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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της συγκεκριµένης διατριβής ήταν ο προσδιορισµός των επιπέδων του 

συνολικού µικροβιακού πληθυσµού, των  µικροοργανισµών δεικτών  υγιεινής καθώς 

και η επισήµανση της παρουσίας της Salmonella spp στα σπλάχνα και τη σώµα (πόδι) 

νωπών σαλιγκαριών των ειδών Helix aspersa και Helix lucorum  που προορίζονται 

για εµπορία.   

Τα νωπά σαλιγκάρια µελετήθηκαν ως προς την ποιότητα και ασφάλεια µε 

χρήση των µικροοργανισµών δεικτών όπως είναι η Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 

(ΟΜΧ) το Escherichia coli, τα colifoms και οι Εντερόκοκκοι.  

H περιεκτικότητα των σπλάχνων σε µικροοργανισµούς ήταν υψηλότερη από 

αυτή των σωµάτων για όλους τους πληθυσµούς σαλιγκαριών που µελετήθηκαν. 

Συγκεκριµένα οι πληθυσµοί της ΟΜΧ σε σώµα και σπλάχνα βρέθηκαν στα επίπεδα 

των  6,16 και 7,06 log cfu/g, αντίστοιχα, για τα άγρια ζώα του είδους Helix aspersa, 

6,59 και 7,36 log cfu/g, αντίστοιχα, για τα άγρια ζώα του είδους Helix lucorum και 

5,38 και 5,62 log cfu/g, αντίστοιχα, για τα ζώα του είδους Helix aspersa εκτροφής.  

Οι συγκεντρώσεις των βακτηρίων της οικογένειας Enterobacteriaceae 

αποτελούσαν µεγάλο ποσοστό της ΟΜΧ. Οι µέσοι όροι των βακτηρίων της 

οικογένειας Enterobaceriaceae  που ανιχνεύθηκε στα δείγµατα των άγριων ζώων του 

είδους Helix aspersa υπολογίσθηκαν σε 5,71 log cfu/g για το σώµα και 7,30 log cfu/g 

για τα σπλάχνα, για το είδος Helix lucorum 6,17 και 6,46 log cfu/g και για τα 

σαλιγκάρια από την εκτροφή 6,64 και 7,28 log cfu/g, αντίστοιχα. 

Ο πληθυσµός E.coli ανιχνεύθηκε στα δείγµατα των άγριων ζώων του είδους 

Helix aspersa υπολογίσθηκε σε 4,42 log cfu/g για το σώµα και 5,97 log cfu/g για τα 

σπλάχνα, για το είδος Helix lucorum 2,85 και 4,07 log cfu/g και για τα σαλιγκάρια 

από την εκτροφή 4,83 και 5,18 log cfu/g, αντίστοιχα, ενώ οι µέσοι όροι των 
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βακτηρίων της οµάδας coliform  που ανιχνεύθηκε στα δείγµατα των άγριων ζώων του 

είδους Helix aspersa υπολογίσθηκαν σε 5,54 log cfu/g για το σώµα και 6,7 log cfu/g 

για τα σπλάχνα, για το είδος Helix lucorum 5,04 και 5,66 log cfu/g και για τα 

σαλιγκάρια από την εκτροφή 6,65 και 6,44 log cfu/g, αντίστοιχα. Όσον αφορά τα 

βακτήρια του γένους Enterococcous  υπολογίσθηκαν σε 4,71 log cfu/g για το σώµα 

και 5,22 log cfu/g για τα σπλάχνα, για το είδος Helix lucorum 0 και 5,93 log cfu/g και 

για τα σαλιγκάρια από την εκτροφή 4,74 και 4,92 log cfu/g, αντίστοιχα. 

Ο αριθµός και το είδος των µικροοργανισµών που ανευρίσκονται στα 

ζωντανά σαλιγκάρια εξαρτάται από το είδος και τον πληθυσµό της µικροβιακής 

χλωρίδας του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν, από τη φάση του βιολογικού τους 

κύκλου και από τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούν κατά τη συλλογή, τη µεταφορά 

και την εµπορία τους. 

Τέλος παρουσία Salmonella spp. παρατηρήθηκε µόνο στα δείγµατα των 

άγριων πληθυσµών, τόσο στο είδος Helix aspersa όσο και στο είδος Helix lucorum 

και όχι στα σαλιγκάρια Helix aspersa εκτροφής. 

Γενικότερα τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπήρχε διαφορά µεταξύ των δύο 

άγριων σαλιγκαριών Helix aspersa και Helix lucorum, καθώς και µεταξύ των άγριων 

και εκτροφής ζώων του είδους Helix aspersa ως προς τη συγκέντρωσή τους σε όλες 

τις κατηγορίες µικροοργανισµών που καταµετρήθηκαν σε σπλάχνα και σώµα. 

 

Λέξεις Κλειδιά : Helix aspersa, Helix lucorum, µικροβιακοί δείκτες, ποιότητα 

τροφίµων – σαλιγκαριών, υγιεινή και ασφάλεια τροφίµων – σαλιγκαριών. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Το εδώδιµο σαλιγκάρι. 

Στις µέρες µας τα σαλιγκάρια αποτελούν ένα υψηλής διατροφικής αξίας 

προϊόν, µε συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση και καταναλώνονται από εκατοµµύρια 

ανθρώπους, ενώ ήδη από την αρχαιότητα έχουν χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή 

φαρµακευτικών προϊόντων και καλλυντικών (Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και 

Υδάτινου Περιβάλλοντος, 2009).  

Η µεγαλύτερη ποσότητα των σαλιγκαριών που διακινούνται στην παγκόσµια 

αγορά προέρχονται από άγριους-φυσικούς πληθυσµούς (Μάνδαλος, 2008). 

Τα είδη των εδώδιµων σαλιγκαριών που ζουν ελεύθερα στην Ευρώπη είναι 

περίπου δώδεκα και µόνο τέσσερα έως πέντε είναι εµπορεύσιµα (Overview of the 

European Community, 1993). Στην Ελλάδα τα σηµαντικότερα και πιο εµπορεύσιµα 

είδη εδώδιµων σαλιγκαριών είναι τα: Helix aspersa, Helix pomatia, Helix lucorum, 

Eobania vermiculata και Helix melanostoma, από τα οποία εξάγονται κυρίως τα Helix 

aspersa και lucorum (Γκόγκας κ.α., 2005, Μάνδαλος, 2008). 

Παρ’ όλα αυτά οι φυσικοί πληθυσµοί των σαλιγκαριών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν επαρκούν, και έχει ήδη συµβεί εξαφάνιση των περισσότερων ειδών 

εδώδιµων σαλιγκαριών λόγω υπερσυλλογής (Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και 

Υδάτινου Περιβάλλοντος, 2009).  

 

1.2. Περιγραφή των ειδών. 

1.2.1. Εξωτερική µορφολογία. 

Helix aspersa 

Το είδος Helix Aspersa (Εικόνα 1.1), έχει κέλυφος διαµέτρου 20-40 χιλ., 

ύψους 25-40 χιλ., στερεό, κωνικό, πολύ κυρτό στην κορυφή και πεπλατυσµένο στη 
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βάση, µε 4-5 σπείρες που εξέχουν χωρίς οµφαλό. Το χρώµα του κελύφους συνήθως 

είναι κιτρινοκαστανό που παραλλάσσει µέχρι το γκρι, µε κυµατοειδείς γραµµές  

ανοιχτότερου χρώµατος (Μαρκάκης, 1990).   

Κοινά ονόµατα του είδους είναι Escargot petit gris στα γαλλικά, Brown 

garden snail στα αγγλικά και στην Ελλάδα Κρητικός κοχλιός (Χατζηιωάννου, 2007). 

 

Εικόνα 1.1. Σαλιγκάρια του είδους Helix aspersa (http://commons.wikimedia.org). 

 

Το Helix aspersa αποτελεί είδος  της Μεσογείου. Στην Ελλάδα συναντάται 

στην Κρήτη και την Πελοπόννησο καθώς και στην στερεά Ελλάδα και την Θεσσαλία 

(Μαρκάκης, 1990). Προτιµά υγρές περιοχές µε ήπιο κλίµα, ελαφρύ έδαφος και 

χαµηλό υψόµετρο (INPN, 2007). Γενικά απαντά σε ένα ευρύ φάσµα βιοτόπων 

(Χατζηιωάννου, 2009). 

 

Helix lucorum 

Το είδος Helix lucorum, γνωστό και ως ‘µαυροσαλίγκαρο’ ή ‘σαλιγκάρι των δασών’ 

ή ‘Τούρκικο’(Εικόνα 1.2), χαρακτηρίζεται από σφαιρικό σχεδόν κωνικό κέλυφος  

συνήθως µε ζωνώσεις που έχουν πολύ σκούρο καφέ χρώµα (Χατζηιωάννου,2007).Η 

διάµετρος του κελύφους των ώριµων ατόµων κυµαίνεται µεταξύ 35 και 50 mm 

(Staikou et al.,1988). 

 

Εικόνα 1.2. Σαλιγκάρια του είδους Helix lucorum (http://elrincon-continentales3.iespana.). 
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1.2.2. Εσωτερική µορφολογία. 

Το σώµα των σαλιγκαριών διακρίνεται σε τέσσερα τµήµατα:  

• Στην κεφαλή, που είναι καλά αναπτυγµένη και φέρει στόµα και δύο ζεύγη 

κεραίων από τα οποία στο άκρο του πρώτου βρίσκονται τα µάτια. 

• Στο σώµα, το οποίο αποτελεί σαρκώδη µάζα και καθορίζει την κίνηση του 

ζώου. 

• Στο µανδύα, που αποτελεί µια πτύχωση του δέρµατος η οποία περιβάλλει την 

σπλαχνική µάζα και εκκρίνει το κέλυφος. 

• Στη σπλαχνική µάζα, η οποία περιλαµβάνει το πεπτικό, κυκλοφοριακό, 

γεννητικό, αναπνευστικό και απεκκριτικό σύστηµα και βρίσκεται 

τοποθετηµένη µέσα στο κέλυφος. 

 

1.3. Στοιχεία µικροβιολογίας. 

1.3.1. Μικροοργανισµοί και τρόφιµα. 

Οι µικροοργανισµοί είναι διαδεδοµένοι παντού. Τα τρόφιµα φέρουν 

µεγαλύτερο µικροβιακό φορτίο από ότι οι άλλες µορφές οργανικής ύλης. Η αρχική 

µικροβιακή χλωρίδα και η χλωρίδα επιµόλυνσης των τροφίµων εξαρτάται από το 

είδος της πρώτης ύλης και τις συνθήκες που επικρατούν κατά την επεξεργασία της 

αντίστοιχα (Μποζιάρης, 2008, Αρβανιτογιάννης κ.α., 2008). 

Έτσι προκύπτει πως η πιο σηµαντική απαίτηση για τα τρόφιµα είναι η 

ασφάλεια. Σύµφωνα µε τον Codex Alimentarius, η ασφάλεια στα τρόφιµα σηµαίνει 

εξασφάλιση ότι το τρόφιµο δε θα προκαλέσει βλάβη στον καταναλωτή όταν 

ετοιµαστεί ή και καταναλωθεί, σύµφωνα µε την προοριζόµενη χρήση του. Υπάρχουν 
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τρεις τύποι κινδύνων που είναι οι βιολογικοί, οι χηµικοί και οι φυσικοί 

(Χατζηιωάννου, 2007 και Αρβανιτογιάννης και Μπονσέα, 2001). 

Οι µικροβιολογικοί κίνδυνοι αποτελούν την µεγαλύτερη απειλή για την υγεία 

των καταναλωτών. Γενικότερα αποτελούν και τον κυριότερο παράγοντα αλλοίωσης 

τροφίµων. Αλλοιωγόνα βακτήρια κυρίως, είναι υπεύθυνα για την αλλοίωση των 

νωπών τροφίµων ζωικής προέλευσης, ενώ οι ζύµες και οι µύκητες κυρίως κυριαρχούν 

στην αλλοίωση των τροφίµων φυτικής προέλευσης (Καραγκούνη-Κύρτσου, 1999).  

Τέλος, τα τρόφιµα θεωρούνται γενικά ως φθαρτά προϊόντα τα οποία κατά τη 

διατήρηση τους κάτω από ορισµένες συνθήκες υφίστανται ποιοτική υποβάθµιση και 

αλλοίωση. Στο ποιοτικά υποβαθµισµένο τρόφιµο επέρχονται µεταβολές στα 

οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά που µειώνουν την αποδοχή του από τον 

καταναλωτή και συνεπώς την εµπορική του αξία, χωρίς ωστόσο το τρόφιµο να 

θεωρείται ακατάλληλο για κατανάλωση. Όµως, µια αρχικά µικρή ποιοτική 

υποβάθµιση ενός τροφίµου είναι δυνατόν να αποτελέσει την απαρχή παραπέρα 

αλλοίωσης (Μπλούκας, 2004). Τα αίτια που προκαλούν ποιοτική υποβάθµιση και 

αλλοιώσεις στα τρόφιµα είναι τα µηχανικά αίτια, όπως χτύπηµα, εφελκυσµός, οι 

µικροοργανισµοί ,βακτήρια, µύκητες και ζύµες, τα ενδογενή ένζυµα, οι φυσικοί 

παράγοντες, όπως η υγρασία, το οξυγόνο, το φως, η θερµοκρασία κ.α. 

(Αρβανιτογιάννης και Μπονσέα, 2001). 

 

1.3.2.  Μικροβιολογικοί ∆είκτες Υγιεινής και Ασφάλειας. 

Μικροβιολογικοί δείκτες είναι οµάδες ή είδη µικροοργανισµών των οποίων η 

παρουσία όταν ξεπερνά ορισµένα προκαθορισµένα όρια για κάθε είδος τροφίµου, 

θεωρείται ένδειξη ελλιπούς ασφάλειας. Η παρουσία των µικροοργανισµών δεικτών 

στα τρόφιµα σε πληθυσµό που ξεπερνά ένα προκαθορισµένο όριο σε cfu/g τροφίµου 
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δε συνεπάγεται την ύπαρξη παθογόνων αλλά καθιστά πιθανή την παρουσία τους 

(Παρλαπάνη, 2009). Οι πιο κοινοί δείκτες σήµερα είναι τα κολοβακτηριοειδή (Total 

coliforms), το Enterococcus spp. και τα κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή (Faecal 

coliforms) µε πιο αξιόπιστο δείκτη κοπρανώδους µόλυνσης το είδος  E. coli. 

Οι µικροοργανισµοί δείκτες της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων πρέπει να 

πληρούν τα παρακάτω κριτήρια (Jay, 2005): 

• Να υπάρχουν στο τρόφιµο όταν υπάρχει ο παθογόνος µικροοργανισµός για 

την παρουσία του οποίου αποτελούν ένδειξη. 

• Να απουσιάζουν από τα τρόφιµα όταν αυτά δε φέρουν παθογόνους 

µικροοργανισµούς ή να υπάρχουν σε πολύ µικρό αριθµό. 

• Ο πληθυσµός τους στο τρόφιµο να βρίσκεται σε συσχέτιση µε τον 

πληθυσµό του παθογόνου µικροοργανισµού. 

• Να έχουν απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά και ρυθµό ανάπτυξης 

παρόµοια µε τον παθογόνο. 

• Ο ρυθµός καταστροφής τους να είναι τουλάχιστον όµοιος µε του 

παθογόνου και σε ιδανικές περιπτώσεις να είναι ελαφρά ανθεκτικότεροι 

από τον παθογόνο. 

1.3.2.1. Οικογένεια Enterobacteriaceae.  

Η οικογένεια αυτή περιλαµβάνει βακίλους µε περίτριχα µαστίγια. Είναι 

δυνητικά αναερόβιοι µικροοργανισµοί, µε απλές θρεπτικές απαιτήσεις. Ανήκουν στη 

φυσική χλωρίδα του εντέρου και αποικοδοµούν σάκχαρα µέσω της Embder-

Meyerhof µεταβολικής οδού, διασπούν δε το πυροσταφιλικό οξύ σε µυρµηκικό. Στη 

συνέχεια, ζυµώνουν το µυρµηκικό σε υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα. Η 

Οικογένεια Enterobacteriaceae χρησιµοποιείται ως δείκτης υγιεινής και ασφάλειας 
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για διάφορα τρόφιµα, τους χώρους και τον εξοπλισµό των βιοµηχανιών τροφίµων 

(Μποζιάρης, 2008). 

 

1.3.2.2. Κολοβακτηριοειδή (Coliforms). 

Τα κολοβακτηροειδή αποτελούν ετερογενή οµάδα της οικογένειας 

Enterobacteriaceae και είναι αυτά τα οποία έχουν την δυνατότητα να ζυµώνουν και 

την λακτόζη στους 37οC. Σε αυτά ανήκει και το Escherichia coli (Μποζιάρης, 2008). 

Τα βακτήρια αυτά συναντώνται στον εντερικό σωλήνα και στα κόπρανα ανθρώπων 

και ζώων, έτσι χρησιµοποιούνται ως µικροοργανισµοί δείκτες για την ανίχνευση 

κοπρανώδους µόλυνσης και για την πιθανή παρουσία παθογόνων µικροβίων στο 

πόσιµο νερό και στα τρόφιµα. 

Escherichia coli. 

Το E.coli είναι προαιρετικά αναερόβιος µικροοργανισµός ο οποίος βρίσκεται 

στον εντερικό σωλήνα του ανθρώπου και των θερµόαιµων ζώων και αποτελεί 

εξειδικευµένο δείκτη κοπρανώδους µόλυνσης των τροφίµων και του πόσιµου νερού. 

Χρησιµοποιείται µαζί µε τα ολικά κολοβακτηριοειδή και την ολική µεσόφιλη χλωρίδα 

ως δείκτης ποιότητας και ασφάλειας στις βιοµηχανίες τροφίµων (Odumeru and 

Belvedere, 2002). 

 

1.3.2.3. Enterococcus 

Αποτελείται από είδη των πρώην Στρεπτόκοκκων (Streptococcus) της 

ορολογικής σειράς D. Απαντούν στον εντερικό σωλήνα και τα κόπρανα των ζώων και 

του ανθρώπου. Είναι µικροαερόφιλα και αρνητικά στην καταλάση. Αναπτύσσονται 

σε χαµηλό pΗ και είναι ανθεκτικά σε υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων σε χαµηλή 

ενεργότητα νερού και είναι πιο ανθεκτικά στην κατάψυξη σε σχέση µε τα 
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Enterobacteriaceae. Τα σηµαντικότερα είδη είναι τα Enterococcus faecalis και 

Enterococcus faecium. Χρησιµοποιούνται ως δείκτες υγιεινής και ασφάλειας  για το 

πόσιµο νερό και διάφορα τρόφιµα. 

1.3.2.4. Salmonella spp. 

Η σαλµονέλα είναι το όνοµα ενός γένους ραβδόµορφων κινητών βακτηρίων 

(τα µη κινητά στελέχη είναι οι εξαιρέσεις Salmonella gallinarum and Salmonella. 

pullorum), µη σπορογόνων και Gram-αρνητικών. Απαντάται ιδιαίτερα συχνά στα 

ζώα, ειδικά στα πουλερικά και τους χοίρους. ∆ιάφορα είδη σαλµονέλας έχουν 

αποµονωθεί εδώ και πολύ καιρό και έξω από το κέλυφος αυγών. Οι περιβαλλοντικές 

πηγές του µικροοργανισµού περιλαµβάνουν το νερό, το χώµα, τα έντοµα, τις 

επιφάνειες εργοστασίων, τις επιφάνειες κουζινών, τα ζωικά περιττώµατα, τα 

ακατέργαστα κρέατα. Τέλος, Η σαλµονέλα είναι ευαίσθητη στη θέρµανση και 

εξουδετερώνεται µε τη θέρµανση (πάνω από 70 °C). Το κατάλληλο µαγείρεµα και ο 

υγιεινός χειρισµός τροφίµων µπορούν να προλάβουν τις µολύνσεις από σαλµονέλα σε 

µεγάλο βαθµό (http://www.food-info.net/gr/bact/salm.htm).   

 

1.4. Στοιχεία µικροβιολογίας σαλιγκαριών. 

Ο ποιοτικός έλεγχος των σαλιγκαριών περιλαµβάνει το µακροσκοπικό και 

εργαστηριακό έλεγχο. Ο µακροσκοπικός είναι ο έλεγχος που πραγµατοποιείται στα 

ζωντανά σαλιγκάρια µε σκοπό τη διαπίστωση του είδους και της κατάστασης στην 

οποία βρίσκονται π.χ. ζωντανά ή νεκρά, άρρωστα, ετοιµοθάνατα ή σε κατάσταση 

σήψης. Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαµβάνει το µικροβιολογικό έλεγχο και 

πραγµατοποιείται αµέσως µετά τη θανάτωση των ζωντανών σαλιγκαριών αλλά και 

κατά τη µεταποίηση τους (Παρλαπάνη, 2009). 
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Ο αριθµός και το είδος των µικροοργανισµών που ανευρίσκονται στα 

ζωντανά σαλιγκάρια, εξαρτάται από το είδος και τον πληθυσµό της µικροβιακής 

χλωρίδας του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν, από τη φάση του βιολογικού τους 

κύκλου και από τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούν κατά τη συλλογή, τη µεταφορά 

και την εµπορία τους (Χατζηιωάννου, 2007). 

Συγκεκριµένα, οι µικροοργανισµοί που έχουν ανιχνευθεί τις τελευταίες 

δεκαετίες σε διάφορα είδη σαλιγκαριών είναι οι εξής: ΟΜΧ (Ολική Μεσόφιλη 

Χλωρίδα) (Pinasu and Leoni, 1980), Enterobacteriaceae (Kiebre-Toe et al., 2003), 

E.coli/coliforms (Parisi-Bianco, 1978), Salmonella (Andrews et al., 1975), Listeria 

spp (Temelli et al.,2006), Staphylococcus (Temelli et al., 2006), Streptococcus spp. 

(Pinasu and Leoni, 1980), Θειοαναγωγικά Κλωστρίδια (Pinasu and Leoni, 1980), 

Aeromonadacea (Kiebre-Toe et al., 2003), Pseudomonadaceae (Kiebre-Toe et al., 

2003), ζύµες και µύκητες (Παρλαπάνη, 2009). 

 

1.5. Σαλιγκάρια και προβλεπόµενη νοµοθεσία. 

Η ανάγκη για την προστασία της δηµόσιας υγείας οδήγησε στον 

προσδιορισµό ειδικών όρων έτσι ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόµενο κινδύνου για 

την κατανάλωση των συγκεκριµένων προϊόντων από τον άνθρωπο. 

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την απόφαση 96/340/ΕΚ στις 10 Μαΐου του 

1996 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα κράτη µέλη πρέπει να 

φροντίζουν ώστε τα αποκελυφωµένα, µαγειρευµένα ή διατηρηµένα σαλιγκάρια να 

αποτελούν αντικείµενο εµπορίου, µε σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο, 

µόνο εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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• Πρέπει να προέρχονται από µονάδα (εγκατάσταση) που πληρεί τις 

προβλεπόµενες προϋποθέσεις στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της παρούσας 

απόφασης και που προβαίνει σε αυτοέλεγχο σύµφωνα µε τις διατάξεις. 

• Πρέπει να υποβληθούν σε οργανοληπτικό έλεγχο που πραγµατοποιείται µε 

δειγµατοληψία. Εάν προκύψει από την οργανοληπτική εκτίµηση ότι τα 

σαλιγκάρια είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση, πρέπει να 

ληφθούν µέτρα απόσυρσής τους από την αγορά και µεταποίησής τους κατά 

τρόπον ώστε να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανθρώπινη 

κατανάλωση. 

Επίσης επειδή οι φυσικοί πληθυσµοί των σαλιγκαριών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν επαρκούν, και σε ορισµένες περιοχές έχει ήδη συµβεί εξαφάνιση των 

περισσότερων ειδών εδώδιµων σαλιγκαριών λόγω υπερσυλλογής (Daguzan, 1989), 

επίκειται η ολική απαγόρευση της ελεύθερης συλλογής σαλιγκαριών, µε οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγία που θα δώσει ιδιαίτερη ώθηση στην ανάπτυξη των 

µονάδων εκτροφής και πάχυνσης σαλιγκαριών. 

 

1.6. Αντικείµενο και στόχοι της παρούσας πτυχιακής διατριβής. 

Αντικείµενο της συγκεκριµένης έρευνας ήταν ο προσδιορισµός του αρχικού 

µικροβιολογικού πληθυσµού καθώς και των µικροοργανισµών που αποτελούν δείκτες 

υγιεινής στα νωπά σαλιγκάρια -είτε άγρια είτε εκτροφής- των ειδών Helix aspersa 

καθώς και Helix lucorum που προορίζονταν για εµπορία και επιπλέον η διερεύνηση 

της παρουσίας ή απουσίας Salmonella spp. στο σώµα των σαλιγκαριών αυτών. 

Οι λόγοι για τους οποίους έπρεπε να πραγµατοποιηθεί η παρούσα µελέτη ήταν: 

• Η απουσία επαρκών ερευνητικών δεδοµένων. 
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• Η προστασία της δηµόσιας υγείας, διότι όπως έχει ειπωθεί και πριν, οι 

µικροβιολογικοί κίνδυνοι αποτελούν το µεγαλύτερο κίνδυνο και απειλή για 

την υγεία των καταναλωτών, είναι οι πιο συχνά εµφανιζόµενοι και άµεσοι για 

την υγεία του καταναλωτή. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ. 

2.1. Προέλευση σαλιγκαριών. 

Οι φυσικοί πληθυσµοί σαλιγκαριών οι οποίοι µελετήθηκαν άνηκαν στα είδη 

Helix aspersa και Helix lucorum. Τα άτοµα των πληθυσµών αυτών προέρχονταν από 

την Κρήτη και τη Βόρεια Ελλάδα. Ειδικότερα, τα δείγµατα των δύο αυτών ειδών 

πάρθηκαν από αγορές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, αντίστοιχα, στις αρχές 

Μαΐου του 2009. 

Τα εκτρεφόµενα σαλιγκάρια του είδους Helix aspersa προήλθαν από την 

πειραµατική εκτροφή του Εργαστηρίου Εκτροφής Γαστεροπόδων του Τµήµατος κατά 

τη διάρκεια του Σεπτεµβρίου του 2009. Ακολουθήθηκε η µεθοδολογία της µεικτής 

εκτροφής σύµφωνα µε την οποία τα σαλιγκάρια µπορεί να γεννηθούν και να 

εκκολαφθούν µέσα σε ελεγχόµενο περιβάλλον και έπειτα να µεταφερθούν σε 

διχτυοκήπια για την πάχυνση (∆εσποτοπούλου 2008; Νεοφύτου και Χατζηιωάννου 

2008). 

Ειδικότερα όλα τα δείγµατα µεταφέρθηκαν στο εργαστήριο µέσα σε 

διχτυωτούς σάκους και αποθηκεύτηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου για λίγες ώρες, 

µέχρι να διεξαχθούν όλες οι αναλύσεις. Ακολούθησε µακροσκοπικός έλεγχος. 

∆ηλαδή έλεγχος µε σκοπό τη διαπίστωση του είδους και της κατάστασης στην οποία 

βρίσκονται π.χ. ζωντανά ή νεκρά, άρρωστα, ετοιµοθάνατα ή σε κατάσταση σήψης.  

 

2.2. Προετοιµασία δειγµάτων. 

Αρχικά επιλέχθηκαν τα φυσιολογικά άτοµα και τοποθετήθηκαν σε 

αποστειρωµένα δοχεία ανά είδος. Ακολούθησε προσεχτικός καθαρισµός-απολύµανση 

των κελυφών µε οινόπνευµα 70%. Κατόπιν, υπό ασηπτικές συνθήκες, για την 

αποφυγή επιµόλυνσης,  αποµακρύνθηκαν προσεχτικά τα κελύφη και µε ιδιαίτερη 
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προσοχή χωρίσθηκε το κάθε ζώο σε σώµα και σπλάχνα και αφού τεµαχίστηκαν σε 

µικρά κοµµάτια, συλλέχθηκαν σε διαφορετικούς αποστειρωµένους περιέκτες και 

ακολούθησαν άµεσα οι µικροβιολογικές αναλύσεις. 

Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε για όλα τα δείγµατα που αναφέρθηκαν και 

παραπάνω. 

Συγκεκριµένα οι ποσότητες που πάρθηκαν από τους άγριους-φυσικούς 

πληθυσµούς των ειδών Helix aspersa και Helix lucorum ήταν 25g σώµατος και 25g 

σπλάχνων τα οποία προέρχονται από 25 µε 30 άτοµα ανάλογα µε το είδος. Για όλες 

τις αναλύσεις τα δείγµατα των 25g πάρθηκαν εις τριπλούν (n=3).  

 

2.3. Μικροβιολογικές αναλύσεις. 

Σε κάθε δειγµατοληψία λαµβάνονταν δείγµα 25g σώµατος ή σάρκας, 

µεταφέρονταν σε ασηπτικά αποστειρωµένες σακούλες, προσθέτονταν 225ml 

Maximum Recovery Diluent (MRD- αλάτι 0.85%, πεπτόνη 0.1%) και ακολουθούσε 

οµογενοποίηση για 2-3 λεπτά σε συσκευή τύπου Stomacher. Ακολουθούσαν 

διαδοχικές αραιώσεις σε ΜRD. 

 

Οι µικροοργανισµοί που καταµετρήθηκαν ήταν οι εξής:  

• Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα (ΟΜΧ). 

Ο προσδιορισµός της ΟΜΧ γινόταν µε τη µέθοδο της επίστρωσης σε θρεπτικό 

υπόστρωµα Tryptone Soy Agar (TSA).  

Το TSA περιέχει σε 1000 ml : 

Tryptone 15.0 g 

Soy peptone 5.0 g 

Sodium chloride  5.0 g 

Agar  12.0 g 
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To TSA είναι ένα θρεπτικό υλικό γενικής χρήσης το οποίο επιτρέπει να 

αύξηση σχεδόν όλων των µικροοργανισµών που είναι ικανοί να αναπτυχθούν σε 

εργαστηριακά υλικά. Ακολουθούσε καταµέτρηση µετά από επώαση των τρυβλίων 

στους 25ο C για 48 ώρες. 

• Οικογένεια Enterobacteriaceae. 

Ο προσδιορισµός των Enterobacteriaceae πραγµατοποιούνταν µε τη µέθοδο 

της ενσωµάτωσης σε θρεπτικό υπόστρωµα VRBGA (Violet Red Bile Glucose Agar). 

Η επώαση των τρυβλίων γινόταν στους 37ο C για 24 ώρες και ακολουθούσε 

καταµέτρηση των αποικιών χρώµατος µωβ µε δακτύλιο. 

Το VRBGA περιέχει σε 1000 ml : 

Yeast extract  3.0 g 

Peptone  7.0 g 

Sodium chloride  5.0 g 

Bile Salts  1.5 g 

Glucose 10.0 g 

Neutral red  0.03 g 

Crystal violet  0.002 g 

Agar  12.0 g 

. 

To VRBGA είναι εκλεκτικό που επιτρέπει την ανάπτυξη µόνο των βακτηρίων 

της οικογένειας Enterobacteriaceae λόγο της ιδιότητάς τους να ανθίσταται στην 

δράση των χολικών (biles) αλάτων και του κρυσταλλικού ιώδες (crystal violet). 

• Εντερόκοκκοι 

Ο προσδιορισµός των Enterococcus γινόταν µε τη µέθοδο της επίστρωσης σε 

θρεπτικό υπόστρωµα Kanamycin Aesculin Azide Agar. Ακολουθούσε καταµέτρηση 

µετά από επώαση των τρυβλίων στους 37ο C για 24 ώρες, των αποικιών που ήταν 

λευκές-γκρι.  
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Το Kanamycin Aesculin Azide Agar περιέχει σε 1000 ml : 

Tryptone  20.0 g 

Yeast extract  5.0 g 

Sodium chloride  5.0 g 

Sodium citrate  1.0 g 

Aesculin  1.0 g 

Ferric ammonium citrate  0.5 g 

Sodium azide  0.15 g 

Kanamycin sulphate 0.02 g 

Agar  10.0 g 

 

Tο αντιβιοτικό kanamycin και το sodium azide αποτελούν τους εκλεκτικούς 

παράγοντες για την ανάπτυξη των εντεροκόκκων.  

• Escherichia coli/coliform 

Η καταµέτρηση των αποικιών του είδους Ε.coli γινόταν µε τη µέθοδο της 

επίστρωσης σε ειδικό χρωµογόνο θρεπτικό υπόστρωµα για ταυτόχρονη καταµέτρηση 

E.coli/coliform. Ακολουθούσε καταµέτρηση µετά από επώαση των τρυβλίων στους 

37ο C για 24 ώρες. Το E.coli σχηµάτιζε σκούρες µπλε αποικίες, ενώ τα coliform 

ροζοκόκκινες (Εικόνα 2.1) 

            

Εικόνα 2.1. Αποικίες E.coli (σκούρες µπλε) και coliform (ροζοκόκκινες) στο ειδικό 

χρωµογόνο εκλεκτικό υλικό. 
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Το ειδικό χρωµογόνο θρεπτικό υλικό περιέχει σε 1000 ml: 

Peptone  8.0 

Di-sodium hydrogen phosphate  2.2 

Sodium chloride  5.0 

Potassium di-hydrogen phosphate  1.8 

Sodium lauryl sulphate  0.1 

Chromogenic mix (Rose-Gal, X-Glu) 0.35 

Agar  10.6 

 

2.4. Πρωτόκολλο ανίχνευσης Salmonella spp. 

Για την ανίχνευση Salmonella spp. λαµβάνονταν δείγµα 25gr , µεταφέρονταν 

σε ασηπτικά αποστειρωµένες σακούλες, προσθέτονταν 225ml Buffered Peptone 

Water (BPW) και ακολουθούσε οµογενοποίηση για 2-3 λεπτά σε συσκευή τύπου 

Stomacher. Στη συνέχεια ακολουθούσε επώαση στους 37ο C για 18-20 ώρες. 

Το BPW περιέχει σε 1000ml: 

Peptone 13.5 g 

Potassium dihydrogen phosphate 2.025 g 

Sodium chloride  6.75 g 

Sodium hydrogen phosphate dihydrate 5.93 g 

 

Κατόπιν, πραγµατοποιούνταν εµπλουτισµός σε (Rappaport-Vasiliadis RVS 

broth (επώαση για 24 ώρες στους 42ο C) και (Mueller-Kaufmann Tetrathionate) 

MKTTn broth (επώαση για 24 ώρες στους 37ο C). Ακολουθούσε µετασπορά (τύπου 

streaking) σε τρυβλία µε θρεπτικό υπόστρωµα (Xylose, Lysine Deoxycholate) XLD 

agar (σχηµατισµός µαύρων αποικιών ύστερα από 24 ώρες στους 37ο C) και Brilliant 

Green Agar (σχηµατισµός ροζ αποικιών ύστερα από 24 ώρες στους 37ο C). Για τις 

ύποπτες αποικίες ακολουθούσε µετασπορά (τύπου streaking) σε θρεπτικό υπόστρωµα 

Nutrient Agar. Οι τελικές αποικίες σχηµατίζονταν ύστερα από επώαση για 24 ώρες 
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στους 37ο C. Ακολουθούν τα τεστ επιβεβαίωσης API 20E και Salmonella Rapid 

Latex test.  

 

Σχήµα 1. Πρωτόκολλο ανίχνευσης Salmonella spp. 

Οι καθαρές αποικίες από το Nutrient Agar χρησιµοποιούνται περαιτέρω για 
Βιοχηµικές και  ορολογικές  δοκιµές επιβεβαίωσης . 
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2.4.1. Βιοχηµικές ∆οκιµές µε χρήση ΑPI 20E. 

Το ΑPI 20E αποτελεί ένα τυποποιηµένο σύστηµα ταυτοποίησης για 

Enterobacteriaceae και άλλα Gram-αρνητικά βακτήρια, που χρησιµοποιεί 21 

βιοχηµικές εξετάσεις σε µικρογραφία και µια βάση δεδοµένων.  

Η ταινία του ΑPI 20E αποτελείται από 20 µικροσωλήνες που περιέχουν 

αφυδατωµένα  υποστρώµατα (Εικόνα 2.2). Αυτές οι εξετάσεις ενοφθαλµίζονται µε 

βακτηριακό εναιώρηµα που προκαλεί ανασύσταση των υλικών. Κατά τη διάρκεια της 

επώασης, ο µεταβολισµός προκαλεί χρωµατικές µεταβολές που είτε είναι αυτόµατες 

ή αποκαλύπτονται µε την προσθήκη αντιδραστηρίων. 

Πιο συγκεκριµένα, αρχικά προετοιµάζουµε ένα κυτίο επώασης όπου 

διανέµονται περίπου 5ml απιονισµένου νερού στις κυψέλες του δίσκου για να 

δηµιουργηθεί µια υγρή ατµόσφαιρα. Στην συνέχεια για την δηµιουργία του 

εναιωρήµατος αναµειγνύουµε 5ml API NaCl 0.85% Medium  µε µία αποικία από ένα 

τρυβλίο αποµόνωσης και οµογενοποιούµε. Χρησιµοποιώντας την ίδια πιπέτα, 

διανείµουµε το βακτηριακό εναιώρηµα στα σωληνάκια της ταινίας , κλείνουµε το 

κυτίο επώασης και επωάζουµε στους 37Ο C για 24 ώρες. 

Η ταυτοποίηση προκύπτει µε ένα αριθµητικό προφίλ 7 ψηφίων. 

Οι αντιδράσεις διαβάζονται σύµφωνα µε τον Πίνακα Ανάγνωσης και η 

ταυτοποίηση γίνεται µε αναφορά στον Αναλυτικό Κατάλογο Προφίλ ή 

χρησιµοποιώντας το λογισµικό ταυτοποίησης (bioMerieux SA). 

Σε κάποιες περιπτώσεις, το 7ψήφιο αριθµητικό προφίλ δεν είναι αρκετά 

διευκρινιστικό και χρειάζεται να διεξαχθούν και συµπληρωµατικές εξετάσεις. 

Αν ταυτοποιηθεί Salmonella, πρέπει να διεξαχθεί ορολογική ταυτοποίηση για 

να επιβεβαιωθεί η βακτηριακή ταυτοποίηση. 
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Τέλος το σύστηµα API 20 E προορίζεται µόνο για την ταυτοποίηση των 

Enterobacteriaceae και των µη απαιτητικών Gram-αρνητικών βακτηριδίων που 

περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων, ενώ µόνο καθαρές καλλιέργειες αποκλειστικά 

ενός οργανισµού πρέπει να χρησιµοποιηθούν. 

 

Εικόνα 2.2. Απεικόνιση του TEST API 20E. 

 
 
2.4.2. Ορολογικές δοκιµές µε χρήση Salmonella Rapid Latex test. 
 

Το Salmonella Rapid Latex test (Εικόνα 2.3) είναι µια εξέταση συγκόλλησης 

για την ταυτοποίηση της Salmonella spp. ∆ιάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για την ταυτοποίηση Salmonella spp. τόσο από τα τρόφιµα όσο 

και από κλινικά δείγµατα. Η δοκιµή επιτρέπει στο χρήστη να εντοπίσει και να 

επιβεβαιώσει την παρουσία Salmonella spp. (www.oxoid.com). 

 

Το Salmonella Rapid Latex test περιέχει: 

• Test Latex (FT0204), 

• Control Latex (FT0205), 

• Positive Control Suspension (FT0206), 

• Test Cards (DR500G). 

 

Πιο συγκεκριµένα, µεταφέρουµε µία σταγόνα Test Latex (FT0204) σε έναν 

από τους κύκλους που φέρουν οι κάρτες-αντικειµενοφόροι που περιέχει το τεστ και 
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αναµειγνύοµαι µε µία ύποπτη αποικία που αποµονώσαµε. Επαναλαµβάνουµε την ίδια 

διαδικασία και µε το Control Latex (FT0205) ως µάρτυρα αυτοσυγκόλησης. Στη 

συνέχεια τα εναιωρήµατα  αναµειγνύονται µε κυκλική κίνηση για 2 λεπτά. Σε 

περίπτωση που παρατηρηθεί συγκόλληση, τότε το δείγµα είναι θετικό στην παρουσία 

Salmonella spp.. 

 

 

 Εικόνα 2.3. Salmonella Rapid Latex test. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 

3.1. Μικροβιολογικός πληθυσµός σαλιγκαριών. 

 

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα. 

Οι µέσοι όροι για n=3 επαναλήψεις του µικροβιακού φορτίου της Ολικής 

Μεσόφιλης Χλωρίδας των άγριων ατόµων των ειδών Helix aspersa και Helix 

lucorum καθώς και των σαλιγκαριών Helix aspersa από εκτροφή παρουσιάζονται στο 

Σχήµα 2. Τα αποτελέσµατα µαζί µε την τυπική απόκλιση παρουσιάζονται και στον  

Πίνακα 1. 
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Σχήµα 2. Πληθυσµοί ΟΜΧ των δύο ειδών σαλιγκαριών, άγριων και εκτροφής, σε θρεπτικό 

υπόστρωµα TSA. Τα άγκιστρα στις µπάρες υποδεικνύουν την ± τυπική απόκλιση 
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Πίνακας 1. Πληθυσµοί ΟΜΧ (log cfu/g) σε σπλάχνα και σώµα άγριων (Helix aspersa και 

Helix lucorum) και εκτροφής σαλιγκαριών Helix aspersa. 

    1η 2η 3η Μ.Ο. ΤΥΠ.ΑΠΟΚ. 

ΑΓΡΙΑ HELIX ASPERSA ΣΩΜΑ 6,54 6,32 5,64 6,16 0,38 

 ΣΠΛΑΧΝΑ 7,15 7,10 6,93 7,06 0,09 

ΑΓΡΙΑ HELIX LUCORUM ΣΩΜΑ 7,33 6,45 6,00 6,59 0,55 

 ΣΠΛΑΧΝΑ 7,89 7,22 6,99 7,36 0,38 

HELIX ASPERSA 

ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΩΜΑ 5,24 5,93 4,99 5,38 0,39 

  ΣΠΛΑΧΝΑ 6,08 6,18 4,61 5,62 0,72 

 

Οι πληθυσµοί της ΟΜΧ σε σώµα και σπλάχνα βρέθηκαν στα επίπεδα των  

6,16 και 7,06 log cfu/g, αντίστοιχα, για τα άγρια ζώα του είδους Helix aspersa, 6,59 

και 7,36 log cfu/g, αντίστοιχα, για τα άγρια ζώα του είδους Helix lucorum και 5,38 

και 5,62 log cfu/g, αντίστοιχα, για τα ζώα του είδους Helix aspersa εκτροφής. 

Στατιστικές δοκιµές µε χρήση t-test δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγο του 

γεγονότος ότι οι τρεις επαναλήψεις δεν είναι επαρκείς για αξιόπιστες συγκρίσεις. 

Παρόλα αυτά αξιόπιστα συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν στις περιπτώσεις όπου 

οι µέσοι όροι απέχουν σηµαντικά λαµβάνοντας υπόψη βέβαια και τις τυπικές 

αποκλίσεις  

Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι γενικά υπάρχει διαφορά µεταξύ της ΟΜΧ 

µεταξύ των σπλάχνων και του σώµατος. Η διαφορά αυτή είναι λίγο µικρότερη από 

ένα λογάριθµο και απαιτούνται περισσότερα δείγµατα και στατιστική δοκιµή για να 

εξαχθούν αξιόπιστα αποτελέσµατα.   

Η ΟΜΧ στα ζώα εκτροφής όµως είναι σηµαντικά µικρότερη κατά ένα ή δύο 

λογάριθµους σε σχέση µε τα άγρια και για το σώµα και τα σπλάχνα αντίστοιχα 

(Σχήµα 2).  
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Οικογένεια Enterobaceriacae 

Οι µέσοι όροι για n=3 επαναλήψεις των βακτηρίων της οικογένειας 

Enterobacteriaceae  που ανιχνεύθηκε στα δείγµατα των άγριων ζώων του είδους Helix 

aspersa υπολογίσθηκαν σε 5,71 log cfu/g για το σώµα και 7,30 log cfu/g για τα 

σπλάχνα, για το είδος Helix lucorum 6,17 και 6,46 log cfu/g και για τα σαλιγκάρια 

από την εκτροφή 6,64 και 7,28 log cfu/g, αντίστοιχα (Σχήµα 3, Πίνακας 2). 
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Σχήµα 3. Πληθυσµοί Enterobacteriaceae των δύο ειδών σαλιγκαριών, άγριων και εκτροφής, 

σε θρεπτικό υπόστρωµα VRBGA. Τα άγκιστρα στις µπάρες υποδεικνύουν την ± τυπική 

απόκλιση 

 

Όπως φαίνεται, µόνο στα άγρια ζώα του είδους Helix aspersa παρατηρείται 

µεγάλη διαφορά στις συγκεντρώσεις των βακτηρίων της οικογένειας 

Enterobacteriaceae που προέρχονται από το σώµα και τα σπλάχνα και συγκεκριµένα 
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λίγο µεγαλύτερη από ένα λογάριθµο, που σηµαίνει ότι τα σπλάχνα περιέχουν 

τουλάχιστον 10 φορές περισσότερους µικροοργανισµούς από το σώµα (Σχήµα 3). 

 

Πίνακας 2. Πληθυσµοί Enterobacteriaceae (log cfu/g) σε σπλάχνα και σώµα άγριων (Helix 

aspersa και Helix lucorum) και εκτροφής σαλιγκαριών Helix aspersa. 

    1η 2η 3η Μ.Ο. ΤΥΠ.ΑΠΟΚ. 

ΑΓΡΙΑ HELIX ASPERSA ΣΩΜΑ 5,86 6,04 5,23 5,71 0,35 

 ΣΠΛΑΧΝΑ 7,35 7,39 7,17 7,30 0,09 

ΑΓΡΙΑ HELIX LUCORUM ΣΩΜΑ 6,83 5,84 5,84 6,17 0,47 

 ΣΠΛΑΧΝΑ 6,07 6,77 6,56 6,47 0,29 

HELIX ASPERSA ΕΚΤΡΟΦ ΣΩΜΑ 6,20 6,48 7,26 6,65 0,45 

  ΣΠΛΑΧΝΑ 7,15 7,50 7,20 7,28 0,15 

  

Escherichia coli. 

Ο πληθυσµός E.coli για n=3 επαναλήψεις που ανιχνεύθηκε στα δείγµατα των 

άγριων ζώων του είδους Helix aspersa υπολογίσθηκε σε 4,42 log cfu/g για το σώµα 

και 5,97 log cfu/g για τα σπλάχνα, για το είδος Helix lucorum 2,85 και 4,07 log cfu/g 

και για τα σαλιγκάρια από την εκτροφή 4,83 και 5,18 log cfu/g, αντίστοιχα (Σχήµα 4, 

Πίνακας 3). 

Το είδος Helix aspersa (άγριο ή εκτροφής) έχει σηµαντικά υψηλότερο αριθµό 

βακτηρίων E.coli από το Helix lucorum σε σπλάχνα και σώµα όσον αφορά τα άγρια 

σαλιγκάρια. Επίσης η συγκέντρωση των µικροοργανισµών αυτών είναι χαµηλότερη 

στο σώµα σε σχέση µε τα σπλάχνα και στα δύο είδη κατά ένα λογάριθµο τουλάχιστον 

(Σχήµα 4, Πίνακας 3). 
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Σχήµα 4. Πληθυσµοί E.coli των δύο ειδών σαλιγκαριών, άγριων και εκτροφής, σε θρεπτικό 

υπόστρωµα E.coli/Coliform. Τα άγκιστρα στις µπάρες υποδεικνύουν την ± τυπική απόκλιση 

 

 

Πίνακας 3. Πληθυσµοί E.coli (log cfu/g) σε σπλάχνα και σώµα άγριων (Helix aspersa και 

Helix lucorum) και εκτροφής σαλιγκαριών Helix aspersa. 

    1η 2η 3η Μ.Ο. ΤΥΠ.ΑΠΟΚ. 

ΑΓΡΙΑ HELIX ASPERSA ΣΩΜΑ 4,78 4,61 3,88 4,42 0,39 

 ΣΠΛΑΧΝΑ 5,90 6,17 5,85 5,97 0,14 

ΑΓΡΙΑ HELIX LUCORUM ΣΩΜΑ 4,30 4,26 <2 2,85 2,02 

 ΣΠΛΑΧΝΑ 5,00 3,00 4,23 4,07 0,82 

HELIX ASPERSA ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΩΜΑ 4,34 5,30 4,86 4,83 0,39 

  ΣΠΛΑΧΝΑ 5,54 5,18 4,82 5,18 0,29 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:29 EEST - 54.219.128.100



 

Coliforms 

Οι µέσοι όροι για n=3 επαναλήψεις των βακτηρίων της οµάδας coliform  που 

ανιχνεύθηκε στα δείγµατα των άγριων ζώων του είδους Helix aspersa υπολογίσθηκαν 

σε 5,54 log cfu/g για το σώµα και 6,7 log cfu/g για τα σπλάχνα, για το είδος Helix 

lucorum 5,04 και 5,66 log cfu/g και για τα σαλιγκάρια από την εκτροφή 6,65 και 6,44 

log cfu/g, αντίστοιχα (Σχήµα 5, Πίνακας 4). 
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Σχήµα 5. Πληθυσµοί coliforms των δύο ειδών σαλιγκαριών, άγριων και εκτροφής, σε 

θρεπτικό υπόστρωµα E.coli/Coliform. Τα άγκιστρα στις µπάρες υποδεικνύουν την ± τυπική 

απόκλιση. 

 

Παρατηρείται πως δεν υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ των συγκεντρώσεων 

coliform σε σώµα και σπλάχνα για κάθε πληθυσµό. Ωστόσο µεταξύ των πληθυσµών 

παρατηρείται ότι στα H. lucorum ο πληθυσµοί coliform στα σπλάχνα και στο σώµα 

είναι σηµαντικά µικρότεροι (πάνω από ένα λογάριθµο) σε σύγκριση µε τους άλλους 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:29 EEST - 54.219.128.100



δύο πληθυσµούς. Συγκρίνοντας τα Σχήµατα 4 και 5 διακρίνουµε ότι το E. coli 

αποτελεί µεγάλο ποσοστό των coliform. 

 

Πίνακας 4. Πληθυσµοί coliforms (log cfu/g) σε σπλάχνα και σώµα άγριων (Helix aspersa και 

Helix lucorum) και εκτροφής σαλιγκαριών Helix aspersa. 

    1η 2η 3η Μ.Ο. ΤΥΠ.ΑΠΟΚ. 

ΑΓΡΙΑ HELIX ASPERSA ΣΩΜΑ 6,23 6,04 4,36 5,54 0,84 

 ΣΠΛΑΧΝΑ 6,71 6,85 6,54 6,70 0,12 

ΑΓΡΙΑ HELIX LUCORUM ΣΩΜΑ 6,20 4,78 4,14 5,04 0,86 

 ΣΠΛΑΧΝΑ 6,38 5,50 5,11 5,66 0,53 

HELIX ASPERSA ΕΚΤΡΟΦ ΣΩΜΑ 6,27 7,17 6,51 6,65 0,38 

  ΣΠΛΑΧΝΑ 6,53 6,49 6,3 6,44 0,10 

  

 

Enterococcus sp. 

Οι µέσοι όροι για n=3 επαναλήψεις των βακτηρίων της οικογένειας 

Enterococcus sp  που ανιχνεύθηκε στα δείγµατα των άγριων ζώων του είδους Helix 

aspersa υπολογίσθηκαν σε 4,71 log cfu/g για το σώµα και 5,22 log cfu/g για τα 

σπλάχνα, για το είδος Helix lucorum <2, και 5,93 log cfu/g και για τα σαλιγκάρια από 

την εκτροφή 4,74 και 4,92 log cfu/g, αντίστοιχα (Σχήµα 6, Πίνακας 5). 

 ∆εν φαίνεται να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των πληθυσµών 

εντεροκόκκων (enterococci) µεταξύ σπλάχνων και σώµατος, εκτός στην περίπτωση 

του Helix lucorum όπου στο σώµα ο πληθυσµός ήταν κάτω από το όριο ανίχνευσης 

των 100 cfu/g. 
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Σχήµα 6. Πληθυσµοί των enterococci των δύο ειδών σαλιγκαριών, άγριων και εκτροφής, σε 

θρεπτικό υπόστρωµα Kanamycin Aesculin Azide Agar. Τα άγκιστρα στις µπάρες 

υποδεικνύουν την ± τυπική απόκλιση. 

*Οι  εντερόκοκκοι στο σώµα των άγριων Helix lucorum είναι λιγότερο από 100 cfu/g (2 log), 

δηλαδή κάτω από το όριο ανίχνευσης, όπως υποδεικνύεται και από το βέλος (↓). 

 

Πίνακας 5. Πληθυσµοί των enterococci (log cfu/g) σε σπλάχνα και σώµα άγριων (Helix 

aspersa και Helix lucorum) και εκτροφής σαλιγκαριών Helix aspersa. 

    1η 2η 3η Μ.Ο. ΤΥΠ.ΑΠΟΚ. 

ΑΓΡΙΑ HELIX ASPERSA ΣΩΜΑ 4,91 5,04 4,2 4,72 0,37 

 ΣΠΛΑΧΝΑ 5,27 5,53 4,86 5,22 0,27 

ΑΓΡΙΑ HELIX LUCORUM ΣΩΜΑ <2 <2 <2 <2 --- 

 ΣΠΛΑΧΝΑ 6,54 5,95 5,32 5,94 0,50 

HELIX ASPERSA ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΩΜΑ 4,30 4,69 5,25 4,75 0,39 

  ΣΠΛΑΧΝΑ 5,11 4,82 4,85 4,93 0,13 
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3.2. Ανίχνευση Salmonella spp. 

Ακολουθώντας το πρωτόκολλο για την ανίχνευση της Salmonella spp. και 

έπειτα από τα τεστ επιβεβαίωσης API 20E και Salmonella Rapid Latex test, 

προέκυψαν τα εξής: 

• Ανίχνευση κυττάρων Salmonella spp. στα δείγµατα που προέρχονταν από τα 

άγρια ζώα του είδους Helix aspersa. 

• Ανίχνευση κυττάρων Salmonella spp. στα δείγµατα που προέρχονταν από τα 

άγρια ζώα του είδους Helix lucorum. 

• Απουσία κυττάρων Salmonella spp. στα δείγµατα που προέρχονταν από τα 

εκτρεφόµενα ζώα του είδους Helix aspersa. 

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσµατα απεικονίζονται στον Πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6. Περιπτώσεις ανίχνευσης Salmonella spp. και για τις τρεις επαναλήψεις σε όλα τα 

είδη σαλιγκαριών, άγρια και εκτροφής. 

  HELIX 

ASPERSA 

ΑΓΡΙΑ 

  HELIX 

LUCORUM 

ΑΓΡΙΑ 

   HELIX 

ASPERSA 

ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

 

Αρ. δειγµ.   1     2   3  1    2  3  1      2  3 

ΣΩΜΑ   +  +   -   -    +   +   -      -  - 

ΣΠΛΑΧΝΑ     +  +    +  -    -   +   -      -  - 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ    +  +   +  -    +   +   -      -  - 

 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 6, Salmonella έχει ανιχνευθεί µόνο στα άγρια 

σαλιγκάρια και όχι στα εκτροφής. Πιο συγκεκριµένα στα Helix aspersa και τα 3 

δείγµατα έδωσαν αποτέλεσµα θετικό στην παρουσία σαλµονέλας ενώ Helix lucorum 
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έδωσαν τα 2 στα 3. Σε µία περίπτωση στα Helix aspersa και σε µία στα Helix 

lucorum ανιχνεύθηκε σαλµονέλα στα σπλάχνα και στο σώµα µόνο. 

Τα δείγµατα που βρέθηκαν θετικά σε Salmonella spp. ήταν κυρίως αυτά που 

προήλθαν ύστερα από εµπλουτισµό σε MKKTn broth και µετασπορά σε τρυβλία µε 

θρεπτικό υπόστρωµα XLD τόσο στα άγρια σαλιγκάρια Helix aspersa και H. lucorum 

όσο και στα σαλιγκάρια Helix aspersa εκτροφής. Αναλυτικά παρουσιάζονται στους 

Πίνακες 7 και 8. 

 
Πίνακας 7. Στον πίνακα αυτό παρουσιάζονται οι περιπτώσεις εµφάνισης ύποπτων αποικιών 

Salmonella spp (από πιο εµπλουτιστικό και από πιο θρεπτικό υλικό µετασποράς) και κατόπιν 

σε ποιες περιπτώσεις η επιβεβαίωση µε ΑΡΙ και Latex test έδωσε θετικό ή αρνητικό 

αποτέλεσµα στα άγρια σαλιγκάρια Helix aspersa και Helix lucorum µετά τα τεστ 

επιβεβαίωσης. 

 
+: Θετικό αποτέλεσµα παρουσίας Salmonella spp. 

-:  Αρνητικό αποτέλεσµα παρουσίας Salmonella spp. 

 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΠΟΡΑ API 
TEST 

LATEX 
TEST 

 1Η σώµα MKTTn XLD + + 

  σπλάχνα MKTTn XLD + + 

Helix aspersa 2Η σώµα MKTTn XLD + + 
άγρια   MKTTn BG + + 

  σπλάχνα MKTTn BG + + 

 3Η σώµα MKTTn XLD - - 

  σπλάχνα MKTTn XLD + + 

 1Η σώµα RVS XLD - - 

  σπλάχνα MKTTn XLD - - 

 2Η σώµα MKTTn XLD + + 

   MKTTn BG - - 

Helix lucorum   RVS XLD + + 
άγρια   RVS BG - - 

  σπλάχνα MKTTn XLD - - 

 3Η σώµα RVS XLD + + 

   RVS BG - - 

  σπλάχνα MKTTn XLD + + 
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Πίνακας 8. Στον πίνακα αυτό παρουσιάζονται οι περιπτώσεις εµφάνισης ύποπτων αποικιών 

Salmonella spp (από πιο εµπλουτιστικό και από πιο θρεπτικό υλικό µετασποράς) και κατόπιν 

σε ποιες περιπτώσεις η επιβεβαίωση µε ΑΡΙ και Latex test έδωσε θετικό ή αρνητικό 

αποτέλεσµα στα σαλιγκάρια Helix aspersa εκτροφής.  

 

+: Θετικό αποτέλεσµα παρουσίας Salmonella spp. 

-:  Αρνητικό αποτέλεσµα παρουσίας Salmonella spp. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΠΟΡΑ API 
TEST 

LATEX 
TEST 

 1Η σώµα RVS BG - - 

   MKTTn BG - - 

  σπλάχνα RVS BG - - 

   RVS XLD - - 

   MKTTn BG - - 

   MKTTn XLD - - 

 2Η σώµα MKTTn BG - - 

Helix aspersa   MKTTn XLD - - 
εκτροφής  σπλάχνα MKTTn XLD - - 

   MKTTn BG - - 

   RVS BG - - 

 3Η σώµα MKTTn XLD - - 

   RVS BG - - 

  σπλάχνα MKTTn XLD - - 

   MKTTn BG - - 

   RVS BG - - 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Γενικότερα έχουν αναφερθεί µελέτες, στην παγκόσµια βιβλιογραφία, σχετικές 

µε την µικροβιολογία των εδώδιµων σαλιγκαριών αλλά δεν υπάρχει καµία παρόµοια 

µε την παρούσα για να γίνει απόλυτη σύγκριση. Στον Πίνακα 9 αναγράφονται οι 

µικροοργανισµοί που έχουν ανιχνευθεί όλα αυτά τα χρόνια. 

 

Πίνακας 9. Μικροοργανισµοί που έχουν  ανιχνευθεί σε διάφορα είδη σαλιγκαριών. 

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙ∆ΟΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ ΠΗΓΗ 

 

 Helix pomatia Parisi-Bianco (1978) 

ΟΜΧ (Ολική Μεσόφιλη 

Χλωρίδα) 

Helix aspersa, H. 

vermiculata, H. aperta  

Pinasu and Leoni (1980) 

 Eobonia vermiculata Gallo and Caracappa 

(1980) 

 Helix pomatia Cantoni et al. (1976) 

 Helix aspersa, H. 

vermiculata, H. aperta 

Pinasu and Leoni (1980) 

Enterobacteriaceae Helix aspersa (εκτροφής) Kiebre-Toe et al. (2003) 

 Eobonia vermiculata Gallo and Caracappa 

(1980) 

 Helix pomatia (εκτροφής) Parisi-Bianco (1978) 

coliforms Helix pomatia Temelli et al. (2006) 

 Helix pomatia Cantoni et al. (1976) 

E. coli Helix pomatia (εκτροφής) Parisi-Bianco (1978) 

 Eobonia vermiculata Gallo and Caracappa 
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(1980) 

 Helix pomatia Cantoni et al. (1976) 

Streptococcus spp. Helix aspersa, H. 

vermiculata, H. aperta 

Pinasu and Leoni (1980) 

 Eobonia vermiculata Gallo and Caracappa 

(1980) 

 Helix pomatia (εκτροφής) Parisi-Bianco (1978) 

Salmonella Helix aspersa Andrews et al. (1975) 

Listeria spp. Helix pomatia Temelli et al. (2006) 

 Helix pomatia Temelli et al. (2006) 

Staphylococcus Helix pomatia (εκτροφής) Temelli et al. (2006) 

 Eobonia vermiculata Gallo and Caracappa 

(1980) 

 Helix pomatia Cantoni et al. (1980) 

Θειοαναγωγικά 

Κλωστρίδια 

Helix aspersa, H. 

vermiculata, H. aperta 

Pinasu and Leoni (1980) 

 Eobonia vermiculata Gallo and Caracappa 

(1980) 

Ζύµες και Μύκητες Helix pomatia Temelli et al. (2006) 

 Helix και Achatina fulica Παρλαπάνη (2009) 

Aeromonadaceae Helix aspersa (εκτροφής) Kiebre-Toe et al. (2003) 

Pseudomonadaceae Helix aspersa (εκτροφής) Kiebre-Toe et al. (2003) 
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Κατά καιρούς πολλοί ερευνητές εξέτασαν το µικροβιακό φορτίο σε ολόκληρο 

το σώµα των ζωντανών σαλιγκαριών ενώ ορισµένοι π.χ. Parisi – Bianco (1978), 

Παρλαπάνη (2009) µελέτησαν χωριστά κάποια τµήµατα του ζώου.  

Σύγκριση των αποτελεσµάτων της παρούσας εργασίας ήταν δυνατό να γίνει 

µε τα αποτελέσµατα της Parisi – Bianco (1978) η οποία βρήκε ότι ο πληθυσµός της 

ΟΜΧ στο σώµα κυµαίνονταν από 1 έως 107 cfu/g αλλά το µεγαλύτερο ποσοστό των 

δειγµάτων περιείχε 105 έως 106  cfu/g κι έτσι φαίνεται ότι τα σαλιγκάρια του 

παρόντος πειράµατος περιείχαν κατά µέσο όρο υψηλότερες τιµές ΟΜΧ.  

Επίσης, η Παρλαπάνη (2009) που µελέτησε χωριστά το σώµα και τα σπλάχνα 

στα είδη Helix aspersa και Helix lucorum βρήκε πως οι µέσοι όροι της ΟΜΧ σε 

σπλάχνα και σώµα ήταν 7,59 και 6,13 log cfu/g, αντίστοιχα, για τους άγριους 

πληθυσµούς Helix aspersa, 8,36 και 7,04 log cfu/g για τους άγριους πληθυσµούς  

Helix lucorum καθώς και 8,69 και 7,10 log cfu/g για τα ζώα εκτροφής Helix αspersa. 

Οι µέσοι όροι των πληθυσµών της οικογένειας Enterobacteriaceae που 

εξετάσθηκαν στην παρούσα εργασία συµφωνούσαν αρκετά τόσο µε τα αποτελέσµατα 

της Παρλαπάνη (2009) όσο και µε της Parisi – Bianco (1978). Συγκεκριµένα η Parisi 

– Bianco (1978) βρήκε ότι ο πληθυσµός των βακτηρίων της οικογένειας 

Enterobacteriaceae στο σώµα  κυµαίνονταν µεταξύ 1 cfu/g έως 107 cfu/g µε το 

µεγαλύτερο ποσοστό µεταξύ 105 και 106 cfu/g. Η Παρλαπάνη (2009) βρήκε 7,40 και 

5,25 log cfu/g για τα σπλάχνα και το σώµα των άγριων πληθυσµών Helix aspersa, 

7,90 και 5,23 log cfu/g αντίστοιχα, για τους άγριους πληθυσµούς του είδους Helix 

lucorum  καθώς 7,11 και 5,60 log cfu/g για τα ζώα εκτροφής Helix aspersa.  

Όσον αφορά τους πληθυσµούς του βακτηρίου E.coli, η Parisi – Bianco (1978) 

βρήκε ότι ο µέσος όρος των βακτηρίων E.coli που καταµετρήθηκαν στο σώµα των 

εκτρεφόµενων σαλιγκαριών Helix pomatia ήταν 0 εώς 103 log cfu/g. Αντίθετα, η 
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Παρλαπάνη (2009) καταµέτρησε 5,00 και 3,80 log cfu/g για τα σπλάχνα και το σώµα 

των άγριων πληθυσµών Helix aspersa, 3,92 και 2,87 log cfu/g αντίστοιχα, για τους 

άγριους πληθυσµούς του είδους Helix lucorum ενώ για τα ζώα εκτροφής Helix 

aspersa ήταν κάτω από 2 log cfu/g. Tο είδος Helix aspersa έχει υψηλότερο αριθµό 

βακτηρίων E. coli από το Helix lucorum σε σπλάχνα και σώµα όσον αφορά τα άγρια 

σαλιγκάρια. Η συγκέντρωση των µικροοργανισµών αυτών είναι χαµηλότερη στο 

σώµα σε σχέση µε τα σπλάχνα και στα δύο είδη τουλάχιστον κατά ένα λογάριθµο.  

Οι διαφορές που προέκυψαν στα αποτελέσµατα, τόσο ανάµεσα στα είδη των 

σαλιγκαριών, Helix aspersa και Helix lucorum, άγρια και εκτροφής, όσο και στα 

αποτελέσµατα σε σχέση µε άλλων ερευνητών µπορούν να οφείλονται : 

• στις διαφορετικές κλιµατολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, 

• στη χρήση διαφορετικής τροφής,  

• στο περιβάλλον διαβίωσης,  

• στο στάδιο ανάπτυξης που βρίσκονται τα ζώα,  

• στην επεξεργασία που δέχονται πριν την κατανάλωση τους  

• στην παρουσία ή απουσία επιφράγµατος 

• στην εκκένωση του πεπτικού κ.α.. 

Η επιµόλυνση των σαλιγκαριών από το περιβάλλον και την τροφή τους είναι 

αρκετά πιθανή εφόσον είναι είδος φυτοφάγο το οποίο τρέφεται κυρίως µε οργανική 

ύλη που υπάρχει στο έδαφος, µε τους φλοιούς των δέντρων και µε λαχανικά και 

ταυτόχρονα αποτελεί παράσιτο αρκετών ειδών λαχανικών, δέντρων, σιτηρών, 

θάµνων και λουλουδιών (Dekle and Fasulo, 2002). Ειδικότερα, οι Caracappa et al. 

(1980) απέδειξαν ότι τα σαλιγκάρια µολύνονται µε σαλµονέλες από την τροφή τους. 
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Ακόµη, διαπιστώνουµε πως τα άγρια σαλιγκάρια έχουν υψηλότερους 

πληθυσµούς ΟΜΧ, Enterobacteriaceae και E.coli/Coliforms από αυτά που 

προέρχονταν από µονάδες εκτροφής, αφού η τήρηση των κανόνων της Ορθής 

Βιοµηχανικής Πρακτικής είναι δυνατόν προλαµβάνει επιµολύνσεις από διάφορες 

πηγές που προαναφέρθηκαν. Επίσης η σηµαντική διαφορά στις συγκεντρώσεις των 

Enterobacteriaceae στο σώµα των ζώων σε σχέση µε τα σπλάχνα τους, οφείλεται στο 

γεγονός ότι η φυσική χλωρίδα του εντέρου είναι πλούσια σε είδη των 

Enterobacteriaceae. 

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι ο αριθµός και το είδος των 

µικροοργανισµών που ανευρίσκονται στα ζωντανά σαλιγκάρια εξαρτάται από: 

• Το είδος και τον πληθυσµό της µικροβιακής χλωρίδας του 

περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. 

• Τη φάση του βιολογικού τους κύκλου.  

• Τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούν κατά τη συλλογή, τη µεταφορά 

και την εµπορία τους. 

Ακόµα έχει παρατηρηθεί ότι: 

• Τα σαλιγκάρια που βρίσκονται σε νάρκη, εµφανίζουν µικρότερο φορτίο 

µικροβιακής χλωρίδας. 

• Όταν τα σαλιγκάρια δεν τρέφονται, τότε το µικροβιακό φορτίο ελαττώνεται. 

•  Όταν το περιβάλλον είναι µολυσµένο, τότε τα κελύφη µολύνονται 

περισσότερο από τα σώµατα. 

• Το πεπτικό και γεννητικό σύστηµα των σαλιγκαριών, έχουν µεγαλύτερο 

µικροβιακό φορτίο από τα άλλα συστήµατα (Χατζηιωάννου, 2009). 
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Το σηµαντικότερο εύρηµα αφορά την παρουσία Salmonella spp. στους 

άγριους πληθυσµούς σαλιγκαριών και όχι στα εκτροφής, τουλάχιστον για το παρόν 

πείραµα και στα σαλιγκάρια της συγκεκριµένης µονάδας. 

Στα σαλιγκάρια εκτροφής η παρουσία Salmonella spp. έχει αποφευχθεί 

πιθανώς λόγο: 

• της εφαρµογής κατάλληλων διαδικασιών καθαρισµού και απολύµανσης στις 

εγκαταστάσεις (θάλαµος αναπαραγωγής, εκκολαπτήριο, θάλαµοι διάπαυσης και 

αποθήκευσης των γεννητόρων και του προϊόντος), τα διχτυοκήπια πάχυνσης, τον 

εξοπλισµό τους κλωβούς µεταφοράς, τα οχήµατα κλπ., 

• της λήψης προληπτικών µέτρων κατά την εισαγωγή νέων ζώων στη µονάδα 

εκτροφής (γεννητόρων και γόνου σαλιγκαριών), 

• της ορθής χρήσης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων και προσθέτων  

• τη χορήγηση ελεγµένων ζωοτροφών, 

• της αποµόνωσης των ασθενών ζώων και την ενδεδειγµένη διάθεση νεκρών ζώων 

και των αποβλήτων, 

• της καθαριότητας των ζώων προς συγκοµιδή, 

• της εφαρµογής αποτελεσµατικών προγραµµάτων καταπολέµησης των επιβλαβών 

οργανισµών, 

• προστατευτικών µέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής λοιµωδών ασθενειών ή 

ασθενειών που µπορούν να µεταδοθούν στον άνθρωπο, 

• πιθανών κινδύνων που συνδέονται µε τις ζωοτροφές, 

• της περιγραφής των προβληµάτων που µπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη 

υγεία και πρέπει να αναφέρονται στην αρµόδια αρχή  

(Χατζηιωάννου, 2009). 
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6. ABSTRACT 

 

The aim of the present work was to determine the levels of total microbial population, 

Enterobacteriaceae, E. coli, coliforms and enterrococci as well as the pointing out of 

presence of Salmonella spp in the intestines and the body of fresh snails of species  

Helix aspersa  and  Helix lucorum   that is intended for human consumption.  

The microbial population in intestines was higher than the one in bodies. TVC 

level of 7,36 log cfu/g was contained in the intestines of wild snails, Helix lucorum, 

7.06 log cfu/g in wild snails Helix aspersa and 5.62 log cfu/g in breeding snails Helix 

aspersa. Their bodies contained 6.59 log cfu/g, 6.16 και 5.38 log cfu/g respectively. 

Enterobacteriaceae population constituted a great percentage of TVC. 

Enterobacteriaceae level of 6.46 log cfu/g was contained in the intestines of wild 

snails, Helix lucorum, 7.30 log cfu/g in wild snails Helix aspersa and 7.28 log cfu/g in 

breeding snails Helix aspersa. Their bodies contained 6.17 log cfu/g, 5.71 και 6.64 

log cfu/g respectively. 

E.coli level of 4.07 log cfu/g was contained in the intestines of wild snails, 

Helix lucorum, 5.97 log cfu/g in wild snails Helix aspersa and 5.18 log cfu/g in 

breeding snails Helix aspersa. Their bodies contained 2.85 log cfu/g, 4.42 και 4.83 

log cfu/g respectively. Coliforms level of 5.66 log cfu/g was contained in the 

intestines of wild snails, Helix lucorum, 6.7 log cfu/g in wild snails Helix aspersa and 

6.64 log cfu/g in breeding snails Helix aspersa. Their bodies contained 5.04 log cfu/g, 

5.54 και 6.65 log cfu/g respectively. Enterococcus level of 5.93 log cfu/g was 
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contained in the intestines of wild snails, Helix lucorum, 5.22 log cfu/g in wild snails 

Helix aspersa and 4.92 log cfu/g in breeding snails Helix aspersa. Their bodies 

contained 0 log cfu/g, 4.71 και 4.74 log cfu/g respectively. 

The  number and the species of micro-organisms that is detected in the live 

snails depend from the species and the population of microbial flora of environment 

in which they live, from the phase of their biological circle and from the conditions of 

hygiene that prevail at the collection, the transport and their marketing. 

The presence of Salmonella spp. was observed only in the samples of wild 

populations, in type  Helix  aspersa  and Helix  lucorum  and no in breeding snails of  

Helix  aspersa. 

Generally the results showed that existed difference between two wild snails  

Helix  aspersa  and  Helix  lucorum,  as well as between wild and breeding  animals of 

species Helix  aspersa, as for their concentration in all the categories of micro-

organisms that were counted in  intestines and body.  

 

Key Words:  Helix aspersa, Helix lucorum, microbial indicators, food-snail quality, 

food-snail hygiene and safety. 
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