιεψλ» γηα ηα 

δχζθνια ειεγρφκελα ηξνθνγελή παζνγφλα φπσο ε L.monocytogenes, ιφγσ απμεκέλεο 

πηζαλφηεηαο δεκηνπξγίαο βηνινγηθψλ θνξηίσλ ζηνπο κε απνηειεζκαηηθά 

εμπγηαζκέλνπο ρψξνπο παξαγσγήο. Σέινο, ε έιιεηςε δηαρσξηζκνχ ρψξσλ παξαγσγήο 

κε πςειέο πηζαλφηεηεο ξχπαλζεο (θξενπσιεία, ρψξνη επεμεξγαζίαο ιαραληθψλ) απφ 

ρψξνπο πνπ επεμεξγάδνληαη ζεξκηθά επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα ή επάισηα ηξφθηκα φπσο 

νξεθηηθέο ζαιάηεο θαη ζχλζεηεο ζαιάηεο, νδεγεί ζε δηαζπνξά ησλ κηθξννξγαληζκψλ 

δεηθηψλ πγηεηλήο (E.coli, Coliforms) θαη ηξνθνγελψλ παζνγφλσλ  (L.monocytogenes) 

κε απμεκέλν θίλδπλν δηαζπαξκέλσλ κνιχλζεσλ ησλ ρεηξηδφκελσλ ηξνθίκσλ. 
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Πίλαθαο 18. Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα πεξηβάιινληνο ζε κνλάδεο καδηθήο εζηίαζεο πνπ δελ εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο   

(18 επηρεηξήζεηο) 

  
Μηθξνβηνινγηθή εηθόλα αλά παξάκεηξν πγηεηλήο  

εκείν δεηγκαηνιεςίαο 

κεηά από δηαδηθαζία 

θαζαξηζκνύ 

ύλνιν 

δεηγκάησ

λ 

Δ.coli Coliforms Listeria monocytogenes 

 

  

Απνπζία 

(%) 

Παξνπζία 

(%) 

Απνπζία 

(%) 

Παξνπζία 

(%) 

Απνπζία 

(%) 

Παξνπζία 

(%) 

πλνιηθό 

% 

παξνπζία

ο 

Πάγθνη εξγαζίαο 55 37 67,3 18 32,7 34 61,8 21 38,2 34 61,8 21 38,2 14,5 

Slicer ηπξηώλ 47 38 80,9 9 19,1 37 78,7 10 21,3 40 85,1 7 14,9 6,3 

Slicer 

θξεαηνζθεπαζκάησλ 
49 30 61,2 19 38,8 29 59,2 20 40,8 31 63,3 18 36,7 13,8 

Γαζηξνλνκία 52 48 92,3 4 7,7 50 96,2 2 3,8 50 96,2 2 3,8 1,9 

Μαραίξηα 66 46 69,7 20 30,3 48 72,7 18 27,3 40 60,6 26 39,4 15,5 

Δπηθάλεηεο ςπγείσλ 39 29 74,4 10 25,6 25 64,1 14 35,9 22 56,4 17 43,6 9,9 

Δπηθάλεηεο βαξέσλ 

ζθεπώλ 
50 40 80,0 10 20,0 38 76,0 12 24,0 48 96,0 2 4,0 5,8 

Κνπηηθέο κεραλέο 

ιαραληθώλ 
42 21 50,0 21 50,0 17 40,5 25 59,5 16 38,1 26 61,9 17,4 

Κνπηηθέο κεραλέο 

θξεάησλ 
47 27 57,4 20 42,6 30 63,8 17 36,2 22 46,8 25 53,2 15,0 

ΤΝΟΛΟ 447 
31

6 
70,7 131 29,3 308 68,9 139 31,1 303 67,8 144 32,2 100,0 
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4. ΤΕΖΣΖΖ 

 

ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε κηθξνβηνινγηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο ζε 112 

επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο (64 εθάξκνδαλ HACCP θαη 48 φρη). Έγηλε ζχγθξηζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο (8 επηρεηξήζεηο Fast Food, 28 Ξελνδνρεία, 6 

εηαηξίεο Catering, 28 επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο ζε ζρέζε κε ηηο πξψηεο χιεο, 42 

κνλάδεο καδηθήο εζηίαζεο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο)  ζε φηη αθνξά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Πξνιεπηηθήο Τγηεηλήο HACCP. 

Ζ έξεπλα είρε ζαλ ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο ησλ 

Οξζψλ Πξαθηηθψλ Παξαγσγήο ζε επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πνπ εθαξκφδνπλ 

πζηήκαηα Πξνιεπηηθήο Τγηεηλήο HACCP θαη ηε ζχγθξηζε ηεο εηθφλαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ κε επηρεηξήζεηο πνπ δελ εθαξκφδνπλ ζηηο παξαγσγηθέο ηνπο 

δηαδηθαζίεο ην ζχζηεκα HACCP. Δθηηκήζεθαλ νη παξάγνληεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζε απμεκέλεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θηλδχλνπ κηθξνβηνινγηθήο 

αζθάιεηαο ζηα παξαπάλσ  ζπζηήκαηα καδηθήο εζηίαζεο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νδήγεζαλ ζε πξνηάζεηο εθαξκνγήο κέηξσλ θαη 

πξαθηηθψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πγεηνλνκηθήο αζθάιεηαο, ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα παξαγφκελα πξντφληα  ζε ζπζηήκαηα καδηθήο εζηίαζεο.  

Ζ δεηγκαηνιεςία ζε πξψηεο χιεο έδσζε έκθαζε ζε πιηθά πνπ ζα ππνζηνχλ 

ειάρηζηεο πεξαηηέξσ βαθηεξηνθηφλεο δηαδηθαζίεο (minimal processing procedures) 

ρσξίο επηπιένλ ζεξκηθή επεμεξγαζία, φπσο ηα ηπξνθνκηθά (λσπά ηπξηά, ηπξηά 

ηπξνγάιαθηνο) θαη ηα σκά ιαραληθά. θνπφο είλαη λα ειεγρζεί απζηεξά ε 

ζπκκφξθσζε ησλ παξαγσγψλ κε λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο κηθξνβηνινγηθήο αζθάιεηαο.  

Οη ππφινηπεο πξψηεο χιεο φπσο θξεαηηθά (λσπά, θαηεςπγκέλα, ζεξκηθά 

επεμεξγαζκέλα), θαηεςπγκέλα ζθνιηαηνεηδή, θαηεςπγκέλα γιπθά, ζθφλεο 

δαραξνπιαζηηθήο θαη κπαραξηθά, ειέγρνληαλ κε ζθνπφ λα εθηηκεζεί ε πνηφηεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ζε επίπεδν πξνκεζεπηψλ θαη παξαγσγψλ, θαζψο θαη ε 

ζπκκφξθσζή ηνπο ζε αληίζηνηρεο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο, παξφηη πθίζηαληαη 

πεξαηηέξσ ζεξκηθή επεμεξγαζία. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην γξάθεκα (Δηθφλα 13), κε 

πνζνζηφ 24,9% εθηφο νξίσλ έξρνληαη πξψηα ηα θαηεςπγκέλα ζθνιηαηνεηδή. 

Αθνινπζνχλ ηα λσπά ιαραληθά κε 18,62% θαη ηα ηπξηά ηπξνγάιαθηνο κε 15,99%. Σα 

κεγάια απηά πνζνζηά είλαη απνηέιεζκα ησλ κε αζθαιψλ πξνκεζεπηψλ πνπ δελ 
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ρξεζηκνπνηνχλ νξγαλσκέλν θαη ηεθκεξησκέλν ζχζηεκα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

 

 

Εικόνα 13. % Κατανομι των δειγμάτων που βρζκθκαν εκτόσ ςυνιςτϊμενων ορίων ανά είδοσ πρϊτθσ  φλθσ 
ωμϊν τροφίμων που ειςζρχονται ςε μονάδεσ μαηικισ εςτίαςθσ που δεν χρθςιμοποιοφν HACCP (πίνακασ 10) 

Ζ πξνκήζεηα πξψησλ θαη δεχηεξσλ πιψλ απφ κε αζθαιείο πξνκεζεπηέο, έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηα απμεκέλα πνζνζηά δεηγκάησλ εθηφο πξνδηαγξαθψλ κηθξνβηνινγηθήο 

αζθάιεηαο, θπξίσο ζηα σκά ηξφθηκα πνπ εηζέξρνληαη ζε κνλάδεο καδηθήο εζηίαζεο. 

Δδψ, ε E.coli θηάλεη ην 26%, ε L. monocytogenes ην 18,3% θαη ν S. aureus  ην 14,4% 

έλαληη ησλ 17,4%, 10,9%, 9,4% γηα θάζε κηθξφβην αληίζηνηρα ζε κνλάδεο πνπ 

πξνκεζεχνληαη απφ αζθαιείο πξνκεζεπηέο (Δηθφλα 14, 15).  

Απφ ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ, θαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 

πξνιεπηηθήο πγηεηλήο ζε επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ 

εληππσζηαθή βειηίσζε ηεο κηθξνβηνινγηθήο αζθάιεηαο θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

εηζεξρνκέλσλ πξψησλ θαη δεχηεξσλ πιψλ. Απφξξνηα ηεο ρξήζεο HACCP είλαη ε  

επηινγή  πξνκεζεπηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο θαη πγηεηλήο κε 

ηαπηφρξνλε βειηίσζε  ηνπ πγεηνλνκηθνχ επηπέδνπ ησλ εηζεξρνκέλσλ  πξψησλ θαη 

δεχηεξσλ πιψλ ηξνθίκσλ, θαη ηνλ πεξηνξηζκφ δηαζπνξάο παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο. 

6,07
8,3

5,06

3,04

2,63

6,68

15,99

24,9

18,62

4,66 2,02

Συνολικά % εκτόσ ορίων ανα είδοσ α' φλθσ

νωπά πουλερικά

κατεψ. πουλερικά

κερμ.επεξ.πουλερικά

νωπά κρζατα

κατεψ. Κρζατα

κερμ.επεξ.κρζατα

νωπά τυριά ωριμανςθσ

τυριά τυρογάλακτοσ

κατζψ. φολιατοειδι

νωπά λαχανικά
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Δηθόλα 14. Γξαθηθή παξνπζίαζε ζπλνιηθώλ πνζνζηώλ εθηόο νξίσλ γηα ηηο κειεηώκελεο 

κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο ζε επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ HACCP (πίλαθαο 9, 11, 13, 15) 

 

 

Δηθόλα 15.Γξαθηθή παξνπζίαζε ζπλνιηθώλ πνζνζηώλ εθηόο νξίσλ γηα ηηο κειεηώκελεο 

κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ HACCP (πίλαθεο 10, 12, 14, 

16) 

Σα κελνχ μελνδνρείσλ πνπ δελ εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο 

έξρνληαη πξψηα ζε κφιπλζε κε πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ην 30% γηα ηελ E.coli, 31% γηα 

L.monocytogenes θαη 28% γηα ηνλ S. Aureus. Σα πςειά πνζνζηά παξνπζίαο E.coli θαη 

L.monocytogenes νθείινληαη ζηελ  κε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ απνιχκαλζεο ησλ 

17,4

4,2

4,5

0,7

9,4

3,3

1

1,4

10,9

7,7

2,9

4,7

1,6

0

0

0

ΩΜΑ ΤΟΦΙΜΑ

ΜΕΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΜΕΝΟΥ FAST FOOD

ΜΕΝΟΥ CATERING

% ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΟΙΩΝ

Salmonella spp

L.monocyt.

S.aureus

E.coli

26

29,4

9

14

14,4

27,8

10,2

13,2

18,3

31,2

15,4

23,8

3,1

2,5

0

0

ΩΜΑ ΤΟΦΙΜΑ

ΜΕΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΜΕΝΟΥ FAST FOOD

ΜΕΝΟΥ CATERING

% ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΟΙΩΝ

Salmonella spp

L.monocyt.

S.aureus

E.coli
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ιαραληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ζπζηαηηθά ζε θξέζθεο θαη ζχλζεηεο ζαιάηεο. 

Δπίζεο, απηφ παξαηεξείηαη ζην κελνχ ησλ επηρεηξήζεσλ fast food θαη catering πνπ δελ 

εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο. Έηζη, ηα πςειφηεξα πνζνζηά εθηφο 

ζπληζηψκελσλ νξίσλ εκθαλίδνληαη ζε δείγκαηα απφ ζαιάηεο (41%, 46% θαη 52% ζε 

κελνχ μελνδνρείσλ, fast food θαη catering αληίζηνηρα) (Δηθφλεο 16, 17, 18). Δμαηηίαο 

ηνπ κνληέξλνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηεο πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο, ε θαηαλάισζε ησλ 

θξέζθσλ ζαιαηψλ θαη ησλ έηνηκσλ-πξνο-θαηαλάισζε γεπκάησλ (ready-to-eat meals) 

ιαραληθψλ απμάλεηαη ζπλερψο. Έηζη, ηα ηξφθηκα απηά είλαη απμεκέλεο 

επηθηλδπλφηεηαο, ιφγσ ηνπ πςεινχ κηθξνβηαθνχ ηνπο θνξηίνπ. πγθεθξηκέλα, κειέηεο 

ππνδεηθλχνπλ ηε Listeria monocytogenes σο ηε ζπρλφηεξε κηθξνβηνινγηθή παξάκεηξν, 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο ζηνλ θαηαλαισηή (Little CL, 

2009). Αληίζηνηρα, νη M.De Giusti θαη ζπλ, 2008 έδεημαλ φηη ηα πξντφληα πνπ 

παξήρζεζαλ κε δηαδηθαζίεο GAP (Good Agricultural Practices), GMP (Good 

Manufacturing Practices) θαη HACCP έρνπλ θαιχηεξε κηθξνβηνινγηθή εηθφλα απφ 

εθείλα πνπ παξήρζεζαλ κε άιινπο ηξφπνπο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ κηθξνβηνινγηθνχ 

θνξηίνπ (θπζηθφ ε ρεκηθφ). (De Giusti M, 2008).  

 

 

 

Εικόνα 16. % Κατανομι των δειγμάτων που βρζκθκαν εκτόσ ςυνιςτϊμενων ορίων ανά είδοσ α' φλθσ ςε μενοφ 
ξενοδοχείων που δεν χρθςιμοποιοφν HACCP (πίνακασ 12) 

6,56

33,04

41,26

0,61

8,92

9,62

μενοφ ξενοδοχείων 
Συνολικά % εκτόσ ορίων ανα είδοσ α' φλθσ

ηεςτά μενοφ

ορεκτικζσ-ςφνκετεσ ςαλάτεσ

φρζςκεσ ςαλάτεσ

προιόντα αυγοφ

γλυκά με βάςθ τισ κρζμεσ
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Εικόνα 17. % Κατανομι των δειγμάτων που βρζκθκαν εκτόσ ςυνιςτϊμενων ορίων ανά είδοσ α' φλθσ ςε μενοφ 
fast food που δεν χρθςιμοποιοφν HACCP (πίνακασ 14) 

 

Εικόνα 18. % Κατανομι των δειγμάτων που βρζκθκαν εκτόσ ςυνιςτϊμενων ορίων ανά είδοσ α' φλθσ ςε μενοφ 
catering που δεν χρθςιμοποιοφν HACCP (πίνακασ 16) 

Δμαηηίαο ηεο κε ρξήζεο πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο πγηεηλήο HACCP, ππάξρεη 

ρακειφ πνζνζηφ εθαξκνγήο κέηξσλ αηνκηθήο πγηεηλήο (π.ρ. γάληηα κηαο ρξήζεο) αιιά 

θαη επηκνιχλζεηο ηξνθίκσλ απφ κε θαιά εμπγηαλζέληα ζθεχε ιφγν έιιεηςεο θαιά 

νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ  εμπγίαλζεο.  

Ζ ζπκβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνιεπηηθήο πγηεηλήο HACCP, παξαηεξείηαη ζηελ 

βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ εμνπιηζκψλ ηεο παξαγσγήο 

γεπκάησλ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ.  

Παξάιιεια, ε  δηαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκβάιιεη ζηε γλψζε θαη ηελ 

εθαξκνγή νξζψλ πγεηνλνκηθψλ πξαθηηθψλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη νξζή πξαθηηθή 

πγηεηλήο παξαγσγήο. Έηζη ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ απφ ην 

2,21

56,35

46,41

4,97
16,02

16,02

62,98

μενοφ fast food
Συνολικά % εκτόσ ορίων ανα είδοσ α' φλθσ

ηεςτζσ παραςκευζσ

sandwiches

φρζςκεσ ςαλάτεσ

ορεκτικζσ ςαλάτεσ

τυροκομικά

κρεατοςκευ/τα

προιόντα ηαχ/κισ

κερμ.επεξ. φολιατοειδι

ςφολιατ.πρίν κερμ.επεξ

44,51

52,44

3,05

μενου catering
Συνολικά % εκτόσ ορίων ανα είδοσ α' φλθσ

ηεςτζσ παραςκευζσ

κρφεσ παραςκευζσ

φρζςκεσ ςαλάτεσ

γλυκά με βάςθ κρζμα
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εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηα κεησκέλα ζπλνιηθά πνζνζηά 

εθηφο νξίσλ θαη αληίζηνηρα ηα απμεκέλα πνζνζηά εληφο νξίσλ. 

Ζ εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ, παξεκπνδίδεη ηελ εγθαηάζηαζε κηθξνβηαθψλ ξχπσλ ζε εμνπιηζκνχο θαη 

ρψξνπο παξαγσγήο. Σέινο, κε δηαξθείο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ πνπ 

«επνπηεχνπλ» ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ νξζψλ πγεηνλνκηθψλ πξαθηηθψλ 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ν θίλδπλνο κειινληηθή κφιπλζεο ησλ 

ηξνθίκσλ. 

Ο απμεκέλνο κηθξνβηνινγηθφο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κε εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ πξνιεπηηθήο πγηεηλήο αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο. 

πγθεθξηκέλα ε αλεπάξθεηα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή ε απνπζία εθπαίδεπζεο, 

γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ηξφθηκα, πάλσ ζε θαλφλεο θαη νξζέο πξαθηηθέο 

πγηεηλήο. Αθφκε, νπζηαζηηθφ ξφιν παίδεη ε άγλνηα ησλ δηνηθήζεσλ γηα ηελ ζεκαζία θαη 

ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ πξνιεπηηθήο πγηεηλήο ζηηο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο. Σέινο, ε ρξήζε εμνπιηζκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ αλεπαξθψο 

ζπληεξεκέλσλ, ρακεινχ πγεηνλνκηθνχ επηπέδνπ θαη αλεπαξθψο ζρεδηαζκέλσλ, έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα  λα αθζνλνχλ νη επθαηξίεο δηαζπνξάο κνιχλζεσλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία.  

Ζ κηθξνβηνινγηθή εηθφλα ηνπ πεξηβάιινληνο επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ 

ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο κηθξνβηνινγηθήο 

αζθάιεηαο. Ζ εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ θαη θαιά ηεθκεξησκέλσλ πξνγξακκάησλ 

εμπγίαλζεο νδεγεί ζε πςειφ επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο εμπγηάλζεσλ. Ο 

δηαρσξηζκφο δσλψλ θαη εμνπιηζκψλ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο δηαζηαπξσκέλσλ κνιχλζεσλ (cross contamination). 

Παξφιαπηα, ε αλάιπζε δεηγκάησλ απφ ην πεξηβάιινλ ησλ κνλάδσλ, πνπ εθαξκφδνπλ 

ζχζηεκα HACCP, κεηά απφ ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο, έδεημε ζπλνιηθά πνζνζηά παξνπζίαο 

L.monocytogenes ίζα κε 8,9%. Ζ πςειή παξνπζία L.monocytogenes νθείιεηαη ζην φηη 

είλαη δχζθνια ειεγρφκελνο πεξηβαιινληηθφο κηθξνβηαθφο ξχπνο πνπ κεηαθέξεηαη θαηά 

ηελ θίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ δψλεο ρακεινχ θηλδχλνπ ζε δψλεο πςεινχ θηλδχλνπ. 

(Δηθφλα 19). 
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Εικόνα 19. Κατανομι ποςοςτοφ παρουςίασ των μικροβιολογικϊν παραμζτρων ςε περιβάλλον μονάδων μαηικισ 
εςτίαςθσ που χρθςιμοποιοφν ι δεν χρθςιμοποιοφν ςυςτιματα προλθπτικισ υγιεινισ HACCP (πίνακεσ 17,18) 

Αληίζεηα, ε απνηπρία απνηειεζκαηηθήο εμπγίαλζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηα 

πεξηβάιινληα ησλ κνλάδσλ πνπ δελ εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο πγηεηλήο 

νθείιεηαη :    

 ηελ έιιεηςε νξγαλσκέλνπ, ηεθκεξησκέλνπ θαη ζπζηεκαηηθά απηνειεγρφκελνπ 

ζπζηήκαηνο εμπγηάλζεσλ κε θαζνξηζκφ θαζεθφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ (πνηφο- 

πψο- πφηε) θαη κε κεζνδνινγίεο απηνειέγρνπ.  

 ηελ επηθαλεηαθή θαη φρη εηο βάζνο εμπγίαλζε δχζθνισλ εμαξηεκάησλ πνπ 

απαηηνχλ απνζπλαξκνιφγεζε  θαη εηδηθέο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ.  

 ηελ θνηλή ρξήζε εξγαιείσλ γηα επεμεξγαζία ζεξκηθά επεμεξγαζκέλσλ θαη 

σκψλ ηξνθίκσλ, κε απνηέιεζκα ηηο δηαζηαπξσκέλεο κνιχλζεηο (cross 

contamination). 

 ηελ απνπζία θπζηθνχ δηαρσξηζκνχ δσλψλ επεμεξγαζίαο πςειήο 

επηθηλδπλφηεηαο απφ ηηο δψλεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ ρακειήο 

επηθηλδπλφηεηαο. Σν δεδνκέλν απηφ εληζρχεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο κε 

παξφκνην ζηφρν, πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πξνιεπηηθήο 

πγηεηλήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ απζηεξφ δηαρσξηζκφ δσλψλ, κπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ θίλδπλν επηκφιπλζεο (Martinez-Tome M, 

2000), (Soriano GM, 2002).   

 Σέινο, ζηελ ζπζηεκαηηθή ρξήζε θζαξκέλσλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκψλ πνπ 

δχζθνια θαζαξίδνληαη. 

1,3

29,3

2,6

31,1

8,9

32,2

HACCP μθ HACCP

Μικροβιολογικι εικόνα περιβάλλοντοσ μονάδων μαηικισ εςτίαςθσ 

E.coli

coliforms

listeria
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Δπεηδή νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ  θαη εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα πξνιεπηηθήο 

πγηεηλήο HACCP εθαξκφδνπλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα εμπγίαλζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, έρνπλ κεησκέλεο πηζαλφηεηεο λα επηηξέςνπλ δεκηνπξγία 

εζηηψλ ξχπαλζεο, εθφζνλ αθνινπζνχλ θαηά γξάκκα ηηο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίεο. 

Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνιεπηηθήο πγηεηλήο, ζε κνλάδεο καδηθήο 

εζηίαζεο, εκθαλίδνληαη κεγάιεο δπζθνιίεο , ιφγσ ηεο πνιιαπιφηεηαο θαη ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ,  αιιά θαη 

ζπκθεξφλησλ πνπ εκπιέθνληαη, ζίγνληαη θαη ζπγθξνχνληαη.  

Γη απηφ ην ιφγν απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε αιιαγψλ ζε δηαδηθαζίεο, λννηξνπίεο θαη 

κεζφδνπο ιεηηνπξγίαο, ζπλνιηθά θαη κεζνδεπκέλα. Σν θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πξνιεπηηθήο πγηεηλήο, ζε επίπεδν νηθνλνκηθφ, ιεηηνπξγηθφ 

θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαληάδεη κεδακηλφ ζε ζρέζε κε ηα νθέιε γηα ηε δεκφζηα 

πγεία. Δμάιινπ ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ην αξρηθφ θφζηνο αλαθηάηαη γξήγνξα απφ ηε 

βειηίσζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηα ιηγφηεξα παξάπνλα απφ ηνπο 

πειάηεο. Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα, λα ηα 

αμηνινγνχλ, λα ηα επαλαπξνζδηνξίδνπλ θαη λα ηα επηθαηξνπνηνχλ, αλαπηχζζνληαο 

νπζηψδεηο θαη επέιηθηεο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

θνξείο ηεο δεκφζηαο πγείαο.        
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