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Στόχοι του Κεφαλαίου

• Οι  πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το κεφάλαιο  θα 
βοηθήσουν το φοιτητή:

• Να ξεχωρίζει διαφορετικές μεθόδους καλλιέργειας τροφογενών 
βακτηρίων και να επιλέγει την κατάλληλη τεχνική για μια 
δεδομένη εφαρμογή

• Να αναγνωρίζει πώς οι ενδογενείς και οι εξωγενείς παράγοντες 
χρησιμοποιούνται στον έλεγχο της μικροβιακής ανάπτυξης 

• Να χρησιμοποιήσει την έννοια της ενεργότητας νερού για να 
ξεχωρίσει το συσσωρευμένο   νερό και το νερό που δεν είναι 
διαθέσιμο για την μικροβιακή ανάπτυξη.

• Να καταλάβει το αποτέλεσμα της ενεργότητας νερού στην 
μικροβιακή ανάπτυξη και μικροβιακή οικολογία.

• Να προβλέπει ποσοτικά τα μεγέθη μικροβιακών πληθυσμών 
χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις που περιγράφουν την κινητική της 
μικροβιακής ανάπτυξης

• Να περιγράφει ποσοτικά τον τρόπο με τον οποίο η αλλαγή των 
μεταβλητών στις εξισώσεις κινητικής της μικροβιακής ανάπτυξης 
μεταβάλλει τα πρότυπα ανάπτυξης

• Να συσχετίζει βιοχημικά μονοπάτια με την παραγωγή ενέργειας 
και τα μεταβολικά προϊόντα των τροφογενών βακτηρίων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κατανόηση των σύνθετων αλληλεπιδράσεων των μικροβίων στα τρό-
φιμα  αποτελεί μέρος της  βάσης που απαιτείται για την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων, σίτιση του αυξανόμενου πληθυσμού και 
μείωση της σπατάλης των τροφίμων. Οι μικροβιολόγοι τροφίμων πρέ-
πει να κατανοούν τα μικρόβια και τις αλληλεπιδράσεις τους σε σύνθετα 
τροφικά συστήματα; στην πραγματικότητα τα τρόφιμα αυτά μπορεί να 
αντιπροσωπεύουν το δικό τους οικοσύστημα. Η μικροβιολογία τροφί-
μων είναι κρίσιμη στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος τροφίμου, στη 
σύνθεση του τροφίμου και στην ασφάλεια του σε όλα τα επίπεδα, η οποία 
περιλαμβάνει μια ποικιλία ομάδων όπως θα συζητηθεί στο Πλαίσιο 2.1.

Η ερώτηση «Πόσα βακτήρια υπάρχουν σε αυτό το τρόφιμο;» δεν έχει 
μια απλή απάντηση. Το πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου εξετάζει το 
ερώτημα του «Πώς ανιχνεύουμε και πώς εκτιμούμε ποσοτικά τα βακτή-
ρια στα τρόφιμα;». Παρουσιάζουμε την έννοια της καλλιεργησιμότητας 
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και αναρωτιόμαστε εάν πραγματικά απεικονίζει τη βιωσιμότητα. Αν και 
τραυματισμένα ή υπό άλλες συνθήκες μη καλλιεργήσιμα κύτταρα δε 
μπορούν να φτιάξουν αποικίες σε τρυβλία Petri, συνεχίζουν να υπάρχουν 
και να προκαλούν ασθένειες.

Το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζει την σημαντικότητα των 
ενδογενών (εσωτερικών) και εξωγενών (εξωτερικών) παραγόντων των τρο-
φίμων για την βακτηριακή ανάπτυξη. Η οικολογία μας διδάσκει ότι η αλλη-
λεπίδραση μεταξύ διαφορετικών παραγόντων καθορίζει ποιοι οργανισμοί 
μπορούν ή όχι να αναπτυχθούν σε ένα περιβάλλον. Η χρήση πολλαπλών 
περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ. pH, συγκέντρωση αλάτων, θερμοκρα-
σία, κλπ.) με σκοπό την παρεμπόδιση της μικροβιακής ανάπτυξης ονομάζε-
ται τεχνολογία παρεμποδιστών. Η τεχνολογία παρεμποδιστών γίνεται μια 
όλο και περισσότερο δημοφιλής στρατηγική συντήρησης.

Reading Strategies Skimming, scanning & intensive reading

Το Αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας (U.S. 
Department of Agriculture, USDA) ρυθ-
μίζει το κρέας και τα πουλερικά μέσω της 
Υπηρεσίας Ασφάλειας και Ελέγχου Τροφί-
μων (Food Safety and Inspection Service, 
FSIS). Όλο το κρέας και τα πουλερικά πρέ-
πει να επεξεργαστούν κάτω από συνεχείς 
επιθεωρήσεις του Υπουργείου Γεωργίας. 
Το Υπουργείο δεν έχει την δικαιοδοσία 
για ανάκληση, αλλά μπορεί να ασκήσει 
πίεση στους επεξεργαστές τροφίμων να 
ανακαλέσουν τα τρόφιμα εθελοντικά. 
Οι Γεωργικές Υπηρεσίες Μάρκετινγκ 
του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας 
είναι υπεύθυνο για τον κανονισμό των 
οργανικών τροφίμων, ενώ η Υπηρεσία 
Γεωργικής Έρευνας παρέχει την επιστήμη 
στην οποία βασίζονται οι κανονισμοί και 
που απαιτείται για την προώθηση της 
Αμερικανικής γεωργίας.  

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρ-
μάκων (Food and Drug Administration, 
FDA) ρυθμίζει όλα τα τρόφιμα εκτός από 
το κρέας, τα πουλερικά και το αλκοόλ 
(το οποίο ρυθμίζεται από το γραφείο 
φόρου και εμπορίου Αλκοόλ και Καπνού). 
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων 
επιθεωρεί περιοδικά τις εγκαταστάσεις 
παραγωγής τροφίμων, πρέπει να εγκρίνει 
όλες τις θερμικές επεξεργασίες για τα 
κονσερβοποιημένα τρόφιμα με χαμη-
λό pH, έχει την ικανότητα να εκδώσει 

υποχρεωτικές ανακλήσεις, ενώ μπορεί να 
δεσμεύσει τρόφιμα υπό την εξουσία του 
για διαχειριστικό έλεγχο.  Μπορεί επίσης 
να ρυθμίζει κανονισμούς και διαδικασίες 
ελέγχου που αφορούν τα φάρμακα και ια-
τροτεχνολογικά προϊόντα. Ο τομέας των 
Τροφίμων υπάγεται στο Κέντρο για την 
Ασφάλεια Τροφίμων και την Εφαρμοσμέ-
νη Διατροφή (CFSAN). Ένα άλλο μέρος 
του οργανισμού, το Κέντρο Κτηνιατρικής 
(CVM), ρυθμίζει ζωικά φάρμακα και 
μελετά την μικροβιακή αντοχή σε ζώα τα 
οποία είναι για κατανάλωση και προϊόντα 
κρέατος.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων (CDC) είναι το τμήμα του 
Τμήματος Υγείας και Ανθρωπίνων 
Υπηρεσιών που παρέχει επιδημιολογική 
εμπειρογνωμοσύνη για τη διερεύνηση 
εξάρσεων τροφικών ασθενειών και 
παρακολουθεί τη συχνότητα εμφάνισης 
τροφικών ασθενειών με την πάροδο 
του χρόνου. Επιβλέπει το PulseNet, ένα 
εθνικό εργαστηριακό δίκτυο που συνδέει 
περιστατικά τροφογενών ασθενειών για 
να εντοπίσει κρούσματα που μπορούν να 
συνδέσουν γεωγραφικά διασκορπισμένα 
κρούσματα με ένα κοινό ξέσπασμα, μια 
«τράπεζα δακτυλικών αποτυπωμάτων 
DNA». Το CDC δεν έχει καμία ρυθμιστι-
κή αρχή, ωστόσο είναι κρίσιμο για την 
κατανόηση των αναγκών ασφάλειας των 

τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Οργανισμός Προστασίας Περι-

βάλλοντος (EPA) αποτελεί ρυθμιστική 
αρχή για τα  εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα 
και ζιζανιοκτόνα που εφαρμόζονται στις 
καλλιέργειες.

Εξετάστε αυτό: μια «γεμιστή πίτα με 
κοτόπουλο» που περιέχει <3% κοτόπου-
λο θα ρυθμίζεται από το FDA, αλλά εάν η 
εταιρεία ξεκίνησε μια «πολυτελή γεμιστή 
πίτα με κοτόπουλο» με κοτόπουλο 30%, 
θα ρυθμιζόταν από το USDA. Εάν η πολυ-
τελής γεμιστή πίτα  ήταν τόσο δημοφιλής 
που η εταιρεία πρόσθετε μια πολυτελή 
χορτοφαγική πίτα στη σειρά προϊόντων 
της, τότε αυτό θα ρυθμιζόταν από το FDA. 
Παρομοίως, όταν προστίθεται βενζοϊκό 
οξύ στο γιαούρτι ή στο τυρί cottage για 
την αναστολή της μικροβιακής ανάπτυ-
ξης, η ένωση αυτή ρυθμίζεται από το 
FDA. Όταν η ίδια ένωση χρησιμοποιείται 
στο χωράφι για την αποφυγή  ανάπτυξης 
μυκήτων στα σιτηρά, η EPA αποτελεί την 
ρυθμιστική αρχή. Η ζωή γίνεται ακόμη 
πιο περίπλοκη όταν πρόκειται για αυγά 
και προϊόντα αυγών. Το FDA ρυθμίζει τα 
αυγά με κέλυφος, συμπεριλαμβανομέ-
νου ενός κανόνα για την «Πρόληψη της 
Salmonella enteritidis στα αυγά με κέλυ-
φος» κατά την παραγωγή, αποθήκευση 
και μεταφορά», ενώ το USDA ρυθμίζει τα 
προϊόντα αυγών

Πλαίσιο 2.1
Φορείς που εμπλέκονται στην ασφάλεια τροφίμων
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Η κινητική της μικροβιακής ανάπτυξης καλύπτεται στο τρίτο μέρος του 
κεφαλαίου. Και οι τέσσερις φάσεις της καμπύλης μικροβιακής ανάπτυξης 
είναι σημαντικές για τους μικροβιολόγους τροφίμων. Εάν η φάση προσαρ-
μογής μπορέσει να επεκταθεί πέρα από το φυσιολογικό χρόνο διάρκειας 
ενός προϊόντος, το τρόφιμο θα είναι μικροβιακά ασφαλές. Εάν ο ρυθμός 
ανάπτυξης μπορέσει να επιβραδυνθεί ώστε το μέγεθος του πληθυσμού να 
είναι πολύ μικρό για να προκαλέσει ασθένεια, το προϊόν θα είναι ασφαλές. 
Η αύξηση του ρυθμού της φάσης θανάτου μπορεί να συμβάλει στη διασφά-
λιση της ποιότητας, όπως στην περίπτωση του τυριού τσένταρ (chedar) που 
φτιάχνεται από απαστερίωτο γάλα. Ο ποσοτικός προσδιορισμός του ρυθμού 
της μικροβιακής ανάπτυξης και η πρόβλεψη των μικροβιακών μεγεθών είναι 
σημαντικές δεξιότητες για τους φοιτητές της μικροβιολογίας τροφίμων. 

Το τέταρτο μέρος του κεφαλαίου κάνει μια εισαγωγή στη φυσιολογία και 
το μεταβολισμό των τροφογενών μικροβίων. Σκόπιμα το καλύψαμε τελευ-
ταίο μήπως οι φοιτητές πανικοβληθούν βλέποντας την λέξη «Βιοχημεία». 
Επειδή αυτό το βιβλίο δεν θεωρεί δεδομένο κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο 
στη βιοχημεία, γίνεται μια εισαγωγή στη βιοχημεία που σχετίζεται με τα τρο-
φογενή μικρόβια. Τα βιοχημικά μονοπάτια (αλυσίδα βιοχημικών αντιδράσε-
ων) που χρησιμοποιούνται από τα γαλακτικά βακτήρια καθορίζουν τα χαρα-
κτηριστικά των ζυμούμενων τροφίμων. Η αλλοίωση προκαλείται επίσης από 
βιοχημικά μονοπάτια. Το γαλακτικό οξύ προκαλεί οξίνιση του γάλακτος. Το 
διοξείδιο του άνθρακα προκαλεί τη διόγκωση των κονσερβών. Η ικανότητα 
των βακτηρίων να χρησιμοποιούν διαφορετικά βιοχημικά μονοπάτια για την 
παραγωγή διαφορετικών ποσοτήτων ενέργειας (υπό τη μορφή τριφωσφο-
ρικής αδενοσίνης, ΑΤΡ) καθορίζει και την ικανότητά τους να αυξάνονται 
υπό δυσμενείς συνθήκες. Οργανισμοί που αναπτύσσονται υπό την παρουσία 
οξυγόνου (αεροβίως) παράγουν περισσότερη ενέργεια (ΑΤΡ) από αυτούς 
που αναπτύσσονται υπό την απουσία οξυγόνου (αναεροβίως) (Πλαίσιο 2.2). 
Συνεπώς, οργανισμοί όπως ο Staphylococcus aureus μπορούν να αντέξουν σε 
εχθρικά περιβάλλοντα, όπως σχετικά υψηλή συγκέντρωση άλατος, καλύτε-
ρα υπό αερόβιες συνθήκες σε σχέση με τις αναερόβιες.

Οι αναερόβιοι οργανισμοί δεν μπορούν 
να απελευθερώσουν όλη την ενέργεια 
σε ένα υπόστρωμα. Συνήθως παράγουν 
ένα ή δύο μόρια ΑΤΡ καταναλώνοντας 
ένα mole γλυκόζης. Αυτή η διαδικασία 
ονομάζεται φωσφορυλίωση σε επίπεδο 
υποστρώματος. 

Οι υποχρεωτικά αναερόβιοι οργα-
νισμοί πεθαίνουν όταν υπάρχει αέρας. 
Οι αερόβιοι οργανισμοί μπορούν να 
καταναλώσουν όλη τη γλυκόζη υπό την 

παρουσία οξυγόνου. Παράγουν 34 μόρια 
ΑΤΡ από ένα mole γλυκόζης μέσω μιας 
διαδικασίας που ονομάζεται αναπνοή. Οι 
υποχρεωτικά αερόβιοι δεν μπορούν να 
αναπτυχθούν υπό την απουσία οξυγόνου.  

Οι προαιρετικά αναερόβιοι οργανι-
σμοί μπορούν να παράγουν ενέργεια είτε 
μέσω της φωσφορυλίωσης σε επίπεδο 
υποστρώματος, είτε μέσω της αναπνο-
ής. Μπορούν να αναπτύσσονται σε μία 
μεγαλύτερη ποικιλία περιβαλλοντικών 

συνθηκών σε σχέση με τους υποχρεωτικά 
αερόβιους ή υποχρεωτικά αναερόβιους 
οργανισμούς.

Πλαίσιο 2.2
Μηχανισμοί παραγωγής ενέργειας Microbial Growth, Survival, and Death in Foods  | 15

the case of cheddaring cheese made from un pas teur ized milk. Quanti
fying mi cro bial growth rates and pre dict ing mi cro bial pop u la tion sizes 
are im por tant skills for stu dents of food mi cro bi ol o gy.

The fourth part of this chap ter in tro duces the phys i  ol ogy and me tab o
lism of foodborne mi crobes. We de lib er ately cover it last lest stu dents 
panic at the sight of the word “bio chem is try.” This book as sumes no back
ground in bio chem is try, but the bio chem is try as so ci ated with foodborne 
mi crobes can be very im por tant. The bio chem i cal path ways used by lac tic 
acid bac te ria de ter mine the char ac ter is tics of fer mented foods. Spoilage is 
also caused by bio chem i cals. Lactic acid makes milk sour; car bon di ox ide 
causes cans to swell. The abil ity of bac te ria to grow un der ad verse con di
tions is gov erned by their abil ity to gen er ate dif er ent amounts of en ergy 
(in the form of aden o sine 5′triphosphate [ATP]) from dif er ent bio chem i
cal path ways. Bacteria grown in the pres ence of ox y gen (aer o bi cally) pro
duce more en ergy (ATP) than those grown in the ab sence of ox y gen 
(an aer o bi cally) (Box 2.2). Thus, or gan isms such as Staphylococcus au re us 
can with stand hos tile en vi ron ments, such as rel a tively high salt con cen
tra tions, bet ter un der aer o bic con di tions than un der an aer o bic con di tions.

FOOD ECOSYSTEMS, HOMEOSTASIS, AND HURDLE TECHNOLOGY
Foods as Ecosystems
Foods are eco sys tems com posed of the en vi ron ment and the or gan isms 
that live in it. The food en vi ron ment is com posed of in trin sic fac tors (in
her ent to the food) (i.e., pH, wa ter ac tiv ity, and nu tri ents) and ex trin sic fac
tors (ex ter nal to it) (i.e., tem per a ture, gas eous en vi ron ment, and the pres ence 
of other bac te ria). Intrinsic and ex trin sic fac tors can be ma nip u lated to 
pre serve food. When ap plied to mi cro bi ol ogy, ecol ogy can be de fined as “the 
study of the in ter ac tions be tween the chem i cal, phys i cal, and struc tural 
as pects of a niche and the com po si tion of its spe cific mi cro bial pop u la tion” 
(International Commission on Microbiological Specifications for Foods 
[ICMSF], Microbial Ecology of Foods, vol 1, Academic Press, Orlando, FL, 1980). 
“Interactions” em pha sizes the dy namic com plex ity of food eco sys tems.

Foods can be het ero ge neous on a scale of mi crom e ters. Heterogene
ity and gra di ents of pH, ox y gen, nu tri ents, etc., are key eco log i cal fac tors 

Box 2.2
Mechanisms of en ergy gen er a tion

Anaerobes can not lib er ate all  of the 
en ergy in a sub strate. They typ i cally 
make one or two ATP mol e cules by 
burn ing 1 mol of glu cose. This pro cess 
is called sub strate-level phos phor y la-
tion. Strict an aer obes are killed by air.

Aerobes can burn glu cose com-
pletely in the pres ence of ox y gen. 
They gen er ate 34 ATP mol e cules 
from 1 mol of glu cose through a 

pro cess called res pi ra tion. Strict 
aer obes can not grow in the ab sence 
of ox y gen.

Facultative an aer obes can gen er ate 
en ergy by both sub strate-level phos-
phor y la tion and res pi ra tion. They 
can grow in a wider va ri ety of 
en vi ron ments than strict aer obes or 
strict an aer obes.

Chemical struc ture of ATP.

Authors’ note
Singular and plu ral: learn these 
now and you will start to sound 
like a mi cro bi ol o gist. “Media” 
is the plu ral of “me di um.” 
“Bacteria” is the plu ral of 
“bac te ri um.” “Data” is the 
plu ral for “da tum,” al though in 
prac tice “da ta” is used for both 
the sin gu lar and plu ral.
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Reading Strategies Skimming, scanning & intensive readingΤΡΟΦΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΩΝ
Tα τρόφιμα ως οικοσυστήματα

Τα τρόφιμα είναι οικοσυστήματα που αποτελούνται από το περιβάλλον 
και τους οργανισμούς που ζουν σε αυτά. Το περιβάλλον του τροφίμου 
αποτελείται από ενδογενείς παράγοντες που ενυπάρχουν στο τρόφιμο 
(π.χ. pH, ενεργότητα νερού και θρεπτικά στοιχεία) και εξωγενείς παρά-
γοντες που βρίσκονται έξω από αυτό (π.χ. θερμοκρασία, ατμόσφαιρα 
αερίων και παρουσία άλλων βακτηρίων). Οι ενδογενείς και οι εξωγενείς 
παράγοντες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση του τροφί-
μου. Όταν εφαρμόστηκε στη μικροβιολογία, η οικολογία ορίστηκε από 
τη Διεθνή Επιτροπή Μικροβιολογικών Προδιαγραφών για τα Τρόφιμα 
ως «η μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των χημικών, φυσικών, και 
δομικών παραμέτρων ενός τροφίμου και τη σύνθεσης του συγκεκριμένου 
μικροβιακού πληθυσμού του».  Η λέξη «αλληλεπιδράσεις» τονίζει τη δυ-
ναμική πολυπλοκότητα των τροφικών οικοσυστημάτων.

Τα τρόφιμα μπορούν να είναι ετερογενή σε μία μικρομετρική κλίμακα 
(σε επίπεδο μm). Η ετερογένεια και η διαβάθμιση του pH, του οξυγό-
νου, των θρεπτικών, κλπ, είναι οικολογικοί παράγοντες-κλειδιά στα τρό-
φιμα. Τα τρόφιμα μπορεί να περιέχουν πολλαπλά μικροπεριβάλλοντα. 
Αυτό φαίνεται καθαρά στα κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης σε αερό-
βια τρόφιμα προκαλούμενα από το υποχρεωτικά αναερόβιο Clostridium 
botulinum. Η ανάπτυξη του Clostridium botulinum σε πατάτες, κρεμμύδια 
σωτέ και κουνουπίδι έχει προκαλέσει κρούσματα βουτιλισμού. Το οξυγό-
νο σε αυτά τα τρόφιμα διαφεύγει κατά το μαγείρεμα και επαναδιαχέεται 
στο εσωτερικό τους με τόσο αργό ρυθμό, ώστε το μεγαλύτερο μέρος του 
προϊόντος να παραμένει αναερόβιο. 

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ
Περιορισμοί στις Μεθόδους Ανίχνευσης και Απαρίθμησης

 Όλες οι μέθοδοι οι οποίες βασίζονται την απαρίθμηση τρυβλίων έχουν τους 
ίδιους περιορισμούς. Η απαρίθμηση τρυβλίων υποθέτει ότι κάθε κύτταρο 
δημιουργεί μία αποικία και ότι κάθε αποικία ξεκινά από ένα μόνο κύτταρο. 
Η ικανότητα ενός δεδομένου κυττάρου να αναπτύσσεται σε μέγεθος μιας 
μακροσκοπικά ορατής αποικίας εξαρτάται από πολλά πράγματα Σε αυτά 
ανήκει η φυσιολογική κατάσταση του κυττάρου, το μέσο ανάπτυξης που 
χρησιμοποιήθηκε (καθώς και η παρουσία ή απουσία εκλεκτικών παραγό-
ντων ανάπτυξης στο θρεπτικό μέσο), και η θερμοκρασία επώασης.

Στην Εικόνα 2.1 φαίνεται η γενική ιδέα των μεθόδων απαρίθμησης 
τρυβλίων, ποιοτικής ανίχνευσης και του πλέον πιθανού αριθμού (most-
probable-number: ΜΡΝ). Σκεφτείτε ένα δείγμα γάλακτος 50ml που πε-
ριέχει 106 μονάδες δημιουργίας αποικιών (colony forming units - CFU) 
αναερόβιων βακτηρίων ανά ml, 105 αερόβια βακτήρια ανά ml, έναν ση-
μαντικό αριθμό οργανισμών του είδους Staphylococcus aureus (παθογό-
νο), ορισμένους οργανισμούς Escherichia coli, και λίγους οργανισμούς 

Ενικός και πληθυντικός: Μάθετε τα 
τώρα και θα αρχίσετε να ακούγε-
στε σαν μικροβιολόγος. «Υπο-
στρώματα» είναι ο πληθυντικός 
του «υποστρώματος». «Βακτήρια» 
είναι ο πληθυντικός του «βακτηρί-
ου». «Δεδομένα» είναι ο πληθυ-
ντικός του «δεδομένου», αν και 
στην πράξη η λέξη «δεδομένα» 
χρησιμοποιείται και στον ενικό και 
στον πληθυντικό.

Σημείωση 
 του συγγραφέα
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φορές και να τις απλώσουμε σε ένα θρεπτικό μέσο με άγαρ. Μετά από 
αερόβια επώαση στους 35°C, ο μέσος αριθμός των αποικιών ανά τρυβλίο 
(σε τρυβλία που περιέχουν από 25 έως 250 αποικίες) προσδιορίζεται και 
πολλαπλασιάζεται επί τον παράγοντα αραίωσης ώστε να πάρουμε τον 
αριθμό των βακτηρίων στο αρχικό δείγμα. Ακούγεται εύκολο, σωστά; 
Λάθος. Κάποτε, η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω αναφερόταν 
ως μέτρηση ολικής μικροχλωρίδας σε τρυβλία (total plate count). Ωστόσο, 
υπολογίζει μόνο αυτά τα βακτήρια που μπορούν να αναπτυχθούν στο 
συγκεκριμένο θρεπτικό μέσο που περιέχει άγαρ, στους 35°C παρουσία 
αέρα. Οι αναερόβιοι, οι οποίοι υπάρχουν σε μεγαλύτερα νούμερα, δεν 
ανιχνεύονται διότι δεν μπορούν να αναπτυχθούν υπό την ύπαρξη αέρα. 
Βακτήρια που αναπτύσσονται μόνο κάτω από τους 15°C μπορεί να είναι 
καλοί δείκτες για την πρόβλεψη της διάρκειας ζωής του γάλακτος που 
βρίσκεται υπό ψύξη. Ούτε και αυτά ανιχνεύονται. Ο S. aureus, ένα ευκαι-
ριακό παθογόνο (π.χ ένας μικροοργανισμός ο οποίος κάτω από ορισμέ-
νες συνθήκες σε αρρωσταίνει) πιθανόν δεν θα ανιχνευθεί και θα χαθεί 
μέσα στο πλήθος των αβλαβών βακτηρίων. Διάφορες παραλλαγές της 
κλασικής μεθόδου μέτρησης ολικής μικροχλωρίδας αντιμετωπίζουν αυτά 
τα προβλήματα. Τα τρυβλία στα οποία πρόκειται να γίνει η απαρίθμηση 
μπορούν να επωαστούν σε διαφορετικές θερμοκρασίες ή υπό διαφορε-
τικές ατμόσφαιρες ώστε να αυξηθεί η εξειδίκευσή τους  για συγκεκριμέ-
νους τύπους βακτηρίων. 

Εκλεκτικά ή Διαγνωστικά  Μέσα

Η ιδέα ενός εκλεκτικού μέσου (υποστρώματος) είναι σχετικά απλή. Κά-
ποιο συστατικό του μέσου βοηθά (στην περίπτωση όπου ένα ασυνήθι-
στο σάκχαρο) στην ανάπτυξη του βακτηρίου-στόχου, προστίθεται στο 
υπόστρωμα. Το θρεπτικό υπόστρωμα μπορεί να περιλαμβάνει συστατικά 
(όπως  αντιβιοτικά, άλατα, τασιενεργές ουσίες, κλπ.) τα οποία αναστέλ-
λουν την ανάπτυξη ανταγωνιστικών βακτηρίων. Μερικά παραδείγματα 
εκλεκτικών μέσων δίνονται στον Πίνακα 2.1. Στην περίπτωση του Baird-
Parker agar, το χλωριούχο λίθιο, η γλυκίνη και ο τελλουρίτης επιτρέπουν 
στο S. aureus να αναπτυχθεί ενώ ταυτόχρονα καταπιέζουν ένα μεγάλο 

Η μέθοδος MPN χρησιμοποιείται 
ευρέως στη μελέτη των βακτηρίων 
στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανο-
μένου του νερού και του εδάφους. 
Η αντιμετώπιση της ασφάλειας 
τροφίμων των φρούτων και λαχα-
νικών πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τον Κανόνα Ασφάλειας των 
Προϊόντων του Οργανισμού Τρο-
φίμων και Φαρμάκων, ο οποίος πε-
ριλαμβάνει τακτικά τεστ στο νερό 
και στα βελτιωτικά του εδάφους 
(κοπριά και λίπασμα). Η ανάλυση 
MPN είναι χρήσιμη στην εξελισσό-
μενη κατανόηση μας για το πόσο 
καλά τα βακτήρια διατηρούνται σε 
αυτά τα περιβάλλοντα.  

Σημείωση 
 του συγγραφέα

Βακτήριο Θρεπτικό μέσο Εκλεκτικοί παράγοντες

S. aureus Baird-Parker agarα Χλωριούχο λίθιο, γλυκίνη, τελλουρίτης

Είδη του γένους Listeria Fraser broth Αμμωνιούχος κιτρικός σίδηρος

Οξυγαλακτικά βακτήρια deMann-Rogosa-Sharp (MRS) Χαμηλό pH, τασιενεργές ενώσεις 
(απορρυπαντικά)

Είδη του γένους 
Campylobacter

Άγαρ Abeyta-Hunt-Bark Μικροαερόβιες συνθήκες επώασης, 
αντιβιοτικά

Η μεγαλύτερη τιμή για έναν μικροβιολόγο είναι να έχει 
έναν οργανισμό που να φέρει το όνομά του. Αμέσως 

μετά, και πιο εύκολο να το καταφέρει, είναι να φέρει ένα 
θρεπτικό μέσο το όνομά του.

Πίνακας 2.1  Ορισμένα εκλεκτικά μέσα που χρησιμο-
ποιούνται στη μικροβιολογία τροφίμων 
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αριθμό άλλων οργανισμών. Παρόλα αυτά, οι οργανισμοί-στόχοι εάν έχουν 
τραυματιστεί (δες παρακάτω) μπορεί να θανατωθούν από το εκλεκτι-
κό αντιδραστήριο. Επιπρόσθετα, τα εκλεκτικά μέσα δεν είναι απολύτως 
εκλεκτικά. Το θρεπτικό υπόστρωμα Lactobacillus deMann-Rogosa-Sharp 
(MRS) είναι εκλεκτικό για τα lactobacilli  αλλά μπορεί να αναπτυχθεί και 
η Listeria monocytogenes.  Έτσι λοιπόν, η ταυτότητα  ύποπτων παθογόνων 
που απομονώνονται από εκλεκτικά μέσα πρέπει να επιβεβαιώνεται μέσω 
βιοχημικών ή γενετικών μεθόδων.

Διαγνωστικά μέσα (υποστρώματα) είναι αυτά τα οποία σχεδιάζο-
νται ώστε να κάνουν μια αποικία του οργανισμού-στόχου να φαίνεται 
διαφορετική και να ξεχωρίζει από το σύνολο των υπόλοιπων οργανι-
σμών. Για παράδειγμα, οι αποικίες του S. aureus είναι μαύρες με μία ζώνη 
ιζήματος (καθίζησης) στο Baird-Parker agar. Οι αποικίες της  Listeria 
monocytogenes έχουν μια μπλε γυαλάδα στο McBride agar και δίνει στο 
Fraser broth (υγρός θρεπτικός ζωμός) μαύρο χρώμα.

Οι τιμές που προκύπτουν από την απαρίθμηση σε τρυβλία επηρεάζο-
νται επίσης από αυτούς τους παράγοντες. Στον Πίνακα 2.2 φαίνονται αυτά 
τα σημεία καθώς δίνονται οι τιμές D55ºC  (ο χρόνος που απαιτείται για να 
θανατωθεί το 90% του πληθυσμού στους 55ºC) για τη L. monocytogenes 
σε διαφορετικές θερμικές επεξεργασίες (θερμικό σοκ για 10 λεπτά στους 
80ºC ή απουσία θερμικού σοκ) σε εκλεκτικό (McBride) ή μη εκλεκτικό 
(Τryptic soy agar με εκχύλισμα ζύμης [TSAY]) μέσο σε αερόβια ή ανα-
ερόβια ατμόσφαιρα. Κύτταρα τα οποία είχαν υποστεί θερμικό σοκ και η 
επανάκτησή τους έγινε σε μέσο TSAY είναι περίπου τέσσερις φορές πιο 
θερμοανθεκτικά (όπως φαίνεται και από τις υψηλότερες τιμές D) σε σχέ-
ση με κύτταρα που δεν υπέστησαν θερμικό σοκ και η επανάκτησή τους 
έγινε σε μέσο McBride υπό αερόβιες συνθήκες. Πώς μπορεί αυτό να επη-
ρεάσει τους χρόνους και τις θερμοκρασίες επεξεργασίας;

Μέθοδοι του Πλέον Πιθανού Αριθμού 

Οι μέθοδοι ΜΡΝ χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό οργανισμών που 
βρίσκονται σε χαμηλούς πληθυσμούς (<30 CFU/ml) σε ένα δείγμα (Εικ. 
2.1). Για παράδειγμα η Ε. coli και τα κολοβακτηρίδια μπορεί να υπάρ-
χουν στο γάλα σε χαμηλούς πληθυσμούς. Στο υγρό θρεπτικό μέσο προ-
στίθενται εκλεκτικά αντιδραστήρια. Ένα χιλιοστόλιτρο (1ml) δείγματος 

Πίνακας 2.2  Η επίδραση της θερμικής επεξεργασίας και της μεθόδου απαρίθμησης στις τιμές D55ºC  που προσδιορίστηκαν πειραματικά για τη L. monocytogenes.   

Τιμή D55ºC  (min)

   Μέσο TSAY  Μέσο McBride

  Ατμόσφαιρα + Θερμικό σοκ – Θερμικό σοκ + Θερμικό σοκ – Θερμικό σοκ

  Αερόβια 18.7 8.8 9.5 6.6

  Αναερόβια 26.4 12.0 Όχι ανάπτυξη Όχι ανάπτυξη
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ή αραιωμένου δείγματος μεταφέρεται σε κάθε έναν από τους τρεις δο-
κιμαστικούς σωλήνες του μέσου για καθεμία από τις τουλάχιστον τρεις 
διαδοχικές δεκαδικές  αραιώσεις. Τα δείγματα επωάζονται και οι θολοί 
δοκιμαστικοί σωλήνες με μικροβιακή ανάπτυξη καταγράφονται ως θετι-
κοί. Το αποτέλεσμα χρησιμοποιείται ώστε να προκύψει ο πλέον πιθανός 
αριθμός των βακτηρίων με τη βοήθεια ενός στατιστικού διαγράμματος 
(Πίνακας 2.3). Το κατώτατο όριο ευαισθησίας της μεθόδου για τον ΜΡΝ 
τριών δοκιμαστικών σωλήνων είναι <3,6 βακτήρια ανά γραμμάριο. Θέ-
τοντας το διαφορετικά, 3,6 κύτταρα/g είναι η χαμηλότερη συγκέντρωση 
που μπορεί με ακρίβεια να ποσοτικοποιηθεί χρησιμοποιώντας τρεις δο-
κιμαστικούς σωλήνες Αυτό μπορεί να μειωθεί σε <0,96 βακτήριο ανά g 
χρησιμοποιώντας 10 δοκιμαστικούς σωλήνες σε κάθε αραίωση αντί για 3, 
αλλά αυτό είναι συνήθως ασύμφορο οικονομικά. Η αριθμητική τιμή που 
λαμβάνεται από τον προσδιορισμό της MPN είναι λιγότερο ακριβής από 
τον αριθμό που λαμβάνεται με την απαρίθμηση των τρυβλίων.

Ωστόσο, η μέθοδος της MPN χρησιμοποιείται συχνά στην ταχεία 
ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων και τροφίμων. Οι ταχείες μηχανι-
κές μέθοδοι ανιχνεύουν συγκεκριμένα βακτηριακά DNA (δεοξυριβονου-
κλεϊκό οξύ) χρησιμοποιώντας PCR (αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμε-
ράσης) ή συγκεκριμένες πρωτεΐνες σε ενζυμικές ανοσολογικές δοκιμές. 

Αυτά τα συστήματα ελέγχου συνήθως σχεδιάζονται για να εντοπί-
σουν ένα συγκεκριμένο γένους βακτηρίου την φορά, αν και αυτό έχει αρ-

* Για τρεις δοκιμαστικούς σωλήνες με 0.1-, 0.01-, και 
0.001-g εμβολίου Πηγή: http:// www. fda. gov/ Food/ 
ScienceResearch/ LaboratoryMethods/ Bacteriological
AnalyticalManualBAM/ucm1096546. htm.

Αριθμός θετικών 
σωλήνων

MPN/g 95% ορίου διαστήματος 
εμπιστοσύνης

0.10 0.01 0.001 Χαμηλά Υψηλά

0 0 0 <3.0 9.5

0 0 1 3.0 0.15 9.6

0 1 0 3.0 0.15 11

0 1 1 6.1 1.2 18

0 2 0 6.2 1.2 18

0 3 0 9.4 3.6 38

1 0 0 3.6 0.1 18

1 0 1 7.2 1.3 18

1 0 2 11 3.6 38

1 1 0 7.4 1.3 18

1 1 1 11 3.6 38

1 2 0 11 3.6 42

1 2 1 15 4.5 42

1 3 0 16 4.5 42

2 0 0 9.2 1.4 38

2 0 1 14 3.6 42

2 0 2 20 4.5 42

2 1 0 15 3.7 42

2 1 1 20 4.5 42

2 1 2 27 8.7 94

Αριθμός θετικών 
σωλήνων

MPN/g 95% ορίου διαστήματος 
εμπιστοσύνης

0.10 0.01 0.001 Χαμηλά Υψηλά

2 2 0 21 4.5 42

2 2 1 28 8.7 94

2 2 2 35 8.7 94

2 3 0 29 8.7 94

2 3 1 36 8.7 94

3 0 0 23 4.6 94

3 0 1 38 8.7 110

3 0 2 64 17 180

3 1 0 43 9 180

3 1 1 75 17 200

3 1 2 120 37 420

3 1 3 160 40 420

3 2 0 93 18 420

3 2 1 150 37 420

3 2 2 210 40 430

3 2 3 290 90 1.000

3 3 0 240 42 1.000

3 3 1 460 90 2.0000

3 3 2 1.100 180 4.100

3 3 3 >1.000 420

Πίνακας 2.3  Πίνακας ΜΡΝ*
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χίσει να αλλάζει. Η χρήση της στρατηγικής ΜPN σε συνδυασμό με μια 
απλή προετοιμασία του δείγματος επιτρέπει γρήγορες μεθόδους ελέγχου 
(Πλαίσιο 2.3), τις οποίες χρειάζονται οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων για 
να ελέγχουν την ασφάλεια των προϊόντων τους. Η παραδοσιακή μέθο-
δος αρίθμησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιώσει τα θετικά 
αποτελέσματα τις μεθόδου MPN.  

Τεχνικές Εμπλουτισμού 

Στα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα υπάρχει μηδενική ανοχή ως προς 
τους Salmonella, L. monocytogenes και E. coli Ο157:Η7 (στην πραγμα-
τικότητα είναι 0/25 g). Τα καλά νέα είναι ότι αυτό καθιστά περιττή την 
μέτρηση αυτών των παθογόνων. Τα άσχημα νέα είναι ότι θα πρέπει κανείς 
να μπορεί να εντοπίσει έναν κύτταρο ή περισσότερα σαλμονέλλας που 
κρύβεται ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλων βακτηρίων. Αυτό γίνεται συν-
δυάζοντας ένα προεμπλουτιστικό μέσο με έναν εκλεκτικό εμπλουτισμό, 
και στη συνέχεια ακολουθεί επίστρωση των βακτηρίων σε ένα εκλεκτικό 
μέσο, και βιοχημική ή γενετική επιβεβαίωση (Εικ. 2.1). Ο προεμπλουτι-
σμός σε ένα μη εκλεκτικό μέσο επιτρέπει σε τραυματισμένα παθογόνα να 
διορθώσουν τυχόν βλάβες στο κύτταρό τους, να συνέλθουν και να ξανά 
αποκτήσουν ανθεκτικότητα στα εκλεκτικά αντιδραστήρια. Το στάδιο 
του εμπλουτισμού χρησιμοποιεί εκλεκτικά αντιδραστήρια για να προω-
θήσει την ανάπτυξη των παθογόνων σε υψηλά επίπεδα ενώ παράλληλα 
παρεμποδίζει την ανάπτυξη των υπόλοιπων οργανισμών. Στη συνέχεια 
είναι δυνατόν να απομονωθεί το παθογόνο σε εκλεκτικό άγαρ και να επι-
βεβαιωθεί η ταυτότητα της αποικίας χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους.

Τα προγράμματα ελέγχου γίνονται όλο 
και πιο σημαντικά για τις βιομηχανίες 
τροφίμων όλων των μεγεθών. Συστατικά 
δοκιμάζονται πριν χρησιμοποιηθούν, τα 
τελικά προϊόντα ελέγχονται πριν γίνουν 
διαθέσιμα στους καταναλωτές. Τα πρώτο 
μέρος οποιουδήποτε προγράμματος 
ελέγχου είναι η δειγματοληψία, η οποία 
δεν είναι καθόλου εύκολη όσο ακού-
γεται. Τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας 
πρέπει να είναι στατιστικά έγκυρα για 
το συγκεκριμένο είδος τροφίμου που 
ελέγχεται. Στη συνέχεια, τα δείγμα-
τα αξιολογούνται για την παρουσία 
μικροβιακών παθογόνων ή τοξινών. Οι 
έλεγχοι πρέπει να επικυρωθούν για τους 
συγκεκριμένους τύπους που ελέγχονται. 
Αυτό είναι ένα πρόβλημα όταν ξεσπά μια 
τροφογενής ασθένεια η οποία επέρχε-
ται σε ένα νέο ή ασυνήθιστο τρόφιμο. 

Απαιτείται χρόνος για να επικυρωθεί μια 
δοκιμή για να ανιχνεύει ένα συγκεκριμέ-
νο τρόφιμο. Αυτό συνέβη το 2009, όταν 
μια έξαρση γαστροεντερικής ασθένειας 
που προήλθε από ωμή ζύμη για μπισκό-
τα, προκλήθηκε από την E. coli O157:H7. 
Μέχρι εκείνη την στιγμή, η E. coli 
O157:H7 δεν είχε απομονωθεί από αυτό 
το τρόφιμο και δεν υπήρχε η υποψία ότι 
προκαλούσε κάποια ασθένεια. Αυτό εί-
ναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα σε σχέση 
με τους ελέγχους, λαμβάνοντας υπόψη 
τα χιλιάδες δείγματα που ελέχθησαν 
σε διάφορα συστατικά όπως το αλεύρι, 
αβγά και τα κομματάκια σοκολάτας. Ενώ, 
η έξαρση αυτή παρείχε την ευκαιρία για 
την ανάπτυξη νέων διαδικασιών ελέγχων 
για βακτήρια, τι γίνεται με τους ελέγχους 
των ιών και παρασίτων; Οι μεθοδολογίες 
ελέγχου συνεχίζουν να αναπτύσσονται 

και ενώ οι εταιρείες ενδιαφέρονται για 
δοκιμές για τον norovirus, την ηπατίτιδα 
Α και την Cyclospora cayetanensis, οι 
εγκεκριμένες μέθοδοι δεν είναι ακόμη 
διαθέσιμες. Οι έλεγχοι προϊόντων και 
τα προγράμματα ελέγχου, ονομάζονται 
έλεγχοι για την ασφάλεια τροφίμων, οι 
οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
Πράξη Εκσυγχρονισμού της Ασφάλειας 
των Τροφίμων (η οποία πέρασε από το 
Κογκρέσο τον Δεκέμβριο του 2010 και ο 
νόμος υπογράφθηκε τον Ιανουάριο του 
2011 από τον Πρόεδρο Barack Obama, 
με συνεχή εφαρμογή από τις αρχές του 
2013). Είναι σημαντικό να έχουμε κατά 
νου ότι οι έλεγχοι πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται σε συνδυασμό με κατάλληλα 
μέτρα κατάρτισης και καλή υγιεινή.                    

Πλαίσιο 2.3
Προγράμματα ελέγχου

Η τυπική βακτηριακή απομόνωση 
από τρόφιμα περιλαμβάνει μέρες 
επώασης σε διάφορα θρεπτικά 
υποστρώματα συμπεριλαμβανο-
μένου και των εμπλουτιστικών 
βημάτων σε πολλούς τύπους 
θρεπτικών ζωμών. Ο γενικός προ-
εμπλουστικός ζωμός (Universal 
preenrichment broth, UPB) 
αναπτύχθηκε για να επιτρέπει 
τον εμπλουτισμό των τραυμα-
τισμένων τροφοπαθογόνων, 
διαφορετικών γενών ταυτόχρονα 
αντί να πρέπει να υποβληθούν 
σε ταυτόχρονες καλλιέργειες 
εμπλουτισμού για επακόλουθη 
ανίχνευση ή απομόνωση του κάθε 
παθογόνου. Παρακολουθήστε για 
περαιτέρω εξελίξεις εφαρμογές 
του UPB σε πολλά τρόφιμα και εξί-
σου πολλούς τύπους βακτηρίων.

Σημείωση 
του συγγραφέα
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Δεν είναι όλα τα κύτταρα ισότιμα. Κάποια τραυματισμένα κύτταρα χά-
νουν την ικανότητα τους να αναπτύσσονται σε εκλεκτικά υποστρώματα. 
Άλλα κύτταρα, αν και ζωντανά, δεν μπορούν να αναπτυχθούν καθόλου 
σε θρεπτικό υπόστρωμα. Μια βιοχημική «ενσυναίσθηση» επιτρέπει κά-
ποια βακτήρια να συνεργαστούν και να μεταδώσουν περιβαλλοντικές 
πληροφορίες για την ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Τα βακτήρια 
μπορούν ακόμη να υπάρχουν σε δομημένες κοινότητες, τα λεγόμενα βι-
οφίλμ. Στην πραγματικότητα, εκτός εργαστηρίου, οι βακτηριακές κοινό-
τητες είναι πολύ δυναμικές και συχνά περιλαμβάνουν και τις τέσσερις 
προηγούμενες συνθήκες.  

Τραυματισμός κυττάρων

Τα τραυματισμένα κύτταρα και τα κύτταρα τα οποία είναι βιώσιμα αλλά 
μη καλλιεργήσιμα (viable but non culturable, VBNC) θέτουν ένα επιπλέ-
ον πρόβλημα στους τεχνολόγους τροφίμων. Ο τραυματισμός των κυττά-
ρων ορίζεται ως η αδυναμία των κυττάρων να αναπτυχθούν σε εκλεκτικά 
θρεπτικά υποστρώματα, μετά από έκθεση σε μη θανατηφόρο στρες, δια-
τηρώντας παράλληλα την ικανότητα ανάπτυξης σε μη εκλεκτικά μέσα. 
Τα βιώσιμα αλλά μη καλλιεργήσιμα κύτταρα δεν μπορούν να καλλιεργη-
θούν σε κανένα θρεπτικό μέσο. Τα κύτταρα και στις δυο περιπτώσεις δεν 
μπορούν να ανιχνευθούν με τον σχηματισμό αποικιών. Ωστόσο, μπορούν 
να προκαλέσουν ασθένειες στους ανθρώπους και μπορεί να ανακτηθούν 
(καλλιεργηθούν) με συνήθεις μεθόδους, μόλις αναρρώσουν από τον 
τραυματισμό τους.   

Τα μικρόβια είναι πιο εύκολο να υποστούν βλάβες από το να θανατω-
θούν, λόγω υψηλών αλλά μη θανατηφόρων επιπέδων θέρμανσης, ακτι-
νοβολίας, οξέων ή απολυμαντικών. Κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβες 
είναι λιγότερο ανθεκτικά στα εκλεκτικά αντιδραστήρια ή έχουν αυξημέ-
νες θρεπτικές απαιτήσεις. Ο τραυματισμός είναι μια σύνθετη διαδικασία 
που επηρεάζεται από τον χρόνο, τη θερμοκρασία, τη συγκέντρωση του 
επιβλαβούς αντιδραστηρίου, την πειραματική μεθοδολογία και άλλους 
παράγοντες. Για παράδειγμα, ένα κοινό τεστ  απολύμανσης μπορεί να 
θεωρεί ότι κάποιο απολυμαντικό θανατώνει τα κύτταρα της listeria. Πα-
ρόλα αυτά, τα κύτταρα είναι πιθανόν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας 
το επιδιορθωτικό υγρό μέσο που είναι κατάλληλο για τη listeria (listeria 
repair broth). Τα υποστρώματα για την ανάκτηση των τραυματισμένων 
κυττάρων συνήθως είναι συγκεκριμένα για το βακτήριο ή για μία συγκε-
κριμένη κατάσταση στρες.

Στοιχεία που εξηγούν τους τραυματισμούς και την κατάσταση των βι-
ώσιμων αλλά μη καλλιεργήσιμων κυττάρων δίνονται στην Εικ. 2.2. Κύτ-
ταρα που υφίστανται ένα ήπιο στρες επιστρώνονται σε τρυβλία που περι-
έχουν ένα πλούσιο μη εκλεκτικό μέσο και ένα εκλεκτικό μέσο. Η διαφορά 
μεταξύ των πληθυσμών των κυττάρων που είναι ικανά να δημιουργήσουν 
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me dium at all . A bio chem i cal “aware ness” al lows some bac te ria to act 
col lab o ra tively and trans mit en vi ron men tal in for ma tion to reg u late gene 
ex pres sion. Bacteria can even ex ist in struc tured com mu ni ties called bio
films. In re al ity, out  side of a lab o ra tory, bac te rial com mu ni ties are highly 
dy namic and of ten in volve all  four of the pre vi ous con di tions.

Injury
Injured cells and cells that are vi a ble but nonculturable (VBNC) pose ad
di tional prob lems to food mi cro bi ol o gists. Injury is de fined as the in abil
ity of cells ex posed to sub le thal stress to grow on se lec tive me dia, while 
re tain ing culturability on non se lec tive me dia. Cells that are VBNC can
not be cul tured on any me dium. Cells in ei ther state can not be de tected 
by col ony for ma tion. However, they can make peo ple sick and can be re
cov ered by stan dard meth ods once they re cover from the in ju ry.

Sublethal lev els of heat, ra di a tion, acid, or sanitizers may in jure rather 
than kill cells. Injured cells are less re sis tant to se lec tive agents or have 
in creased nu tri tional re quire ments. The de gree of in jury is influ enced by 
time, tem per a ture, se lec tiveagent con cen tra tion, ex per i men tal meth od ol
ogy, and other fac tors. For ex am ple, a sanitizer test may ap pear to kill lis
teria cells. However, these cells might be re cov ered us ing listeria re pair 
broth. Media for the re cov ery of in jured cells are of ten spe cific for a given 
bac te rium or stress con di tion.

Data that il lus trate in jury and the VBNC state are given in Fig. 2.2. In 
the case of in jury, cells sub jected to a mild stress are plated on a rich 
 non se lec tive me dium and on a se lec tive me dium. The dif er ence be
tween the pop u la tions of cells  able to form col o nies on each me dium 
rep re sents the num ber of in jured cells. If 1 × 107 CFU of a population/ml 
can grow on the nonselective medium and 1 × 104 CFU/ml can grow on 
the selective  medium, then 9.9 × 106 CFU/ml are injured. (Students who 
have dif  culty work ing with logs can solve this as 10,000,000 − 10,000 = 
9,900,000.)

Cell in jury is a threat to food safety for sev eral rea sons. (i) If in jured 
cells are clas si fied as dead dur ing heat re sis tance de ter mi na tions, the 
ef ect of heat ing will be over es ti mated and the re sult ing heat pro cess will 
be in ef ec tive. (ii) Injured cells that es cape de tec tion at the time of post
processing sam pling may re pair be fore the food is eaten and then cause 
ill ness. (iii) The “se lec tive agents” may be com mon food in gre di ents, such 
as salt or or ganic ac ids or even sub op ti mal tem per a ture. These would pre
vent in jured cells from grow ing and re sult in an un der es ti ma tion of the 
mi cro bial lev els.

Cells in jured by heat ing, freez ing, and de ter gents usu ally leak in tra
cel lu lar con stit u ents from dam aged mem branes. Membrane in teg rity is 
re es tab lished dur ing re pair. Osmoprotectants can pre vent or min i mize 
freeze in jury in L. monocytogenes. Oxygen tox ic ity also causes in jury. Re
covery of in jured cells is of ten en hanced by add ing per ox idedetoxifying 
agents, such as cat a lase or py ru vate, to the re cov ery me dium or by ex clud
ing ox y gen through the use of an aer o bic in cu ba tion con di tions or add ing 
Oxyrase (which en zy mat i cally re duces ox y gen) to the re cov ery me di um.

During re pair, cells re cover from in jury. Repair re quires RNA (ri bo
nu cleic acid) and pro tein syn the sis and of ten length ens the lag phase. 

6

4

2

lo
g 1

0 
C

FU
/m

l

Time (days)

6

4

2

lo
g 1

0 
C

FU
/m

l

Exposure
(minutes)

Repair
(hours)

Growth
(hours)

Figure 2.2

Data in dic a tive of in jury and re pair or 
VBNC. The top panel shows the results 
of exposure to some stressor on bacteria 
plated on selective medium (e.g., deoxy
cholate citrate lactose sucrose agar; 
dashed line) or nonselective medium 
(e.g., tryptic soy agar; solid line). The 
de crease in CFU on a non se lec tive 
me dium rep re sents the true le thal ity, 
while the dif er ence be tween the val ues 
ob tained on each me dium is de fined as 
in jury. During re pair, re sis tance to 
se lec tive agents is re gained, and the value 
ob tained on the se lec tive me dium 
ap proaches that of the non se lec tive 
me dium. The lower panel shows the 
de crease in vi a bil ity dur ing stress (↓) 
when the bac te ria are cul tured on a 
non se lec tive me dium. The dark shapes 
rep re sent cel lu lar mor phol ogy as cells 
en ter the VBNC state. Note that when the 
stress is re moved (↑), the cells be come 
culturable and re gain their nor mal 
mor phol o gy.

560-66268_ch02_7P.indd   21 9/9/19   3:24 PM

Εικόνα 2.2 Ενδεικτικά στοιχεία τραυματισμού 
και επιδιόρθωσης βλαβών ή ζωντανών αλλά μη 
καλλιεργήσιμων κυττάρων. Στο επάνω μέρος έχουμε 
τα αποτελέσματα της έκθεσης των κυττάρων σε κάποιο 
στρεσογόνο παράγοντα και την επίστρωση τους σε 
εκλεκτικό υπόστρωμα (π.χ deoxycholate citrate lactose 
sucrose agar, διακεκομμένη γραμμή)  και σε  μη εκλε-
κτικό μέσο (π.χ tryptic soy agar, συμπαγή γραμμή). Η 
μείωση των CFU στο μη  εκλεκτικό μέσο αντιπροσωπεύ-
ει την πραγματική θνησιμότητα, ενώ η διαφορά μεταξύ 
των τιμών που επιτεύχθηκαν και στα δύο μέσα ορίζεται 
ως τραυματισμός. Κατά την επιδιόρθωση (ανάρρω-
ση), η ανθεκτικότητα στα εκλεκτικά αντιδραστήρια 
ανακτάται και η τιμή που επιτυγχάνεται στο εκλεκτικό 
μέσο προσεγγίζει αυτή του μη εκλεκτικού μέσου. Στο 
κάτω μέρος έχουμε την μείωση της βιωσιμότητας κατά 
την διάρκεια μιας καταπόνησης (↓) όταν τα βακτήρια 
καλλιεργούνται σε μη εκλεκτικό μέσο. Τα έντονα 
σχήματα αντιπροσωπεύουν την κυτταρική μορφολογία 
καθώς τα κύτταρα εισέρχονται στην κατάσταση της 
βιωσιμότητας αλλά μη καλλιεργησιμότητας. Σημειώστε 
ότι όταν ο στρεσογόνος παράγοντας απομακρυνθεί (↓), 
τα κύτταρα γίνονται καλλιεργήσιμα και αποκτούν πάλι 
την κανονική τους μορφολογία. 



Μικροβιακή ανάπτυξη, Επιβίωση και Θανάτωση στα Τρόφιμα | 23

αποικίες και στα δύο μέσα αντιπροσωπεύει τα κύτταρα που έχουν υποστεί 
βλάβες. Εάν 1×107

 CFU ενός πληθυσμού / ml βρεθούν στο μη εκλεκτικό 
μέσο και 1×104 CFU / ml μπορούν να αναπτυχθούν στο εκλεκτικό μέσο, 
τότε 9,9×106 CFU/ml είναι τα τραυματισμένα κύτταρα). (Οι φοιτητές οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους λογαρίθμους μπορούν να λύ-
σουν το 10.000.000 - 10.000= 9.900.000). 

Ο τραυματισμός των κυττάρων αποτελεί απειλή  για την ασφάλεια των 
τροφίμων για διάφορους λόγους. α) Εάν τα τραυματισμένα κύτταρα θεωρη-
θούν ως νεκρά κατά τη διάρκεια του προσδιορισμού της θερμοανθεκτικότη-
τας, το αποτέλεσμα της θέρμανσης θα υπερεκτιμηθεί και η θερμική επεξερ-
γασία που θα προκύψει θα είναι αναποτελεσματική. β) Τα τραυματισμένα 
κύτταρα που δεν θα ανιχνευθούν κατά τη δειγματοληψία που γίνεται μετά 
την επεξεργασία του τροφίμου μπορεί να επιδιορθωθούν μόνα τους πριν κα-
ταναλωθεί το τρόφιμο, και να προκαλέσουν ασθένεια. γ) Το εκλεκτικό αντι-
δραστήριο ίσως είναι κάποιο κοινό συστατικό των τροφίμων, όπως το αλάτι 
ή οργανικά οξέα ή ακόμα και θερμοκρασίες ανάπτυξης κατώτερες από την 
άριστη. Αυτά θα αποτρέψουν τα τραυματισμένα κύτταρα να μεγαλώσουν 
και θα έχουμε ως αποτέλεσμα την υποεκτίμηση των μικροβιακών επιπέδων.

Τα κύτταρα που τραυματίζονται από την θερμοκρασία, την κατάψυξη 
και τα απορρυπαντικά συνήθως έχουν διαρροή ενδοκυτταρικών συστατι-
κών εξαιτίας των κατεστραμμένων μεμβρανών. Η ακεραιότητα της μεμβρά-
νης αποκαθίσταται κατά την διάρκεια της επιδιόρθωσης. Οσμοπροστατευ-
τικά μπορούν να αποτρέψουν ή να ελαχιστοποιήσουν τους τραυματισμούς 
της Listeria monocytogenes οι οποίοι προκαλούνται από την κατάψυξη. Η 
τοξικότητα του οξυγόνου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Η ανά-
κτηση των τραυματισμένων κυττάρων συχνά ενισχύεται με την προσθήκη 
παραγόντων αποτοξίνωσης του υπεροξειδίου όπως καταλάση και πυροστα-
φυλικό, στο θρεπτικό μέσο ανάκτησης ή απομακρύνοντας το οξυγόνο με 
την χρήση αναερόβιων συνθηκών επώασης ή προσθέτοντας το Oxyrase (το 
οποίο ενζυματικά μειώνει το οξυγόνο) στο θρεπτικό μέσο ανάκτησης. 

Κάποιοι φοιτητές μπορεί να εκπλαγούν 
όταν μάθουν ότι η Dr. Rita Colwell στο 
Πανεπιστήμιο του Μέρυλαντ και οι 
συνεργάτες τις άρχισαν να επικεντρώνο-
νται στην βιώσιμη αλλά μη καλλιεργή-
σιμη κατάσταση του Vibrio cholerae το 
1982. Σήμερα κορυφαίοι μικροβιολόγοι 
και μέλη της Αμερικανικής Κοινότητας 
Μικροβιολογίας (εκδότες αυτού του 
κειμένου) συνεχίζουν να μελετούν αυτή 
την  κατάσταση που προκαλείται από μια 
ποικιλία περιβαλλοντικών στρεσογόνων 
παραγόντων σε πολυάριθμα βακτηριακά 
είδη. Αυτοί οι περιβαλλοντικοί στρεσο-

γόνοι παράγοντες περιλαμβάνουν την 
κατώτερη της βέλτιστης θερμοκρασίας 
ανάπτυξης, την παρουσία βαρέων 
μετάλλων ή την αυξημένη οσμωτική 
συγκέντρωση.  Τα ανθρώπινα και τα περι-
βαλλοντικά παθογόνα βακτήρια μπορούν 
να εισέλθουν  στην βιώσιμη αλλά μη καλ-
λιεργήσιμη κατάσταση  ενώ διατηρούν 
την κυτταρική τους δομή και την γενετική 
έκφραση τους. Ωστόσο, αυτά τα κύτταρα 
δεν καλλιεργούνται με τις τυπικές εργα-
στηριακές μεθόδους καλλιέργειας. Τα 
κύτταρα τα οποία εισέρχονται σε αυτήν 
την κατάσταση τελικά βγαίνουν από την 

αδράνεια με μια μεταβολή που ονομάζε-
ται «ανάνηψη». Αυτή η μεταβολή μπορεί 
να βοηθηθεί από μόρια σήματος του 
quorum sensing. Η παγκόσμια κλιματική 
αλλαγή φαίνεται να παίζει ρόλο στην ανά-
νηψη της αδράνειας του Vibrio, οδηγώ-
ντας σε αυξημένες λοιμώξεις παγκοσμίως  
που σχετίζονται με το Vibrio. Μπορούν τα 
ζώντα αλλά μη καλλιεργήσιμα vibrios να 
αναζωογονούνται από ζεστά νερά; 

Oliver JD. 2016. The viable but 
nonculturable state for bacteria: status 
update. Microbe 11(4):159–164.  

Πλαίσιο 2.4

Ενημέρωση για την βιώσιμη αλλά μη καλλιεργήσιμη κατάσταση των βακτηρίων
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Reading Strategies Skimming, scanning & intensive readingΚατά την διάρκεια της ανάρρωσης τα κύτταρα θεραπεύονται από έναν 
τραυματισμό. Για την επιδιόρθωση απαιτείται η σύνθεση RNA (ριβονουκλε-
ϊκό οξύ) και πρωτεϊνών, και συχνά επιμηκύνεται  η φάση προσαρμογής. 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την έκταση και το ρυθμό 
της ανάρρωσης. Η μικροβιακή σταθερότητα του παστού luncheon meat 
οφείλεται στην επιμηκυμένη περίοδο προσαρμογής που απαιτείται για 
την ανάρρωση των αλλοιογόνων οργανισμών. Η έκταση και ο ρυθμός 
της ανάρρωσης των κυττάρων επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς πα-
ράγοντες. Για παράδειγμα, η L.monocytogenes τραυματίστηκε στους 55°C 
για 20 λεπτά και άρχισε να αναρρώνει αμέσως στους 37°C, ενώ ανέκαμψε 
πλήρως στις 9 ώρες. Αλλά η ανάρρωσης  στους 4° C καθυστέρησε 8 με 10 
ημέρες, ενώ για τη πλήρη ανάκαμψη απαιτήθηκαν 16 με 19 ημέρες. 

Βιώσιμα αλλά Μη Καλλιεργήσιμα

Σε αντίθεση με τα τραυματισμένα κύτταρα, τα οποία μπορούν να δημι-
ουργήσουν αποικίες σε μη εκλεκτικά θρεπτικά υποστρώματα, τα κύττα-
ρα τα οποία είναι βιώσιμα αλλά μη καλλιεργήσιμα δεν μπορούν να καλ-
λιεργηθούν σε κανένα θρεπτικό υπόστρωμα. Για παράδειγμα, είδη των 
Salmonella, Campylobacter, Escherichia, Shigella, και Vibrio δύνανται να 
υπάρχουν σε μια κατάσταση στην οποία είναι ζωντανά αλλά δεν μπορούν 
να καλλιεργηθούν με τις συνήθεις μεθόδους. Η μετάπτωση των βλαστι-
κών κυττάρων σε μια κατάσταση ληθάργου VΒNC αποτελεί στρατηγική 
επιβίωσης για πολλά μη σπορογόνα βακτήρια. Κατά τη διάρκεια της με-
τάβασης στην κατάσταση VNC, τα ραβδόμορφα κύτταρα συρρικνώνο-
νται και μετατρέπονται σε μικρά σφαιρικά σωματίδια. Αυτά είναι εντελώς 
διαφορετικά από τα σπόρια των βακτηρίων. Χρειάζονται από 2 ημέρες 
μέχρι και αρκετές εβδομάδες για να μετατραπεί ένας ολόκληρος πληθυ-
σμός βλαστικών κυττάρων σε VΒNC.

  Αν και τα κύτταρα VΒNC δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, η βιωσιμό-
τητά τους μπορεί να προσδιοριστεί μέσω κυτταροπλασματικών μεθόδων. 
Φθορίζοντες μοριακοί ανιχνευτές χρησιμοποιούνται για τον προσδιορι-
σμό της ακεραιότητας της βακτηριακής μεμβράνης. Βακτήρια με άθικτη 
την κυτταρική τους μεμβράνη παίρνουν ένα φθορίζον πράσινο χρώμα, 
αλλά βακτήρια με τραυματισμένες μεμβράνες παίρνουν ένα φθορίζον 
κόκκινο χρώμα. Η χρωστική Iodonitrotetrazolium violet μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για να αναγνωρίσει τα VΒNC κύτταρα, αφού τα κύτταρα 
που αναπνέουν ανάγουν τη χρωστική αυτή σε μια αδιάλυτη ένωση που 
είναι ορατή με το μικροσκόπιο. Νέες αποτελεσματικές μέθοδοι για την 
ανίχνευση VNC κυττάρων αναπτύσσονται καθώς κατανοούμε καλύτερα 
τα βακτήρια σε μοριακό επίπεδο.  Μια τέτοια μέθοδος είναι η ανίχνευ-
ση συγκεκριμένου RNA με την χρήση της αντίστροφης μεταγραφάσης 
PCR. Εναλλακτικά, γονίδια αναφοράς επισημασμένα με έναν παράγοντα 
φθορισμού ή βιοφωταύγειας (όπως green fluorescent protein-tagged and 
bioluminescence-tagged genes), μπορούν να αναγνωρίσουν κύτταρα τα 
οποία συνθέτουν πρωτεΐνες ακόμα και αν δεν μπορούν να καλλιεργηθούν. 
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Ο πληθυσμός της μη καλλιεργήσιμης Salmonella enterica ορότυπος 
Enteritidis (<10 CFU/ml) που πέθανε από έλλειψη θρεπτικών ουσιών στους 
7°C, ποσοτικοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μη καλλιεργητικές μεθόδους. 
Στην Εικόνα 2.2 παρουσιάζονται πειραματικά δεδομένα του πληθυσμού 
του Vibrio, το οποίο φαίνεται να έχει πεθάνει (δηλαδή φαίνεται να έχει μια 
μείωση 6-log σε CFU ανά χιλιοστόλιτρο) αν και >105 κύτταρα ανά ml έχουν 
ποσοτικοποιηθεί  ως ζωντανά με μη καλλιεργητικές μεθόδους.

Λόγω του ότι η κατάσταση VΒNC συχνά επάγεται λόγω έλλειψης θρε-
πτικών συστατικών σε υδατικά περιβάλλοντα, ίσως φανεί ότι είναι άσχετη 
με τροφικά περιβάλλοντα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Ωστόσο, οι με-
ταβολές στη συγκέντρωση των αλάτων, η έκθεση σε απολυμαντικά μέσα 
και οι αλλαγές στη θερμοκρασία μπορούν επίσης να προκαλέσουν την κα-
τάσταση VΒNC. Τροφογενή παθογόνα μπορούν να γίνουν VΒNC όταν με-
ταφερθούν σε χαμηλή θερμοκρασία σε ένα πλούσιο θρεπτικό μέσο. Όταν 
το Vibrio vulnificus (105 ζώντα κύτταρα) τοποθετείται σε θερμοκρασίες ψύ-
ξης, γίνεται μη καλλιεργήσιμο (<0.04 CFU/ml) αλλά παραμένει θανατηφό-
ρο για τα ποντίκια, στα οποία τα κύτταρα μπορούν να αναζωογονηθούν. 
Τα VBNC campylobacters αναζωογονούνται όταν εμβολιάζονται σε γονι-
μοποιημένα αβγά κότας στους 37°C για 48 ώρες. Η E. coli και Salmonella 
enterica ορότυπος Typhimurium μπορούν να εισέλθουν στην κατάσταση 
VBNC μετά από χλωρίωση των λυμάτων. Αν και δεν μπορούν να καλλι-
εργηθούν, ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι 
θερμοκρασιακές αλλαγές μπορεί να προκαλέσουν την κατάσταση VBNC. 
Όταν το Vibrio harveyi πέθανε από έλλειψη θρεπτικών ουσιών στους 4°C 
ή 30°C για περισσότερο από έναν μήνα, στους 4°C έγινε VBNC ενώ στους 
30°C παρέμεινε καλλιεργήσιμο. Σε αντίθεση με την E. coli, η οποία εισέρχε-
ται στην VBNC κατάσταση στους 30°C και πεθαίνει στους 4°C.

Η αναζωογόνηση των VBNC κυττάρων η οποία φαίνεται με αύξηση της 
καλλιεργησιμότητας, δεν συνοδεύεται με αύξηση του συνολικού αριθμού των 
κυττάρων. Η επιστροφή στην καλλιεργησιμότητα μπορεί να προκληθεί από 
μεταβολές της θερμοκρασίας ή σταδιακή επιστροφή θρεπτικών ουσιών. Ο 
ίδιος πληθυσμός βακτηρίων μπορεί να περάσει από πολλαπλούς κύκλους 
του VBNC και των καταστάσεων καλλιεργησιμότητας, απουσία ανάπτυ-
ξης. Οι αναστολείς της μεταγραφής και μετάφρασης αναστέλλουν την 
αναζωογόνηση. Η προσθήκη της καταλάσης ή του πυροσταφυλικού  να-
τρίου στο θρεπτικό μέσο επαναφέρει την καλλιεργησιμότητα των VBNC 
E. coli O157 και Vibrio parahaemolyticus. Αυτό υποδηλώνει ότι η μεταφο-
ρά κυττάρων σε πλούσια σε θρεπτικά μέσα ξεκινά την ταχεία παραγωγή 
υπεροξειδίου και ελεύθερων ριζών. Η καταλάση υδρολύει το υπεροξείδιο 
του υδρογόνου (H2O2). Το πυροσταφυλικό νάτριο αποικοδομεί το H2O2 
μέσω αποκαρβοξυλίωσης του α-κετοξέος για να σχηματίσει οξικό οξύ και 
διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Τα κύτταρα VBNC βρίσκονται στα θαλάσσια, εδαφικά και γαστρεντερι-
κά περιβάλλοντα. Πράγματι, το 99% των βακτηρίων στη βιόσφαιρα μπορεί 
να μην είναι καλλιεργήσιμα.  H αυξημένη επίγνωσή μας για την κατάστα-
ση VΒNC θα πρέπει να μας οδηγήσει στην επανεξέταση της έννοιας της 
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Reading Strategies Skimming, scanning & intensive readingβιωσιμότητας αλλά και της εξάρτησή μας από τις καλλιεργητικές μεθόδους 
για την παρακολούθηση της ζωτικότητας των μικροβίων στα τρόφιμα. Οι 
μηχανισμοί  του σχηματισμού της κατάστασης VBNC, οι μηχανισμοί με 
τους οποίους τα κύτταρα VBNC αναζωογονούνται και οι μηχανισμοί που 
ρυθμίζουν την ανάνηψη τους, είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι. Η σχέση 
μεταξύ βιωσιμότητας και καλλιέργειας πρέπει να γίνει πιο κατανοητή. Η 
κατάσταση VBNC αντικατοπτρίζει μια πραγματική κατάσταση βακτηρίων 
ή απλώς την αδυναμία μας να τα καλλιεργήσουμε;

QUORUM SENSING ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή

Αποδεικνύεται ότι τα περισσότερα βακτήρια δεν υπάρχουν ως μοναχι-
κά απομονωμένα όντα. Επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπάρχει μια έκρηξη 
πληροφοριών σχετικά με την κυτταρική επικοινωνία μεταξύ των τροφο-
γενών βακτηρίων. Η κυτταρική επικοινωνία πραγματοποιείται με  δύο 
διαφορετικούς μηχανισμούς: το Quorum sensing και  την  μεταγωγή σή-
ματος. Το Quorum sensing είναι η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης από 
βακτήρια ως απάντηση στις αλλαγές των  βακτηριακών πληθυσμών. Η 
μεταγωγή του σήματος είναι ένας άλλος τύπος ρυθμιστικού συστήματος 
που συνεπάγεται με αλλαγές σε πολλές διαφορετικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες. Στα συστήματα Quorum sensing, οι αυτο-επαγωγικές ουσίες 
διαχέονται στο κύτταρο. Όταν η επαγωγός ουσία φτάσει σε μια συγκεκρι-
μένη συγκέντρωση, προκαλεί μια φυσιολογική απόκριση. Τα συστήματα 
μεταγωγής σήματος δύο συστατικών, περιλαμβάνουν έναν αισθητήρα 
δέσμευσης σήματος που εκτείνεται στη μεμβράνη και μια πρωτεΐνη που 
αποκρίνεται στο σήμα. Τόσο το Quorum sensing όσο και η μεταγωγή 
σήματος ρυθμίζουν γονίδια τα οποία θα ήταν περιττά σε απομονωμένα 
κύτταρα αλλά επωφελή για μεγάλους πληθυσμούς.

Quorum sensing

Τα βακτήρια χρησιμοποιούν το Quorum sensing για να προσδιορίσουν 
εάν ο πληθυσμός τους είναι μεγάλος αρκετά για να δικαιολογήσουν κά-
ποια ενέργεια. Ο όρος Quorum sensing προέρχεται από τα ανθρώπινα 
νομοθετικά όργανα όπου απαιτείται απαρτία (δηλ. ένας συγκεκριμένος 
αριθμός συμμετεχόντων) προτού αναληφθεί μια δράση. Στο μικροβιακό 
Quorum sensing, τα κύτταρα παράγουν μια ένωση σήματος που διαχέ-
εται στο περιβάλλον. Όταν ο βακτηριακός πληθυσμός είναι χαμηλός, η 
εξωκυτταρική συγκέντρωση του μορίου σήματος παραμένει χαμηλή και 
το μόριο σήματος συνεχίζει να διαχέεται μακριά από το κύτταρο. Ωστό-
σο, όταν πολλά κύτταρα παράγουν το μόριο σήματος, η εξωκυτταρική 
συγκέντρωσή του αυξάνεται και διαχέεται πίσω στο κύτταρο. Όταν η 
ένωση σήματος διαχέεται πίσω στο κύτταρο, συνδέεται με μια ενδοκυτ-
ταρική ρυθμιστική πρωτεΐνη που επηρεάζει τη μεταγραφή ενός ρυθμιστή 
(ή ρυθμιστών) για να προκαλέσει την κυτταρική απόκριση. Το γονίδιο 


