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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

•Τον προσδιορισμό της ποικιλότητας και αφθονίας γενών 
φυτοπλαγκτόν των ταμιευτήρων της Ε.ΥΔ.Α.Π. με την μέθοδο 

μικροσκοπικής παρατήρησης σε ανάστροφο μικροσκόπιο. 

•Τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό πρωτόζωου 
Cryptosporidium σε νερό ταμιευτήρων και επεξεργασμένο νερό 

δικτύου ύδρευσης με την μέθοδο real time PCR.

•Την δοκιμή τοξικότητας του ανεπεξέργαστου νερού, με την μέθοδο 
του προσδιορισμού της αναστολής κινητικότητας του ασπόνδυλου 
Daphnia magna, με online σύστημα παρακολούθησης (Toximeter 

Daphnia, BBE).



1. προσδιορισμός της ποικιλότητας και αφθονίας γενών φυτοπλαγκτόν 
των ταμιευτήρων της Ε.ΥΔ.Α.Π. με την μέθοδο μικροσκοπικής 

παρατήρησης σε ανάστροφο μικροσκόπιο.



Γιατί μας ενδιαφέρει η ποικιλότητα και η αφθονία του 
φυτοπλαγκτόν στις λίμνες υδροληψίας; 

• Είναι δείκτης ποιότητας νερού. 

• Συσχετίζεται με την αιτία οσμών, χρώματος, θολότητας, γεύσης 
και ορατών σωματιδίων στο νερό.

• Συνεισφέρει στην ταυτοποίηση της προέλευσης του νερού όταν 
αναμιγνύεται με άλλο.

• Εξηγεί την συσσώρευση και φραγμό αγωγών και φίλτρων, την 
έλλειψη οξυγόνου ή τον κορεσμό.

• Συμβάλλει στον προσδιορισμό της βέλτιστης συγκέντρωσης 
απολυμαντικού χλωρίου στην διαδικασία εξυγίανσης του νερού.

• Ορισμένα είδη αφθονούν σε ευτροφικά περιβάλλοντα, ενώ 
άλλα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε χημικά και οργανικά απόβλητα.

• Ορισμένα είδη αναπτύσσονται σε ανοξικές συνθήκες και άλλα 
ορισμένες φορές δημιουργούν τοξικές συνθήκες, που οδηγούν 
σε θάνατο των ψαριών και νόσο στον άνθρωπο. 



Φωτογραφία φυτοπλαγκτόν από παρατήρηση σε ανάστροφο μικροσκόπιο



Οικογένεια/ σημείο 
δειγματοληψίας 9701 9702 9703 9705 9706 σύνολο

διάτομα 48674 12578 14681 100867 26893 203693

χλωρόφυτα 4692 5251 3496 1368 1052 15859

χρυσόφυτα 7624 0 0 0 96 7720

κυανόφυτα 1955 2078 1897 489 1627 8046

κρυπτόφυτα 0 0 599 98 96 793

ευγλινόφυτα 1955 657 400 488 475 3975

δυνόφυτα 0 109 0 0 0 109

ξανθόφυτα 0 0 0 0 0 0

ροδόφυτα 0 0 0 0 0 0

σύνολο 64900 20673 21073 103310 30239 240195
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2. ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός πρωτόζωου Cryptosporidium σε νερό 
ταμιευτήρων και επεξεργασμένο νερό δικτύου ύδρευσης με την μέθοδο real

time PCR (LightCycler, Roche)



ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΖΩΟΥ Cryptosporidium parvum

• Στάδιο φιλτραρίσματος: με ειδικά φίλτρα μεγέθους πόρου 1μm όπου οι 
κύστες και το υπόλοιπο οργανικό υλικό του δείγματος παραμένει στο 
φίλτρο.

• Στάδιο έκλουσης φίλτρου: όπου το έκλουμα με τις κύστες συγκεντρώνεται 
με φυγοκέντρηση.

• Στάδιο ανοσομαγνητικού διαχωρισμού κυστών: όπου οι κύστες 
προσκολλώνται σε μαγνητικά σφαιρίδια επικαλυμμένα με αντί-
κρυπτοσποριδίου και αντί-γυάρδιας αντισώματα.

• Στάδιο απομόνωσης DNA: όπου απομακρύνονται πρωτεΐνες και RNA.

• Στάδιο μοριακής ανίχνευσης με real time PCR.



Real time PCR με το Light Cycler Roche

• Δυνατότητα υπολογισμού/ ανίχνευσης των προϊόντων PCR , όταν 
πρωτοσχηματίζονται και όχι στο τέλος της αντίδρασης. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό, γιατί στο τέλος της αντίδρασης υπάρχει πιθανότητα 
αλλοίωσης του αποτελέσματος, λόγω έλλειψης/ ανεπάρκειας 

αντιδραστηρίων, συσσώρευσης αναστολέων αντίδρασης και αστάθειας 
του ένζυμου TAQ πολυμεράσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση 

φθοριζουσών χρωστικών, όπως το SyberGreen (530nm), που 
ενσωματώνεται στο DNA,όταν είναι δίκλωνο, άρα η ένταση του σήματος 

φθορισμού αυξάνει, με τον πολλαπλασιασμό του σημασμένου DNA.

•Δυνατότητα κατασκευής καμπύλης τήξης των προϊόντων PCR και 
διερεύνησης της ειδικότητας της αντίδρασης.





Η PCR περιγράφεται από την ισότητα: Ν=Νο x En 
N= αριθμός πολλαπλασιαζόμενων μορίων DNA, Νο= αρχικός αριθμός μορίων DNA, Ε= 

σταθερά απόδοσης αντίδρασης PCR, n=αριθμός κύκλων αντίδρασης PCR













3. Δοκιμή τοξικότητας του ανεπεξέργαστου νερού, με την 
μέθοδο του προσδιορισμού της αναστολής κινητικότητας του 

ασπόνδυλου Daphnia magna, με online σύστημα 
παρακολούθησης (Toximeter Daphnia, BBE, Moldenke). 



Σχεδιάγραμμα δομής του οργάνου Daphnia Toximeter



Αρχή λειτουργίας του οργάνου Daphnia Toximeter bbe, Moldenke.

Με το ειδικό λογισμικό πρόγραμμα του οργάνου αναλύονται οι μεταβολές στην 
συμπεριφορά της Daphnia και αυτό μεταφράζεται σε παρουσία τοξικής ουσίας, 
οπότε ενεργοποιείται ο συναγερμός. 

Μεταβολές στην συμπεριφορά της Daphnia σημαίνει αλλαγή στις εξής 
παραμέτρους:

• Αλλαγή στον αριθμό των ατόμων Daphnia .

• Αλλαγή της μέσης ταχύτητας κολύμβησης.

• Αλλαγή της κατανομής ταχύτητας.

• Αλλαγή των χαρακτηριστικών κολύμβησης δηλαδή του σχήματος της διαδρομής 
που διανύουν, της απόστασης μεταξύ των ατόμων , του σχηματισμού ομάδων 
κατά την κολύμβηση.

• Αλλαγή του ύψους κολύμβησης.

• Αλλαγή του μεγέθους των ατόμων. 

• Αλλαγή της μέσης απόστασης κολύμβησης .



Αξιολόγηση των συναγερμών του οργάνου Daphnia Toximeter

Πρέπει σε κάθε περίπτωση συναγερμού να επιβεβαιώνουμε: 

• Οι μετρούμενες θερμοκρασίας και κυρίως αυτή του δείγματος να είναι σταθερές 
και να μην μεταβάλλονται πάνω από ±2 βαθμούς.

• Το ποσοστό ανίχνευσης των ατόμων Daphnia να είναι υψηλότερο από το 70% 
για τις τελευταίες 12 ώρες πριν το alarm. 

• Η κυψελίδα να είναι απαλλαγμένη από φυσαλίδες, που οδηγούν σε σφάλμα 
μέτρησης, γιατί παρομοιάζουν με τις Daphnia.

• Ο αριθμός των ατόμων Daphnia να μην μειωθεί για 36 ώρες πριν το συμβάν. 
Κάτι τέτοιο θα οφειλόταν σε πρόβλημα σιτισμού. Αφανισμός μεγάλου αριθμού 
ατόμων Daphnia μέσα σε 4 ώρες υποδεικνύει πραγματικό πρόβλημα και 
συναγερμό. Επίσης θα πρέπει ο αριθμός των ατόμων να μην διαφέρει περισσότερο 
από ± 1 τις τελευταίες 12 ώρες πριν το alarm.

• Τα alarms αξιολογούνται, όταν συμβαίνουν μετά τις πρώτες 6 ώρες λειτουργίας 
και παρατήρησης των νέων Daphnia, έτσι ώστε να έχουν προσαρμοστεί τα άτομα 
στις συνθήκες της ανάλυσης. Αδύναμα ή τραυματισμένα άτομα συνήθως 
πεθαίνουν μέσα στις πρώτες ώρες μετά την έναρξη της μέτρησης. Γι’αυτό τον 
λόγο συνιστάται να διατηρούμε τις Daphnia σε νερό ίδιο με της μέτρησης.
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