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Το παθογόνο βακτήριο Salmonella θεωρείται ένα από τους σηµαντικότερους 
παθογόνους µικροοργανισµούς που συνδέονται µε τροφοδηλητηριάσεις. Η ικανότητά 
του να σχηµατίζει βιο-υµένια αποτελεί ακόµα ένα δείκτη για την σηµαντικότητά του 
στην βιοµηχανία τροφίµων. Επιπρόσθετα, η κατανάλωση ωµών φυτικών ιστών, 
ενέχει τον κίνδυνο τροφοδηλητηριάσεων από παθογόνα στελέχη που ανιχνεύονται 
στην επιφάνεια τους λόγω διασταυρούµενης επιµόλυνσης. Ωστόσο, η ικανότητα 
παθογόνων στελεχών να αναπτύσσονται στην επιφάνεια φυτικών ιστών και να 
σχηµατίζουν βιο-υµένια χρήζει περαιτέρω µελέτης.  

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν οι κινητικές παράµετροι του παθογόνου 
στελέχους Salmonella Typhimurium (CDC 6516-60)σε (i) εργαστηριακό θρεπτικό 
υπόστρωµα (Luria – Bertani broth, LB) και (ii) εκχύλισµα φυτικού ιστού ρόκας 
εµβολιάστηκαν µε το στέλεχος Salmonella Typhimurium. Απαρίθµηση του 
πληθυσµού και µεταβολοµική ανάλυση (HEADSPACE/SPME-GC/MS) των 
δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε κατά την επώαση σε θερµοκρασία 20°C.    

Ο πληθυσµός του στελέχους βρέθηκε να είναι κατά ένα δεκαδικό λογάριθµο 
περίπου µικρότερος στο εκχύλισµα ρόκας σε σχέση µε το θρεπτικό υπόστρωµα LB, 
ενώ σηµαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στην συγκέντρωση  των µεταβολικών 
προϊόντων κατά την ανάπτυξη στα δύο θρεπτικά µέσα. Συγκεκριµένα, στην οµάδα 
των αλκοολών, παρατηρήθηκαν µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην περίπτωση του 
εργαστηριακού µέσου σε σύγκριση µε το φυτικό εκχύλισµα, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις, µεταβολίτες που ανιχνεύτηκαν στο πρώτο δεν βρέθηκαν στην ρόκα και 
αντίστροφα. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση του φυτικού εκχυλίσµατος, φάνηκε να 
παράγονται εστέρες του ισοθειοκυανικού οξέος (isothiocyanates), δευτερογενή 
µεταβολικά προϊόντα, που έχει αναφερθεί ότι χρησιµοποιούνται από διάφορα φυτά 
ως άµυνα εναντίον παθογόνων µικροοργανισµών. Στο ίδιο θρεπτικό µέσο, 
ανιχνεύτηκε η ουσία γ-βουτυρολακτόνης (γ-butyrolactone) που αναφέρεται ότι ελέγχει 
τον δευτερογενή µεταβολισµό και την κυτταρική διαφοροποίηση.  

Από τα αποτελέσµατα αυτά, προκύπτει ότι το παθογόνο αυτό στέλεχος 
µπορεί και αναπτύσσεται σε εκχύλισµα ρόκας, ενώ περαιτέρω µελέτη απαιτείται για 
την ικανότητά του να αναπτύσσεται υπό µορφή βιο-υµενίων σε φυτικούς ιστούς, 
καθώς και του ελέγχου της παθογένειας του κατά την ανάπτυξη του σε αυτά. 
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