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Το νερό πηγή ζωήςΤο νερό-πηγή ζωής

• Η παροχή στους πολίτες ασφαλούς νερού αποτελεί ίσως την
σημαντικότερη υποχρέωση της πολιτείας αλλά και την μεγαλύτερη
υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας προς τις φτωχότερες περιοχέςυποχρέωση της διεθνούς κοινότητας προς τις φτωχότερες περιοχές
του πλανήτη.

• 4 δις κρούσματα διάρροιας το χρόνο, 2.2 εκ θάνατοι, κυρίως σε παιδιά
< 5 χρονών (15% παιδικής θνησιμότητας)





Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Χωρίς τροφή πεθαίνουμε σε ένα μήνα.

Χ ί  ό   10 έ !Χωρίς νερό, σε 10 ημέρες!

Το νερό αποτελεί

το 75% του σώματος 
το 90% του αίματος 

το 85% του εγκεφάλουτο 85% του εγκεφάλου.



Γενική αρχή

Το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση ή

χρήση δεν πρέπει να περιέχει παθογόνους μικροοργανισμούς ή

μικροοργανισμούς δείκτες μόλυνσης με περιττωματικές ουσίες ή

συγκεντρώσεις χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη

στην υγεία του ανθρώπουρ



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η ποιότητα του νερού είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται

για να περιγράψει τα χημικά, φυσικά και βιολογικά χαρακτηριστικάγια να περιγράψει τα χημικά, φυσικά και βιολογικά χαρακτηριστικά

του, όσον αφορά την καταλληλότητά του για ένα ιδιαίτερο σκοπό.

Ο πρωταρχικός στόχος της υγιεινής του πόσιμου νερού

είναι το νερό που φθάνει στον καταναλωτή να είναι ασφαλές και ναείναι το νερό που φθάνει στον καταναλωτή να είναι ασφαλές και να

μην δημιουργεί οποιαδήποτε προβλήματα δημόσιας υγείας.



Προέλευση της επιβάρυνσης

• Η σημαντικότερη απαίτηση για τη παροχή ασφαλούς νερού είναι η
προστασία της πηγής και της γύρω περιοχής της από ρύπους
ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, κυρίως από αστικά απόβλητα και
κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

• Η πρόληψη της μόλυνσης είναι πιο ασφαλής και βέβαια ασφαλέστερη
από την προσπάθεια καθαρισμού ενός νερού ήδη μολυσμένου



Πιθανές πηγές μόλυνσης υπογείων υδάτωνΠιθανές πηγές μόλυνσης υπογείων υδάτων



Το νερό, το υψίστης σημασίας αγαθό για τον άνθρωπο, θεωρείται
επικίνδυνο γι' αυτόν όταν δεν λαμβάνονται μέτρα για να πληροί ορισμένους
όρους Υγιεινής.

Την επί σειρά ετών έλλειψη του μικροβιολογικού ελέγχου του υδάτινου
περιβάλλοντος, η ανθρωπότητα πλήρωσε πολύ ακριβά

Εκατομμύρια άνθρωποι έπεσαν θύματα σοβαρών υδατογενών
λοιμώξεων



ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ

Άμεσοι:

1. Άμεση μετάδοση από ανθρώπους, αιμολυτικός στρεπτόκοκκος από
δερματικές βλάβες ηπατίτιδα Β πεπτική οδός π χ ηπατίτιδα Α σιγκέλλαδερματικές βλάβες, ηπατίτιδα Β, πεπτική οδός π.χ. ηπατίτιδα Α, σιγκέλλα,

σαλμονέλλα,κ.α.

2 Άμεση μετάδοση με σταγονίδια που μεταφέρουν μεγάλο αριθμό μικροβίων2. Άμεση μετάδοση με σταγονίδια, που μεταφέρουν μεγάλο αριθμό μικροβίων
και ιών και παράγονται κατά χιλιάδες κατά την διάρκεια του βήχα, του
πταρμού, και της ομιλίας.

3. Άμεση επαφή με ζώα π.χ. μετά από δάγκωμα ή αμυχή.

4. Άμεση επαφή από ελεύθερο περιβάλλον (σπόροι του κλωστηριδίου του
τετάνου)



Έμμεσοι:

Η έμμεση μεταφορά μπορεί να είναι μέσω ενός άψυχου αγωγού :
α) με μικρό βεληνεκές π.χ. αντικείμενα προσωπικής χρήσης όπως) μ μ ρ β η ς χ μ ρ ής χρή ης ς

σεντόνια, οδοντόβουρτσες ποτήρια, μαντήλια κ.ά
β) με μεγάλο βεληνεκές όπως το νερό, τα τρόφιμα, το αίμα κ.ά. και να

μολύνουν πολλά άτομα π χ γαστρεντερίτιδεςμολύνουν πολλά άτομα π.χ. γαστρεντερίτιδες



Οι παθογόνοι οργανισμοί που προκαλούν Οι παθογόνοι οργανισμοί που προκαλούν 
υδατογενείς λοιμώξεις είναι:

•• Βακτήρια Βακτήρια 
•• Παράσιτα και Παράσιτα και 
•• ΙοίΙοίΙοί.Ιοί.

Όλες οι υδατογενείς επιδημίες από μικροοργανισμούς έχουν Όλες οι υδατογενείς επιδημίες από μικροοργανισμούς έχουν Όλες οι υδατογενείς επιδημίες από μικροοργανισμούς έχουν Όλες οι υδατογενείς επιδημίες από μικροοργανισμούς έχουν 
εποχιακή κατανομή εποχιακή κατανομή 
Το μεγαλύτερο ποσοστό αναπτύσσεται το καλοκαίρι και κυρίως Το μεγαλύτερο ποσοστό αναπτύσσεται το καλοκαίρι και κυρίως Το μεγαλύτερο ποσοστό αναπτύσσεται το καλοκαίρι και κυρίως Το μεγαλύτερο ποσοστό αναπτύσσεται το καλοκαίρι και κυρίως 
τον μήνα Ιούλιοτον μήνα Ιούλιο..



Μικροοργανισμοί που ενοχοποιούνται για ρ ργ μ χ γ
υδατογενείς λοιμώξεις από πόση νερού είναι:

Salmonella 
t hi i

Vibrio cholerae
typhimurium
Salmonella typhi

Legionella 
pneumophila

Shigella dysenteriae
Yersinia enterocolitica

p p
Enteroviruses
Giardia lambliaYersinia enterocolitica

E.coli (ETEC)
C l b t j j i

Giardia lamblia
Entamoeba histolytica

Campylobacter jejuni Cryptosporidium spp



Ι ίΙοί
Ιοί εντερικής προέλευσηςΙοί εντερικής προέλευσης







ΗΗ ύ υ  θ ί  ίζ   ό  4 η ίύ υ  θ ί  ίζ   ό  4 η ίΗΗ ισχύουσα νομοθεσία χωρίζει το νερό σε 4 κατηγορίεςισχύουσα νομοθεσία χωρίζει το νερό σε 4 κατηγορίες

1.1. Πόσιμο νερό δικτύου ύδρευσηςΠόσιμο νερό δικτύου ύδρευσης

22 Ε λ έ  όΕ λ έ  ό2.2. Εμφιαλωμένο νερόΕμφιαλωμένο νερό

3.3. Νερό κολυμβητηρίωνΝερό κολυμβητηρίων

4.4. Επιφανειακό νερό αναψυχήςΕπιφανειακό νερό αναψυχής



Οι κύριες υγιεινολογικές εξετάσεις που πρέπει να ρ ς γ γ ς ξ ς ρ
εφαρμόζονται είναι:
- η επιτόπια υγειονομική αναγνώρισηη επιτόπια υγειονομική αναγνώριση
- η οργανοληπτική εξέταση

 ή ξέ- η φυσικοχημική εξέταση

- η μικροβιολογική εξέτασημ ρ β γ ξ



Επιτόπια υγειονομική αναγνώρισηΕπιτόπια υγειονομική αναγνώριση

- Γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό

- Στην περιοχή της υδροληψίας γίνεται εκτίμηση ρ ς ρ ψ ς μ

- Tων συνθηκών που αφορούν την γύρω περιοχή 

Σ  δ ό  ύ ξ  ώ  όλ   ύ   - Στην ενδεχόμενη ύπαρξη εστιών μόλυνσης και ρύπανσης του 
νερού.

∆∆ίδει σειρά πληροφοριών, που κανενός είδους εξέταση δε 
μπορεί να δώσει.



Οργανοληπτικές παράμετροι

Θολερότητα, χρώμα, γεύση και οσμή αποτελούν
παραμέτρους που ακόμα και αν το νερό είναι ασφαλές από χημική
και μικροβιολογική άποψη, ο καταναλωτής θα έχει πρόβλημα να
το καταναλώσει αν δεν είναι αισθητικά αποδεκτό.



Το νερό είναι δυνατόν να περιέχει λόγω ρυπάνσεως:ρ ρ χ γ ρ ς

∆ιάφορες ουσίες οι οποίες είναι τοξικές και∆ιάφορες ουσίες, οι οποίες είναι τοξικές και
δηλητηριώδεις.

Σ  ί  έ  λέ :Στις ουσίες αυτές συγκαταλέγονται:

1) ∆ιάφορα μέταλλα ή ενώσεις μετάλλων 

2) ∆ιάφορες χημικές ενώσεις, όπως τα παρασιτοκτόνα 

3) Παράγωγα του πετρελαίου και λιπαντικά των μηχανών 3) Παράγωγα του πετρελαίου και λιπαντικά των μηχανών 

4) Απορρυπαντικά 



Ιδιαίτερη υγειονομική σημασία έχει η ανεύρεση στο νερό 
ΝΗ    ώ  ά  ουσιών όπως η ΝΗ3 και τα νιτρώδη άλατα. 

Η παρουσία όμως στο νερό ουσιών όπως η αμμωνία,
νιτρώδη νιτρικά θειούχα άλατα και άλλες ενώσεις υποδηλώνεινιτρώδη, νιτρικά, θειούχα άλατα και άλλες ενώσεις, υποδηλώνει
με βεβαιότητα σχεδόν την μόλυνση του νερού με οργανικές ουσίες,
οργανικά απορρίμματα ζωικής ή φυτικής προελεύσεως καιοργαν κά απορρ μματα ζω κής ή φυτ κής προε εύσεως κα
πιθανότητα πρόσμειξη με περιττωματικές ουσίες



ΧΛΩΡΙΟ: ΧΛΩΡΙΟ: 

• Είναι μια ισχυρή νευροτοξίνη τόσο δηλητηριώδης που • Είναι μια ισχυρή νευροτοξίνη τόσο δηλητηριώδης που 
απαγορεύτηκε από τους διεθνείς κώδικες πολέμου.

• Σχηματίζει καρκινογόνες ενώσεις (trihalomethanes)

• Προκαλεί καρδιακές παθήσεις και αρτηριοσκλήρωση

• Σκοτώνει τα καλά βακτηρίδια μας,τα αποκαλούμενα 
προβιοτικά (probiotics).προβιοτικά (probiotics).



Μόλις καθιερώνεται η χλωρίωση του Μόλις καθιερώνεται η χλωρίωση του 
δημόσιου πόσιμου νερού τότε αρχίζουν 

 ί   ύ   έ  να ανεβαίνουν στα ύψη οι καρδιακές 
παθήσεις. παθήσεις. 

Το χλώριο φθείρει τις αρτηρίες 
χαρακώνοντας την εσωτερική 
ε ένδυση τους και με αυτόν τον επένδυση τους και με αυτόν τον 
τρόπο διευκολύνει τη   

χοληστερόλη χοληστερόλη 
να αρχίσει τη διαδικασία 

“στοκαρίσματος” επάνω στις στοκαρίσματος επάνω στις 
αρτηρίες.



ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΨΗ 
• Το χλώριο όπως και τα αντιβιοτικά σκοτώνει τα φιλικά 
βακτηριδία που βρίσκονται στο παχύ έντερο, τα β ηρ βρ χ ρ ,
αποκαλούμενα προβιοτικά ή δεύτερο ανοσοποιητικό 
σύστημά μας. 

• Η εργασία τους: τα τελικά στάδια της πέψης,
καθώς επίσης και η σύνθεση βιταμινώνκαθώς επίσης και η σύνθεση βιταμινών.

• Το πεπτικό σύστημα αναγκάζεται να 
λειτουργήσει με μειωμένη 
αποτελεσματικότητα. 

• Στη πορεία του χρόνου, η υγεία μας υποφέρει σαν 
αποτέλεσμα της επίθεσης του χλωρίου στα προβιοτικά.





Μικροβιολογική εξέταση του νερού

Η μικροβιολογική εξέταση του νερού είναι πρωταρχικής 
σημασίας υγιεινολογική πράξη για την προάσπιση της δημόσιας 
υγείαςυγείας.

Εάν το νερό δεν είναι απαλλαγμένο απόΕάν το νερό δεν είναι απαλλαγμένο από
μικροοργανισμούς, τότε είναι δυνατόν να γίνει το αίτιο
μεταφοράς, διασποράς και μετάδοσης στον πληθυσμόμεταφοράς, διασποράς και μετάδοσης στον πληθυσμό
παθογόνων μικροοργανισμών και επομένως να γίνει πρόξενος
εκτεταμένων επιδημιών υδρικής προελεύσεως



ΕπειδήΕπειδή οο έλεγχοςέλεγχος όλωνόλων τωντων παθογόνωνπαθογόνων μικροβίωνμικροβίων πουπου
έέ όό όό λήλή θ ώθ ώ ζώζώπροέρχονταιπροέρχονται απόαπό τοτο εντερικόεντερικό σωλήνασωλήνα ανθρώπωνανθρώπων καικαι ζώωνζώων

απαιτείαπαιτεί ποικιλίαποικιλία πολύπλοκων,πολύπλοκων, χρονοβόρωνχρονοβόρων καικαι πολυέξοδωνπολυέξοδων
αναλύσεωναναλύσεων χρησιμοποιχρησιμοποιούνταιούνται οιοι μικροβμικροβιακοίιακοί –– δεδείκτεςίκτεςαναλύσεων,αναλύσεων, χρησιμοποιχρησιμοποιούνταιούνται οιοι μικροβμικροβιακοίιακοί –– δεδείκτεςίκτες..

ΗΗ παρουσίαπαρουσία τωντων μικροβμικροβιακώνιακών –– δεικτώνδεικτών στοστο νερόνερό αποτελείαποτελείΗΗ παρουσίαπαρουσία τωντων μικροβμικροβιακώνιακών δεικτώνδεικτών στοστο νερόνερό αποτελείαποτελεί
αδιάψευστοαδιάψευστο μάρτυραμάρτυρα κοπρανώδουςκοπρανώδους μόλυνσηςμόλυνσης τουτου καικαι κατάκατά
συνέπειασυνέπεια συνιστάσυνιστά ισχυρήισχυρή πιθανότηταπιθανότητα νανα συνυπάρχουνσυνυπάρχουν καικαι
παθογόναπαθογόνα μικρόβιαμικρόβια..





∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ

Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενοι, σήμερα, δείκτες για τον έλεγχο της 
μικροβιολογικής ποιότητα του νερού είναι 

τα ολικά κολοβακτηριοειδή, 
τα κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή  τα κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή, 
η Ε.coli, 
οι Εντερόκοκκοι, οι κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοι, 

 ί ό λ  ίοι κοινοί μεσόφιλοι μικροοργανισμοί

ενώ σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ως δείκτες το Cl. perfrigens, p g
και η Ps. aeruginοsa



Ποσοτικός προσδιορισμός των ολικών κολοβακτηριοειδών 
(ΟΚ)   β δώ  ώδ  έ (ΚΚΠ) (ΟΚ), των κολοβακτηριοειδών κοπρανώδους προέλευσης (ΚΚΠ) 

και E.coli.

1)   Για τον ποιοτικό προσδιορισμό των ΟΚ και ΚΚΠ εφαρμόζεται η μέθοδος 
των Μεμβρανών. 

Το θρεπτικό υπόστρωμα που χρησιμοποιείται για την ομάδα ΟΚ είναι 
το mLes Endo agar και επώαση στους 36ºC επί 24 h, g η ς ,

2)   Για τα ΚΚΠ χρησιμοποιείται το υλικό   m-FC agar και επώαση στους 
44 5ºC επί 24h44.5 C επί 24h.



Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ

Εscherichia coli

Απομονώθηκε για πρώτη φορά από κόπρανα παιδιού το 1881, από το Γερμανό 
καθηγητή Escerich.

Ανήκει στα κολοβακτηριοειδή, συνεπώς είναι μέλος της οικογένειας των 
Εντεροβακτηριοειδών. Θεωρείται ο βασικός δείκτης κοπρανώδους μόλυνσης. 

Αποτελεί φυσικό ένοικο του εντέρου των ανθρώπων και των θερμόαιμων ζώων. 
Στο περιβάλλον αποβάλλεται μέσω των κοπράνων σε πολύ μεγάλο αριθμό. 

Η απομόνωση της από δείγματα νερού, αποδεικνύει πρόσμιξη του νερού με 
περιττωματικές ουσίες, υποδηλώνοντας ότι και οποιοσδήποτε άλλος 
μικροοργανισμός που τυχόν βρίσκεται στο έντερο των ανθρώπων και των ζώων 
μπορεί να εισχωρήσει στο νερό και κατ’ επέκταση και παθογόνοι μπορεί να εισχωρήσει στο νερό και κατ  επέκταση και παθογόνοι 
μικροοργανισμοί.

Είναι το πιο μελετημένο κύτταρο-οργανισμός.



E. coli



Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ

3) Εντερόκοκκοι - Enterococcus faecalis

Από τους περιττωματικούς στρεπτόκοκκους, οι προτιμημένοι δείκτες της
περιττωματικής ρύπανσης είναι οι εντερόκοκκοι. Το γένος των εντερόκοκκων
περιλαμβάνει όλους τους στρεπτόκοκκους που έχουν σαν κοινό συγκεκριμένεςπεριλαμβάνει όλους τους στρεπτόκοκκους που έχουν σαν κοινό συγκεκριμένες
βιοχημικές ιδιότητας και μια ευρεία ανθεκτικότητα σε δύσκολες συνθήκες ανάπτυξης.
∆ιαφοροποιούνται από τους άλλους στρεπτόκοκκους βάσει της ικανότητας τους να
αναπτύσσονται σε ΝaCl 6.5%, pH 9.6 στους 45 °C.

Οι κυρίαρχοι εντερικοί εντερόκοκκοι είναι  E. faecalis, E. faecium, E. durans και ο E. 
hirae. 

Ο Ent  faecalis είναι μικρόβιο της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου του Ο Ent. faecalis είναι μικρόβιο της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου του 
ανθρώπου και των θερμόαιμων ζώων. Αποβάλλεται από τα κόπρανα αυτών 
και διασπείρεται στο έδαφος, το νερό, τα φυτά και τις τροφές του ανθρώπου. 

Από άποψη μορφολογίας είναι Gram θετικοί κόκκοι ωοειδείς και διατάσσονται 
συνήθως κατά ζεύγη ή και σε αλυσίδες κοντές.



E t  f liEnt. faecalis



Δείκτης μόλυνσης Θερμοκρασία Όγκος Μέγιστη ΕπιτρεπόμενηΔείκτης μόλυνσης Θερμοκρασία Όγκος Μέγιστη Επιτρεπόμενη 
Συγκέντρωση

Ολικά κολοβακτηριδιόμορφα 37˚C 100ml 0

Κοπρανώδη
κολοβακτηριδιόμορφα

44˚C 100ml 0

Κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοι 37˚C 100ml 0

Θειοναγωγικά κλωστρίδια 37˚C 20ml 0

Ολική μικροβιακή χλωρίδα 22˚C
37˚C

1ml
1ml

100



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ

Υλ ά  έ   ύ   ή   ύ  Υλικά και τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια που πραγματοποιούν 
μικροβιολογικές εξετάσεις ρουτίνας σε δείγματα νερού.

Μέθοδο διήθησης δια μεμβράνης  Μέθοδο διήθησης δια μεμβράνης. 
Επώαση στους 37 (E. coli) και τους 44 °C (Ent. faecalis) για 24-48 h
Μελέτη  μορφολογίας των παραγόμενων αποικιών (σχήμα, χρώμα, υφή). 
Σύγκριση με control.Σύγκριση με control.

Τα εκλεκτικά υλικά της E. coli :
Tergitol 7 agar  (Difco) g g ( )
mFC Agar (Difco) 
m Endo Agar Les (Difco) 
Mac Conkey Agar MUG (BBL) y
Chromocult (MERCK) 

Για τον  Ent. faecalis : 
l  d l  ( E ) Slanetz and Bartley (MERCK) 

KF Streptococcus (OXOID).



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ

API 20E και το API STREP σύστημα  (BioMérieux).

Τεστ οξειδάσης (BBL)Τεστ οξειδάσης (BBL).



API 20E



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

∆  Λά  Ν ύ η∆ρ. Λάμπρος Νούσης
email:lnousis@hotmail.com 
Tel: +302651-0-07604Tel: 302651 0 07604



Επιστημονικός Υπεύθυνος : ∆ημολιάτης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής 
Υγιεινής Ιατρικής ΣχολήςΥγιεινής Ιατρικής Σχολής

Συνεργάτες: Νούσης Λάμπρος, Βιολόγος-∆ρ. Βιοχημείας
Α δ έ  Χ ή  Μέλ  Ε Τ Ε ΠΑνδρέας Χρήστος, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
Στύλος Ευγένιος, Βιολόγος


