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Υ∆ΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Τρόποι µετάδοσης υδατογενών λοιµώξεων




Με κατάποση
Με επαφή
Με εισπνοή σταγονιδίων

Είδη υδατογενών λοιµώξεων
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Γαστρεντερίτιδες
Ηπατίτιδες
∆ερµατίτιδες
Επιπεφυκίτιδες
Λοιµώξεις αναπνευστικού συστήµατος
Γενικευµένες λοιµώξεις

ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΑ Υ∆ΑΤΟΓΕΝΗ ΠΑΘΟΓΟΝΑ

Hepatitis E virus
Group B Rotavirus
V. cholerae
Astroviruses-Caliciviruses
Enteric Adonoviruses (ορότυπο 40 και 41)
Coronaviruses
Toroviruses-Picobirnaviruses-Pestiviruses
Aeromonas spp (A. hydrophilia, A. sobria, A. caviae)
Ατυπα µυκοβακτηρίδια
Helicobacter pylori (Campylobacter pylori)
Μικροσπορίδια
Norwalk ιοί και συναφείς αυτών
E. Coli Ο157:Η7
Cyanobacteria
Cyclospora cayetanensis
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΗ Ο Ι∆ΑΝΙΚΟΣ ΚΟΠΡΑΝΩ∆ΗΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Να υπάρχει συνεχώς στα κόπρανα



Να µη πολλαπλασιάζεται εκτός της εντερικής οδού



Να είναι ανθεκτικός στις περιβαλλοντικές πιέσεις τουλάχιστο όσο
ανθεκτικά είναι τα εντεροπαθογόνα



Να εµφανίζει ισχυρή συσχέτιση µε την παρουσία παθογόνων
µικροοργανισµών ώστε να είναι δυνατό να δίνει έγκυρη
πληροφορία για την τυχόν ύπαρξη παθογόνων µικροοργανισµών



Να ελέγχεται µε απλές και φθηνές τεχνικές.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩ∆ΩΝ
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ












Μικρή επιβίωση στο υδάτινο περιβάλλον η οποία εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες (θερµοκρασία, είδος νερού, κλιµατολογικές συνθήκες κτλ).
Ικανότητα πολλαπλασιασµού στο νερό.
Μη κοπρανώδη προέλευση ορισµένων στελεχών.
∆εν προσδιορίζεται µε τον έλεγχο τους η πηγή ρύπανσης.
Είναι ευαίσθητοι στις διάφορες περιβαλλοντικές πιέσεις(τα επιτρεπτά όρια ύπαρξης
τους πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα µε την θερµοκρασία και τις
επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες)
∆εν συσχετίζονται µε την παρουσία παθογόνων µικροοργανισµών κυρίως ιών και
πρωτόζωων
Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της ,κυρίως καλλιεργητικές ,είναι
χρονοβόρες και εµφανίζουν χαµηλή ευαισθησία.
Συχνά υποεκτιµάται η πυκνότητα τους κυρίως όταν τα βακτήρια είναι σε κατάσταση
stress ή µεταπίπτουν σε ζωντανές ή µη καλλιεργήσιµες µορφές.
Με τους εν χρήσει δείκτες κοπρανώδους ρύπανσης δεν ελέγχεται η παρουσία
παθογόνων που προσβάλλουν το δέρµα, τα αυτιά , τη µύτη, και τον ρινοφάρυγγα.

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΤΑΧΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ταχεία και ακριβής διαδικασία ( σωστή ποσοτική εκτίµηση του αριθµού του
µικροοργανισµού ) ελέγχου των µικροβιολογικών παραµέτρων στο πόσιµο νερό
θεωρείται απαραίτητη για την προστασία των καταναλωτών. Πρόσφατα
ανεπτύχθησαν µη καλλιεργητικές ταχείες και απλές τεχνικές

Σ’αυτές περιλαµβάνονται :
•Χρώση µε φθορισµό για τον έλεγχο της ακεραιότητας της µεµβράνης και την
ενέργεια της εστεράσης
•Η µέτρηση της ολικής ΑΤΡ ( Adenosine - Tri – Phosphate )
•Κυτταροµετρία ροής
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΠΡΑΝΩ∆ΟΥΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

A)ΚΟΠΡΑΝΩ∆Η ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Ευρίσκονται µόνο στα θερµόαιµα ζώα σε µεγάλες
ποσότητες.
Ζούν περιορισµένο χρονικό διάστηµα σε αφιλόξενο
περιβάλλον(χαµηλή αντοχή στο οξυγόνο) που
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του γένους:

Η ανεύρεση µεγάλου αριθµού αναερόβιων στο νερό
σηµαίνει πρόσφατη ρύπανση ή εκτεταµένη
κοπρανώδης ρύπανση.
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Bacteroides adolescentis: Επιβιώνουν
µέχρι 48 h παρουσία οξυγόνου.
Bacteroides infantis: Επιβιώνουν µέχρι 48
h παρουσία οξυγόνου.
Bifidobacterium spp. Μετά 48 h επίδρασης
οξυγόνου δεν ανευρίσκονται ζωντανά
κύτταρα.
C.perfringens. ∆υνατόν να επιβιώσει >72 h
παρουσία οξυγόνου.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΠΡΑΝΩ∆ΟΥΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
B)ΙΟΙ
1.ΦΑΓΟΙ
Σαν δείκτες κοπρανώδους ρύπανσης έχουν προταθεί οι βακτηριοφάγοι που µολύνουν το Bacteroides
fragilis HSP40 και οι κολιφάγοι (FRNA phage). Συνήθως η ποσότητα των φάγων είναι 10 φορές
υψηλότερη από τους εντεροϊούς στο υδάτινο περιβάλλον.
1α.Bacteroides fragilis bacteriophage και coliphage (FRNA phage)
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Οι παραπάνω βακτηριοφάγοι έχουν προταθεί σαν ένας καλός ειδικός για την ανθρώπινη
κοπρανώδη ρύπανση του υδάτινου περιβάλλον. Πολλαπλασιάζονται µόνο στο ανθρώπινο έντερο
και ο αριθµός τους είναι µεγαλύτερος από αυτού του Ε.Coli.
2.Torquo teno virus.
Ένας δείκτης κατάλληλος για έλεγχο ύπαρξης παθογόνων ιών στο πόσιµο νερό.
Γιατί αυτός ο ιός;
1ον: Είναι µικρός DNA ιός που εµφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά µεταφοράς µε τους εντεροϊούς.
2ον: Βρίσκεται στον άνθρωπο.
3ον: ∆εν εµφανίζει εποχιακές διακυµάνσεις.
Παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις απαιτείται αρκετός ακόµα έλεγχος για τον παραπάνω ιό.
Πώς συµπεριφέρεται στις διαδικασίες επεξεργασίας νερού;
Ποια είναι η λοιµογόνος δράση του, η πυκνότητα και η συχνότητα που εµφανίζεται στα κόπρανα;

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩ∆ΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κριτήρια
κοπρανωδών
δεικτών.

Παραδοσιακοί δείκτες ρύπανσης.
Ολικά και κοπρανώδη
κολοβακτηριοειδή.

Κολοβακτηρίδιο.

Κοπρανώδεις στρεπτόκοκκο και
εντερόκοκκοι.

Παρουσία στα
κόπρανα και το
υδάτινο
περιβάλλον.

Ευρίσκονται στα κόπρανα
θερµόαιµων ζώων . Μη
κοπρανώδης προέλευση:
βιοµηχανικά απόβλητα , τροπικές
περιοχές και βιοµεµβράνες

Ευρίσκονται στα κόπρανα
θερµόαιµων ζώων. Ειδικός
δείκτης κοπρανώδους ρύπανσης.
Μη κοπρανώδης προέλευση
:τροπικές περιοχές.

Ευρίσκονται στα κόπρανα
θερµόαιµων ζώων ,όχι
αποκλειστικά κοπρανώδους
προέλευσης.

Ικανότητα
επιβίωσης και
πολλαπλασιασµού
στο υδάτινο
περιβάλλον.

Περιορισµένη επιβίωση στο νερό,
εκ νέου ανάπτυξη στο υδάτινο
περιβάλλον, κυρίως στα νερά µε
ρύπανση

∆ιαφορές επιβίωσης σε αφιλόξενα
περιβάλλοντα. Πιθανότητα
αναπτύξεως εκ νέου σε τροπικά
περιβάλλοντα.

Ταχεία αδρανοποίηση µε την
πρώτη επαφή µε το περιβάλλον.
Ανάπτυξη εκ νέου προκαλούµενη
από παλίρροια και ιζήµατα.

Συσχέτιση µε
παθογόνα ή
υδατογενείς
λοιµώξεις.

Πτωχή συσχέτιση µε
εντεροπαθογόνα.

Ευρίσκεται σε υψηλότερη
πυκνότητα από τα παθογόνα.

Όµοια αντοχή στις
περιβαλλοντικές συνθήκες µε
µερικά υδατογενή παθογόνα.
Υψηλή συσχέτιση µε
γαστρεντερικά συµπτώµατα.

Εφαρµογή
µεθοδολογίας.

Χρονοβόροι καλλιεργητικές
µέθοδοι. ∆εν έχει δυνατότητα
προσδιορισµού της πηγής της
κοπρανώδους ρύπανσης.

Συνήθως µη παθογόνο για τους
ανθρώπους .
Ο συνδυασµός φαινοτυπικών και
µοριακών τεχνικών έχει την
ικανότητα να προσδιορίσει την
προέλευση της κοπρανώδους
ρύπανσης.

Φαινοτυπικές µέθοδοι για τον
προσδιορισµό της προέλευσης
της κοπρανώδους ρύπανσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩ∆ΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κριτήρια κοπρανωδών
δεικτών
Παρουσία στα κόπρανα
και υδάτινο περιβάλλον

Ικανότητα επιβίωσης και
πολλαπλασιασµού στο
υδάτινο περιβάλλον

Συσχέτιση µε παθογόνα
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Bacteroides spp.

Bifidobacterium spp.

Παρουσία στα κόπρανα
θερµόαιµων ζώων. Μεγάλη
γεωγραφική κατανοµή των
ειδικών γενετικών δεικτών
ανθρώπινης προέλευσης.

Παρουσία στα κόπρανα
θερµόαιµων ζώων. Ίδια
συχνότητα και κατανοµή
των ειδών ανθρώπινης
κοπρανώδης προέλευσης
και ακατεργασιών
αποβλήτων.

Περιορισµένος χρόνος
επιβίωσης σε αφιλόξενο
περιβάλλον. ∆εν
πολλαπλασιάζεται όταν
εισέλθει στο νερό.
∆ιακυµάνσεις της
περιόδου αντοχής τους
αναλόγως της
θερµοκρασίας.
Παρατεταµένη παραµονή
DNA στο νερό.
∆εν υπάρχουν αρκετά
στοιχεία.

Εφαρµογές µεθοδολογίας Μοριακές τεχνικές .

Clostiridium perfringens.

Αποκλειστική πηγή τα
κόπρανα θερµόαιµων
ζώων. Συνεχής
παρουσία στα απόβλητα
και τα υδάτινα ιζήµατα Η
πυκνότητα τους διαφέρει
µεταξύ των διάφορων
ζώων. ∆είχνουν
αποµακρυσµένη ή παλιά
κοπρανώδη ρύπανση.
Μικρή επιβίωση (5-9
Εξαιρετική σταθερότητα
ηµέρες στους 23-30 0Cκαι στους περιβαλλοντικούς
πάνω από 4 εβδοµάδες
παράγοντες (πιο πολύ
στους 10 0C)
από τα παθογόνα).∆εν
Μικρή συχνότητα
επηρεάζεται από την
ανεύρεσης στο ζεστό νερό θερµοκρασία.
.

∆εν υπάρχουν αρκετά
στοιχεία.

Μοριακές τεχνικές .

Καλή συσχέτιση µε
µερικά παθογόνα.
Υψηλή σχέση µε
διαρροϊκά σύνδροµα.
Καλλιεργητική µέθοδος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩ∆ΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κριτήρια κοπρανωδών δεικτών.

F-specific RNA coliphage.

B.fragilis phage.

Παρουσία στα κόπρανα και στο
υδάτινο περιβάλλον.

Υπάρχουν στα κόπρανα ανθρώπων
και ζώων διάφοροι ορότυποι των
RNA κολιφάγων καθώς και στα
απόβλητα. Συσχετίζονται αρκετά
καλά µε την πηγή της κοπρανώδους
ρυπάνσεως (κυρίως απόβλητα).
Πολλαπλασιάζονται στα απόβλητα.
Σχετικά ευαίσθητο στις υψηλές
θερµοκρασίες 25οC,την ηλιοφάνεια
και την αλατότητα.( Παρόµοια
υψηλά χρόνο επιβίωσης µε τους
εντεροϊούς κυρίως στα επιφανειακά
νερά)

Υπάρχουν κυρίως στα ανθρώπινα
κόπρανα άρα ειδικός δείκτης
ανθρώπινης ρυπάνσεως.
Ευρίσκεται στα απόβλητα και στα
νερά µε κοπρανώδη ρύπανση.

Καλλιεργητική ή µοριακή δαπανηρή.
Χρονοβόρος διαδικασία που αυξάνεται από
τον µικρό αριθµό τους στα κόπρανα και το
περιβάλλον. Απαιτείται κατάλληλη
µέθοδος συµπύκνωσης.

Πολύπλοκη µεθοδολογία και ανάγκη
µεγάλης ποσότητας δείγµατος για να
είναι εφικτή η συγκέντρωση της σχετικά
µικρής πυκνότητας του στα κόπρανα και
το περιβάλλον. Καλλιεργητική και
µοριακή µέθοδος.

Ικανότητα επιβίωσης και
πολλαπλασιασµού στο υδάτινο
περιβάλλον.

Εφαρµογή Μεθοδολογίας.
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∆εν πολλαπλασιάζονται στο
περιβάλλον αλλά µόνο στο
ανθρώπινο έντερο. Επιβιώνει για
πολύ χρονικό διάστηµα στο
περιβάλλον 5-25οC. στα
επιφανειακά νερά. Πάντα ο
ανευρισκόµενος αριθµός του είναι
µεγαλύτερος από τους εντεροϊούς
(πάνω από 10 φορές).

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΠΡΑΝΩ∆ΟΥΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ;

•Συσχέτιση γαστρεντερίτιδων µε αυξηµένο αριθµό εντεροκόκκων
•Κολοβακτηρίδια 200- 500 cfu/100 ml σχετίζονται µε αυξηµένες λοιµώξεις που
οφείλονται σε Campylobacter ( έρευνα της Ν. Ζηλανδίας )
(Τεκµηρίωση γεωγραφικής κατανοµής βακτηρίων – δεικτών)

• ∆είγµατα θετικά για Salmonella spp. είναι αυξηµένα σε υψηλές πυκνότητες
ολικών κολοβακτηριοειδών ( ≥ 104 cfu/100ml of TC ) Salmonella spp δεν
ανευρέθη σε παράκτια νερά όταν οι πυκνότητες των παραδοσιακών δεικτών ήταν
πολύ χαµηλές ( 25 cfu/100 ml TC 13 cfu/100 ml FC και 17 cfu/100 ml FS)
•Τα κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή ( FC ) εµφανίζουν καλή συσχέτιση µε παθογόνα
στα επιφανειακά νερά και σε θαλάσσια µε υψηλή ρύπανση
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•Τα κολοβακτηριοειδή γενικά εµφανίζουν πτωχή συσχέτιση µε διάφορους
παθογόνους µικροοργανισµούς

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΠΡΑΝΩ∆ΟΥΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ;
•Τα Enterococcus spp εµφανίζουν καλλίτερη συσχέτιση από τα FC διότι αντέχουν το ίδιο µε τα
δυνητικά υδατογενή παθογόνα και περισσότερο από τα TC στα νερά επιφανείας. Οι παραπάνω
κόκκοι σχετίζονται αρκετά καλά µε την πυκνότητα των ιών στα νερά µε ρύπανση.
•Το C perfringens εµφανίζει καλή συσχέτιση µε την ύπαρξη παθογόνων όπως Salmonella spp
•Θετική συσχέτιση εµφανίζουν και οι κοπρανώδεις βακτηροφάγοι µε τους εντεροιούς και άλλα
παθογόνα( όπως π.χ.salmonella ) στο υδάτινο περιβάλλον
•Η σύγχρονη αναζήτηση παραδοσιακών και εναλλακτικών κοπρανωδών δεικτών κερδίζει συνεχώς
έδαφος επειδή έχει σηµαντική προγνωστική αξία για την παρουσία εντεροπαθογόνων
•Η σχέση του Βifidobacterium spp προς το E. coli έχει προταθεί σαν δείκτης του χρόνου της
κοπρανώδους ρύπανσης αλλά και της αποδοτικότητας της διεργασίας αποβλήτων
•Η παρουσία των ειδών Bacteroides – Prevotella ανθρώπινης προελεύσεως συσχετίζεται µε υψηλές
πυκνότητες FC αποκαλύπτοντας την ρύπανση νερού µε απόβλητα ή ανθρώπινα κόπρανα.
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ΜΗ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ Υ∆ΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Α. ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΑΝ ΧΛΩΡΙ∆ΕΣ
ΣΤΟ Υ∆ΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Aeromonas hydrophila
Naegleria foweleri
Legionella pneumophola
V. cholerae
V.parahaemoliticus
V.alginoliticus
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→
→
→
→
→
→

επιφανειακά νερά
επιφανειακά νερά
επιφανειακά νερά
θαλάσσια ρυπαθέντα νερά
θαλάσσια ρυπαθέντα νερά
θαλάσσια ρυπαθέντα νερά

ΜΗ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ Υ∆ΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Β. ∆ΥΝΗΤΙΚA ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝ∆ΟΓΕΝΗ
ΧΛΩΡΙ∆Α ΤΟΥ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
P. aeruginosa → Επιφανειακά και θαλάσσια νερά

Ελευθέρως διαβιούσες αµοιβάδες
(φυσικές υδατογενείς δεξαµενές)
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Legionella spp
Burkholderia pickettii
V. cholerae
Mycobacterium avium
Listeria monocytogenes

ΜΗ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ Υ∆ΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Γ. ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ Υ∆ΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Leptospira spp
S. aureus

→
→

δια των ούρων ζώων
δια του ανθρωπίνου δέρµατος

Σηµείωση : ∆εν υπάρχουν αντίστοιχα standards που να ελέγχουν την
πιθανότητα επικινδυνότητας των παραπάνω παθογόνων.
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ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΠΑΘΟΓΟΝΟΣ ∆ΡΑΣΗ ΕΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Υ∆ΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;
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1)Μολυσµατική δόση.
2)Ανθεκτικότητα στο περιβάλλον.
3)Πηγή ρύπανσης.
4)Ικανότητα υιοθέτησης του ειδικού µικροπεριβάλλοντος οικολογικής φωλιάς
και την απόκτηση γονιδίων µε τοξική δράση µέσω ενδοεπικοινωνίας µε άλλους
µικροοργανισµούς (quorum sensing).
5)Από την µορφή υπό την οποία βρίσκεται (ζωντανή και καλλιεργήσιµη ή
ζωντανή αλλά µη καλλιεργήσιµη).
6)Από την περιεκτικότητα των διαφόρων παραγόντων που υπάρχει στο υπό
έλεγχο υδάτινο περιβάλλον ρύπανσης.
7)Από το είδος του υδάτινου περιβάλλοντος πόσιµα νερά:
δικτύου,εµφιαλωµένα ,πηγών ,νερά αναψυχής
(θαλάσσια,ποταµών,λιµνών,spa) αλλά και από το είδος και τη ποσότητα των
αιωρούµενων σωµατιδίων και την περιεκτικότητα σε µέταλλα,αντιµικροβιακές
ουσίες κτλ.
8) Από την απόσταση ανεύρεσης των µικροοργανισµών.

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
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ΠΑΘΟΓΟΝΟΣ ∆ΡΑΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Έστω ότι ανακαλύπτουµε την παρουσία παθογόνων ειδών στο υδάτινο περιβάλλον .
Είναι όµως όλα τα στελέχη το ίδιο παθογόνα;
Οι µεταλλάξεις και οι γενοµικές ανακατατάξεις προκαλούν ποικιλίες µε διάφορο παθογόνο δράση που
µπορούν να διατηρηθούν µέσα σε οικολογικές φωλιές και έτσι ενώ ένα ποσοστό του µικροβιακού
πληθυσµού µπορεί να µην είναι λοιµογόνο υπάρχει πάντα µια πιθανότητα για δυνητική εµφάνιση
λοιµογόνων στελεχών .Αυτό συµβαίνει µε πολλούς µικροοργανισµούς της ενδογενούς θαλάσσιας
χλωρίδας όπως πχ τα διάφορα είδη Vibrio πχ τα περισσότερα στελέχη του V.cholerae είναι µη
τοξινογόνα και δεν προκαλούν την νόσο παρά µόνον όταν το στέλεχος αποκτήσει το γονίδιο της
τοξίνης της χολέρας µέσω φάγων .Επίσης η απόκτηση παθογόνου δράσης στελεχών
των V.vulnificus και V. parahaemoliticus είναι γεγονός.
Άρα δεν είναι αρκετό να ανευρεθεί η ύπαρξη των παθογόνων αλλά και η µέθοδος θα διαφοροποιεί τα
παθογόνα από τα µη παθογόνα στελέχη .Επίσης σηµαντική είναι η ανεύρεση περιβαλλοντικών
δεξαµενών των στελεχών µε υψηλά παθογόνο δράση. Είναι γνωστό ότι η µικροβιακή κοινότητα στο
θαλάσσιο περιβάλλον είναι υπεύθυνη για την σύνθεση βιοενεργών δευτερογενών µεταβολιτών ,
στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται για την µεταξύ τους επικοινωνία (quorum sensing) και την
δηµιουργία ενοίκου που εµφανίζει αυξηµένη αντοχή στα αντιβιοτικά λόγω ενσωµατώσεως µετάλλων
στους µεταβολίτες.
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΠΌ ΠΑΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
∆ΕΙΓΜΑΤΑ
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΟ Υ∆ΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Α) Καλλιέργειες (σε ειδικά θρεπτικά υλικά και βιοχηµική ταυτοποίηση)
Β)Μοριακές τεχνικές.
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1)PCR(Polymerase Chain Reaction)
Η ανωτέρα τεχνική βασίζεται στον έλεγχο ειδικού παθογόνου γονιδίου ή µικρής υποοµάδας
ριβοσωµατικής RNA.
2)Multiplex PCR
Η σύγχρονη ανεύρεση πολλών µικροοργανισµών και ο διαχωρισµός διάφορων οροτύπων έχει
επιτευχθεί µε την ταχεία και πολύ ευαίσθητη µέθοδο.
3)Real-time PCR
Με την µοριακή αυτή τεχνική γίνεται ποσοτική εκτίµηση της πυκνότητας του υπό έλεγχο παθογόνου.
4)Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism(T-RFLP)
Με την τεχνική αυτή καθορίζουµε τους γενετικούς δείκτες και έτσι διαφοροποιούνται οι πηγές
προέλευσης των διαφόρων µικροοργανισµών.
5)DNA-microarray τεχνικές
Η τεχνική αυτή έχει επιτυχώς χρησιµοποιηθεί για την σύγχρονη ανεύρεση εκατοντάδων ή και χιλιάδων
αντιδράσεων υβριδισµού επιτυγχάνοντας µαζικό έλεγχο µε µεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα.
Επίσης έχει επιτυχώς χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο της λοιµογόνου δυνάµεως των υπό έλεγχο
παθογόνου.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
1ον :Η έλλειψη ικανότητας διαχωρισµού ζωντανών και µη ζωντανών
οργανισµών(πολλαπλασιάζεται το DNA και των δύο οργανισµών).
Το RNA φαίνεται να υπόσχεται µία λύση για την εκτίµηση της ζωτικότητας των
διαφόρων οργανισµών στο υδάτινο περιβάλλον αφού ο αριθµός των αντιγράφων
τους έχει σχέση µε την µεταβολική τους ενέργεια.
2ον :Η ανάγκη διήθησης µεγάλων ποσοτήτων νερού.
3ον :Η δυσκολία πολλές φορές λήψης επαρκούς ποσότητας εκχυλίσµατος
νουκλεϊκού οξέος.
4ον :Η πιθανή παρουσία ανασταλτικών ουσιών.
5ον :Η επαναληψιµότητα της µεθόδου.
6ον :Το κόστος ,η ανάγκη χρήσης ειδικών χώρων και εξειδικευµένου προσωπικού.
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7ον :∆εν έχουν ορισθεί όρια πάνω από τα οποία εµφανίζονται προβλήµατα στη
∆.Υγεία.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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1ον :∆ίθυρα µαλάκια τείνουν να συµπυκνώνουν τους ρυπαντές ,τις τοξίνες ή τα παθογόνα από
το περιβάλλον και αποτελούν καλούς βιολογικούς δείκτες
(π.χ. στρείδια, µύδια)
2ον Άγρια ζώα που έχουν την ίδια διατροφή ή φυσιολογία ( τουλάχιστον µερικώς ) µε τους
ανθρώπους και που µπορούν να εµφανίσουν βλάβες επί της υγείας τους από ρυπαντές,
τοξίνες ή παθογόνα πριν αυτές εµφανιστούν στους ανθρώπους ( ένα έγκαιρο βιολογικό
σύστηµα επαγρύπνησης ) .
Οι θαλάσσιοι οργανισµοί και κυρίως θηλαστικά αλλά και πουλιά είναι ευαίσθητοι φρουροί και
προειδοποιούν για πιθανά µελλοντικά ανθρώπινα προβλήµατα υγείας από θαλάσσιους
παθογόνους οργανισµούς (βακτήρια, ιούς, πρωτόζωα).Έρευνες έχουν τεκµηριώσει την
παρουσία Giardia, Cryptosporidium, Brucella και Leptospira σε δελφίνια ,φώκιες ,φάλαινες και
γλάρους. Περίπου τα µισά από τα αποµονωµένα στελέχη εµφανίζουν αντοχή τουλάχιστον σε
ένα αντιβιοτικό και περισσότερα από τα µισά από αυτά τα στελέχη έδειχναν αντοχή σε 4 και
περισσότερα αντιβιοτικά, από αυτά που χρησιµοποιούνται καθηµερινά για θεραπεία λοιµώξεων
σε ανθρώπους και ζώα .
3ον :Το φυσικό περιβάλλον υπόκεινται σε υψηλή ρύπανση εµφανίζοντας προβλήµατα υγείας σε
επίπεδο κοινότητας , πολύ πριν εµφανίσουν προβλήµατα υγείας στους ανθρώπους δίδονται
ενδείξεις από διάφορους φυσικούς φρουρούς του υδάτινου περιβάλλοντος π. χ τα στρείδια ,τα
κοράλλια, η ρύπανση των κολπίσκων που επηρεάζονται από την παλίρροια κ.τ.λ.

MΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΩΝ Υ∆ΑΤΟΓΕΝΩΣ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ;

Αυτό θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο διότι :
1.Υπάρχουν διαφορές σηµαντικές µεταξύ των οµάδων των παθογόνων
( bacteria, viruses, protozoa ).
2. Είναι δύσκολο να αφαιρεθούν οι συνυπάρχουσες ανασταλτικές ουσίες από
το υπό εξέταση δείγµα
3. Χρειάζεται πολλές φορές να γίνει συµπύκνωση µεγάλης ποσότητας
νερού ώστε για να επιτευχθεί η σωστή πυκνότητα ορισµένων παθογόνων
που είναι σε µικρό αριθµό.
Μία προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή είναι η τεχνολογία του DNA
microarray που θα µπορούσε να προσδιορίζει συγχρόνως τόσο τα γνωστά
όσο και τα αναδυόµενα παθογόνα.
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ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Επαναπροσδιορισµός των ορίων της αποδεκτής ποιότητας του νερού σε
σχέση µε τις επιπτώσεις επί της δηµόσιας υγείας



∆ιαφοροποίηση µεταξύ των µικροβίων που έχουν παθογόνο δράση από
αυτά που δεν εµφανίζουν επιπτώσεις επί της ∆ηµόσιας υγείας



Έλεγχος της δυναµικής των µικροβιακών κοινοτήτων



Αξιολόγηση της οικολογικής συµπεριφοράς των µη εντερικώς
µεταδιδοµένων υδατογενών λοιµώξεων

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΟΓΕΝΩΣ
ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ.

1ο Στάδιο: Χρήση απλής δοκιµασίας ελέγχου κοπρανωδών δεικτών
2ο Στάδιο: ∆ιαφοροποίηση της πηγής προέλευσης των κοπρανωδών δεκτών
(άνθρωπος-ζώα)
3ο Στάδιο: Έλεγχος ειδικού παθογόνου και προσθήκη συµπληρωµατικών
δεικτών που θα περιλαµβάνουν δείκτες νοσηµάτων που µεταδίδονται µέσω
άλλων οδών πχ. Αναπνευστικής και δέρµατος (Legionella, Adenovirus,
S.aureus, Vibrio)
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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mpapapetro@hotmail.com

