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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

 Προσωπικά Στοιχεία: 

Όνομα: Μαντζουράνη 

Επώνυμο: Ιωάννα 

Ημερομηνία γέννησης: 21/04/82 

Τόπος γέννησης: Αθήνα 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας: Πατριάρχου Γρηγορίου  176, Ορεστιάδα 

Τηλ: 6979793761 

E-mail: imantzou@agro.duth.gr,   

 

Εκπαίδευση: 

10/2008-11/2011 Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στη Μικροβιολογία, με θέμα 

διδακτορικής διατριβής «Αξιολόγηση της Ανάπτυξης αντοχής στα αντιβιοτικά 

μικροβιακών στελεχών απομονωθέντων από περιβαλλοντικά οικοσυστήματα 

η κλινικό περιβάλλον». 

 

09/2004-04/2007 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης, Τμήματος Χημείας,            

στο Εργαστήριο Βιοχημείας του τομέα Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και 

Φυσικών Προϊόντων του Παν/μίου Πατρών, με θέμα μεταπτυχιακής διατριβής: 

«Μία απλή και εύκολη ELISA για τον προσδιορισμό των 

μεταλλοπρωτεινασών του εξωκυττάριου χώρου-1 και 3 (MMP-1 & MMP-3), 

και του ενδογενούς αναστολέα των μεταλλοπρωτεινασών-1 (TIMP-1) στο 

μέσο καλλιέργειας κυττάρων>>. 

 

09/2000-09/2004  Πτυχίο Χημείας, Τμήματος Χημείας, Πανεπιστημίου 

Πατρών. 
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2 

 

Επαγγελματική εμπειρία: 

09/2006-06/2007    Καθηγήτρια Χημείας στο ιδιωτικό Λύκειο Κορινθιακά 

Εκπαιδευτήρια 

10/2007-12/2008  Καθηγήτρια Χημείας στο φροντιστήριο Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης «Ο Γνώμονας» 

28/9/2013-16/10/2013     Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ. Υποκατάστημα 

Ορεστιάδας. Αναλύτρια νερών στο Χημείο Αναλύσεων. 

1/11/2012-31/1/2013  Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Ως ΠΔ 407/80 διδασκαλία των μαθημάτων: 

Βιοχημεία Τροφίμων, Μικροβιολογία Γάλακτος. 

15/02/2016-15/06/2016 Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Ως ΠΔ 407/80 διδασκαλία των μαθημάτων: 

Βιοτεχνολογία Τροφίμων και Μικροβιολογία Τροφίμων. 

 

03/10/2016-30/09/2017  Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Ως  συμβασιούχος διδάσκουσα στα πλαίσια 

του προγράμματος «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας 

σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου» 

(ΚΕ 81784) για την διδασκαλία του μαθήματος 

Μικροβιολογία Γάλακτος.  

 

02/10/2017-28/02/2018   Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Ως  συμβασιούχος διδάσκουσα στα πλαίσια 

του προγράμματος «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας 

σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου 

2017-2018» (ΚΕ 81920) για την αυτοδύναμη  διδασκαλία 

του μαθήματος Μικροβιολογία Γάλακτος. 

01/10/2018-15/02/2019 Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Ως  συμβασιούχος διδάσκουσα στα πλαίσια 

του προγράμματος «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας 

σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου 

2018-2019» (ΚΕ 82129) για την αυτοδύναμη  διδασκαλία 
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του μαθήματος Μικροβιολογία Γάλακτος και Ανάλυσης 

Τροφίμων. 

11/02/2019-30/06/2019 Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Ως  συμβασιούχος διδάσκουσα στα πλαίσια 

του προγράμματος «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας 

σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου 

2018-2019» (ΚΕ 82129) για την αυτοδύναμη  διδασκαλία 

του μαθήματος Βιοτεχνολογία Τροφίμων. 

 

Διδακτική εμπειρία: 

1/10/2005-31/12/2005  Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Επικουρικό 

έργο στα μαθήματα Ενζυμολογίας και Κλινικής Χημείας 

του τμήματος Χημείας στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών. 

 

2009-2011        Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Επικουρικό έργο στα μαθήματα βιοχημεία τροφίμων, 

χημεία τροφίμων, Γεωργική Μικροβιολογία, Ποιοτικός 

έλεγχος τροφίμων, Μικροβιολογία γάλακτος, Τεχνολογία 

ζωικής και φυτικής προέλευσης και Αρχές επεξεργασίας 

τροφίμων.  

 

1/11/2012-31/1/2013  Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Ως ΠΔ 407/80 διδασκαλία των μαθημάτων: 

Βιοχημεία Τροφίμων, Μικροβιολογία Γάλακτος. 

 

22/10/2014           Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 Διάλεξη με τίτλο «Μέθοδοι Ελέγχου της ανθεκτικότητας 

ποικίλων στελεχών έναντι διαφόρων αντιβιοτικών 

παραγόντων» στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών «Αειφορικά Συστήματα 

Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία». 
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15/02/2016-15/06/2016 Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Ως ΠΔ 407/80 διδασκαλία των μαθημάτων: 

Βιοτεχνολογία Τροφίμων και Μικροβιολογία Τροφίμων. 

 

03/10/2016-30/09/2017  Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Ως  συμβασιούχος διδάσκουσα στα πλαίσια 

του προγράμματος «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας 

σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου» 

(ΚΕ 81784) για την διδασκαλία του μαθήματος 

Μικροβιολογία Γάλακτος.  

 

02/10/2017-28/02/2018  Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Ως  συμβασιούχος διδάσκουσα στα πλαίσια 

του προγράμματος «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας 

σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου 

2017-2018» (ΚΕ 81920) για την αυτοδύναμη  διδασκαλία 

του μαθήματος Μικροβιολογία Γάλακτος. 

01/10/2018-15/02/2019 Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Ως  συμβασιούχος διδάσκουσα στα πλαίσια 

του προγράμματος «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας 

σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου 

2018-2019» (ΚΕ 82129) για την αυτοδύναμη  διδασκαλία 

του μαθήματος Μικροβιολογία Γάλακτος και Ανάλυσης 

Τροφίμων. 

11/02/2019-30/06/2019 Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Ως  συμβασιούχος διδάσκουσα στα πλαίσια 

του προγράμματος «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας 

σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου 

2018-2019» (ΚΕ 82129) για την αυτοδύναμη  διδασκαλία 

του μαθήματος Βιοτεχνολογία Τροφίμων. 
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Συμμετοχή σε ανταγωνιστικά και μη προγράμματα σαν 

έμμισθη ερευνήτρια 

1)      ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011. Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών 

Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς. 

«Production of new functional foods (sausages and dairy products) 

adding probiotics isolated from dairy products». (2013-2015). 

Χρηματοδοτείται από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. 

Μπεζιρτζόγλου. 

2)   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011. Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων 

σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς. «Cellulose 

nano- and micro- biotechnology: Applications in Food Industries». 

(2013 – 2015). Χρηματοδοτείται από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Επιστημονικός 

Υπεύθυνος: Α. Κουτίνας (Παν/μιο Πατρών – Χημικό Τμήμα). 

3) ΠΕΓΑ – Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ. 

«Νέες τεχνολογίες, συστήματα ασφάλειας και υγιεινής στην αλυσίδα 

παραγωγής τροφίμων». (2014-2015). Συγχρηματοδοτείται από Το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Μπεζιρτζόγλου. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

1)      ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011. Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών 

Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς. 

«Production of new functional foods (sausages and dairy products) 

adding probiotics isolated from dairy products». (2013-2015). 

Χρηματοδοτείται από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. 

Μπεζιρτζόγλου. 

2)   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011. Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων 

σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς. «Cellulose 

nano- and micro- biotechnology: Applications in Food Industries». 

(2013 – 2015). Χρηματοδοτείται από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Επιστημονικός 

Υπεύθυνος: Α. Κουτίνας (Παν/μιο Πατρών – Χημικό Τμήμα). 
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3) ΠΕΓΑ – Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ. 

«Νέες τεχνολογίες, συστήματα ασφάλειας και υγιεινής στην αλυσίδα 

παραγωγής τροφίμων». (2014-2015). Συγχρηματοδοτείται από Το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Μπεζιρτζόγλου 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2012-2018 Εργαστηριακή Επίβλεψη 23 Πτυχιακών εργασιών στο Εργαστήριο 

Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής Τροφίμων του Τμήματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί τίτλοι πτυχιακών 

εργασιών 

1 Σανιδάς Δήμος: Μέθοδοι ανάλυσης ποιοτικού ελέγχου του μελιού 
2 Φωτιάδης Σπυρίδων: Εφαρμογή ιχνηλασιμότητας στον ποιοτικό 

έλεγχο τροφίμων 
3 Μπράτσου Βασιλική: Προσδιορισμός προβιοτικής δράσης 

απομονωθέντων γαλακτικών βακτηρίων από μικτές καλλιέργειες 
4 Μοσχοβίτη Παρασκευή: Παραγωγική διαδικασία φέτας 
5 Παυλακάκη Δέσποινα: Επικαιροποιημένα δεδομένα στην 

ευρωπαϊκή αγορά γενετικά  τροποποιημένων τροφίμων 
6 Πούπτσης Χρήστος: Προσδιορισμός της χημικής σύστασης 

ζυμωμένων προβιοτικών χυμών  
7 Μερκούρη Ιφιγένεια: Μετρήσεις για συγκέντρωση νιτρικών ιόντων 

σε πράσινα φυλλώδη λαχανικά 
8 Αραμπατζής Παναγιώτης- Γενητσεφτσή Αθανασία: Νέες τάσεις 

στην παραγωγή λειτουργικών τροφίμων 
9 Βράκα Αρετή: Ζύμωση χυμού κράνων με επιλεγμένα προβιοτικά 

στελέχη για παραγωγή λειτουργικού ροφήματος 
10 Μπρίζη Βασιλεία: Μελέτη της μικροβιολογικής σύστασης 

ζυμωμένου χυμού ροδιού με δυνητικά προβιοτικό στέλεχος κατά την 
αποθήκευσή του 

11 Γεωργίου Άννα-Μαρία: Παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα της 
Ελλάδας  

 
 
2012-2018   Εργαστηριακή Επίβλεψη 7 Μεταπτυχιακών Εργασιών στο 
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής Τροφίμων του 
Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 
 
1) Οδατζίδου Μαρία :  Απομόνωση γαλακτικών βακτηρίων από το Κεφίρ 

και αξιολόγησή τους στην παραγωγή προζυμιού και άρτου 
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2) Αδαμίδης Δημήτριος: Ζύμωση και τυποποίηση ελαιόκαρπων 
ποικιλίας Μάκρης 

3) Μιχελή Δήμητρα: Παραγωγή μονοκυτταρικής πρωτεΐνης με 
βιοτεχνολογική εκμετάλλευση χυμού ροδιού 

4) Καζάκος Σταύρος: Χρήση προβιοτικού στελέχους για τη ζύμωση 
χυμού ροδιού 

5) Κούλης Μιχαήλ: Παραγωγή καινοφανούς τροφίμου μέσω 
βιοτεχνολογικής εκμετάλλευσης του χυμού ροδιού 

6) Γιανναρέλη Δήμητρα: Μελέτη πιθανής προβιοτικής δράσης 
γαλακτικών βακτηρίων απομονωθέντων από διαφορετικούς τύπους kefir  

7) Βράκα Αρετή: Προσδιορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών ζυμωμένου 
λειτουργικού χυμού με απομονωθέν γαλακτικό βακτήριο από κόκκους kefir 

 

  Ξένες γλώσσες: 

 Άριστη γνώση Αγγλικών (Proficiency of Cambridge, Proficiency of 

Michigan). 

 Πολύ καλή γνώση Γαλλικών (D.E.L.F  2eme Degre) 

 

 Γνώσεις πληροφορικής και Η/Υ: 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών με 

πτυχίο E.C.D.L. σε :λειτουργικό σύστημα Windows 2000 

πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Word), επεξεργασίας αριθμητικών 

δεδομένων (Excel, Origin), παρουσίασης (Power Point),Δ βάσης 

δεδομένων (Access) και στο Διαδίκτυο (Internet Explorer). 

 

Ερευνητικό έργο: 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (Research Papers):  

1. S. Plessas, A. Alexopoulos, A. Bekatorou, I. Mantzourani, A.A. 

Koutinas, E.Βezirtzoglou. 2011. Examination of freshness 

degradation of sourdough bread made with kefir through monitoring 

the aroma volatile composition during storage, Food Chemistry, 

124(2), 627-633. 

2. G. Pîrcălăbioru, S. Plessas, E. Bezirtzoglou, A. Papageorgiou, 

Alexopoulos, I. Mantzourani, C. Bleotu, C. Chifiriuc, V. Lazar. 

2011. Detection of enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) using 

Multiplex PCR. Biointerface Research in Applied Chemistry, 1(1), 9-

14. 
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3. S. Plessas, A. Alexopoulos, I. Mantzourani, C. Voidarou, A. 

Koutinas, E. Stavropoulou and E. Bezirtzoglou. 2011. Application of 

novel starter cultures for sourdough bread production. Anaerobe, 

17,486-489. 

4. A. Alexopoulos, A.C. Kimbaris, S. Plessas, I. Mantzourani , I. 

Theodoridou , E. Stavropoulou, M.G. Polissiou and E. Bezirtzoglou.  

2011. Antibacterial activities of essential oils from eight Greek 

aromatic plants against clinical isolates of Staphylococcus aureus, 

Anaerobe, 17,399-402. 

5. C. Voidarou,  A. Alexopoulos, S. Plessas, A. Karapanou, I. 

Mantzourani  E. Stavropoulou, K. Fotou, A. Tzora, I. Skoufos and 

E. Bezirtzoglou. 2011. Antibacterial activity of different honeys 

against pathogenic bacteria. Anaerobe, 17,375-379. 

6. A. Alexopoulos, S. Plessas, C. Voidarou, H. Noussias, E. 

Stavropoulou, I. Mantzourani,  A. Tzora, I. Skoufos, E. Bezirtzoglou 

and K. Demertzi-Akrida. 2011. Microbial ecology of fish species 

ongrowing in Greek sea farms and their water enviroment. 

Anaerobe, 17,264-266. 

7. I. Mantzourani, S. Plessas, A. Alexopoulos, C. Voidarou, E. 

Bezirtzoglou, 2011. Antibiotic activity of tigecycline against clinical 

pathogens by the micro dilution method, Anaerobe, 17, 391-393. 

8. Α. Αlexopouulos, S. Plessas, S. Ceciu, I. Mantzourani, C. 

Voidarou, E. Stavropoulou, E.Bezirtzoglou, 2013. Evaluation of 

ozone efficacy on the reduction of microbial population of fresh cut 

lettuce (Lactuca sativa) and green bell pepper Capsicum annuum. 

Food Control, 30, 491-496. 

9. I. Mantzourani, S. Plessas, G. Saxami, A. Alexopoulos, A. 

Galanis, E. Bezirtzoglou, 2014. Study of kefir grains application in 

sourdough bread regarding rope spoilage caused by Bacillus spp. 

Food Chemistry, 143, 17-21. 

10. C.Nouska, I.Mantzourani, A.Alexopoulos, E. Bezirtzoglou, 

A.Bekatorou, K.Akrida-Demertzi, P.Demertzis, S.Plessas 2015. 

Saccharomyces cerevisiae and kefir production using waste 
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pomegranate juice, molasses and whey. Czech Journal of Food 

Science, 33(3), 277-282. 

11. I., Mantzourani , Μ., Panopoulou, I., Theodoridou, I., Tsirogiannis, 

V., Papaemmanouil, B., Johnson, D., Biedenbach, S., Bouchillon, 

E., Stavropoulou, E., Bezirtzoglou. 2015. Comparative 

Antimicrobial Susceptibility Profiling of Tigecycline and other 

antibiotics against clinical and environmental strains. International 

Journal of Current Microbiology in Applied Science, 4(4), 384-396. 

12. M., Fournomiti, A., Kimbaris, I., Mantzourani, S., Plessas, 

I.,Theodoridou, V., Papaemmanouil, I.,Kapsiotis, M., Panopoulou, 
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1)  S., Plessas, A., Alexopoulos, A., Bekatorou, I., Mantzourani, A.A., 

Koutinas, E.,Βezirtzoglou. 2011. Examination of freshness degradation of 

sourdough bread made with kefir through monitoring the aroma volatile 

composition during storage, Food Chemistry, 124(2), 627-633. 

  

Στα πλαίσια της παρούσης μελέτης εξετάστηκε η συγκέντρωση των πτητικών 

ενώσεων, άρτων που παρήχθησαν με kefir με την μέθοδο του προζυμιού 

κατά την διάρκεια αποθήκευσης 5 ημερών με χρήση GC/MS αέριας 

χρωματογραφίας-φασματοσκοπίας μάζας και εφαρμογή της μεθόδου 

μικροεκχύλισης στερεάς φάσης. 

Ειδικότερα, παρήχθησαν άρτοι με 20 και 10% w/w προζύμι με kefir και 

συγκρίθηκαν και συγκρίθηκαν με άλλους άρτους που παρήχθησαν με 

εμπορικά προζύμια. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε όλους τους άρτους υπήρξε δραματική μείωση 

των πτητiκών ενώσεων. Παρόλα αυτά στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε 

προζύμι με kefir, o ρυθμός μείωσης στην συνολική συγκέντρωση των 

πτητικών ήταν μικρότερος. 

Επιπρόσθετα, οι εν λόγω άρτοι διατήρησαν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

εστέρων. Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και από προκαταρκτικές, 

οργανοληπτικές δοκιμασίες που έγιναν για όλες τις μέρες αποθήκευσης.    

2) G., Pîrcălăbioru, S., Plessas, E., Bezirtzoglou, A., Papageorgiou, A., 

Alexopoulos, I., Mantzourani, C., Bleotu, C., Chifiriuc, V., Lazar. 2011. 

Detection of enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) using Multiplex PCR. 

Biointerface Research in Applied Chemistry, 1(1), 9-14. 

 

Tα παθογόνα στελέχη του Ε.coli είναι μία από τις κύριες αιτίες παγκοσμίως 

ασθενειών αλλά και θνησιμότητας. Αρκετοί παθογόνοι τύποι του  Ε.coli έχουν 

χαρακτηρισθεί με βάση τα διαφορετικά τους γονίδια αλλά και τους 

διαφορετικούς τρόπους προσκόλλησης σε κύτταρα ιστού καλλιεργειών. 

Ανάμεσα σε αυτά, τα  εντεροπαθογόνα στελέχη του Ε.coli (EPEC) είναι 

αρκετά συχνά σε κλινικά δείγματα. Αυτά τα στελέχη προκαλούν διάρροια και 

δεν παράγουν Shiga και βεροτοξίνες. Ένα χρήσιμο εργαλείο για να 

διαχωρίσουμε αυτό τον τύπο στελεχών είναι η τεχνική PCR. Ο σκοπός της 

παρούσας εργασίας ήταν να βρεθεί ένα καινούργιο, αξιόπιστο πρωτόκολλο 
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έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν στελέχη EPEC σε κλινικά αλλά και σε δείγματα 

νερού από ποτάμια. Επικεντρωθήκαμε όχι μόνο στην ανίχνευση του γονιδίου 

του  EPEC που είναι υπεύθυνο για τον σχηματισμό δεσμίδας τριχοειδών 

(bundle pili) για την συγκόλληση των βακτηρίων αλλά και σε δύο ακόμα 

γονίδια, το πρώτο είναι συντηρημένο σε όλα τα Enterobacteriaceae (το 

γονίδιο για τον παράγοντα επιμήκυνσης Tu) και το άλλο σε μία συντηρημένη 

περιοχή ειδική για το Ε.coli (το γονίδιο για την πρωτεΐνη θερμοπληξίας 

GroEL).  

  

3) S., Plessas, A., Alexopoulos, I., Mantzourani, C., Voidarou, A., Koutinas, 

E., Stavropoulou and E., Bezirtzoglou. 2011. Application of novel starter 

cultures for sourdough bread production. Anaerobe, 17,486-489. 

 

Στα πλαίσια της παρούσης ερευνητικής εργασίας εξετάστηκε η εφαρμογή 

διαφόρων μικροοργανισμών για την παραγωγή ψωμιού με προζύμι. 

Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι Lactobacilus acidophilus και Lactobacilus sakei 

είτε ως μονές είτε ως μικτές καλλιέργειες σε συγκεντρώσεις 10%w/w και 

5%w/w. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση των δύο μικροοργανισμών μαζί 

οδήγησε σε υψηλότερες συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος και υψηλότερες 

τιμές της ολικά τιτλοδοτούμενης οξύτητας. 

Συνέπεια των παραπάνω ήταν το παραγόμενο ψωμί να συντηρηθεί για πιο 

πολλές μέρες (12) σε σχέση με τα υπόλοιπα ψωμιά. Επιπρόσθετα, το 

παραγόμενο ψωμί είχε καλύτερη γεύση, άρωμα και υφή σύμφωνα με τις 

οργανοληπτικές δοκιμασίες που διεξήχθησαν όπως και με την ανάλυση με 

αέρια χρωματογραφία. 

 

4) A., Alexopoulos, A.C., Kimbaris, S., Plessas, I., Mantzourani, I., 

Theodoridou, S., Stavropoulou, M.G., Polissiou and E., Bezirtzoglou. 2011. 

Antibacterial activities of essential oils from eight Greek aromatic plants 

against clinical isolates of Staphylococcus aureus. Anaerobe, 17, 399-402. 

 

Τα αρωματικά φυτά έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως προκειμένου να αυξήσουν 

τον χρόνο συντήρησης των τροφίμων αλλά ταυτοχρόνως διεξάγεται έρευνα 

για τις ιδιότητές τους σαν αντιμικροβιακοί παράγοντες σε κλινική χρήση. Παρά 
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το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα για τις 

αντιμικροβιακές ικανότητες πολλών αιθερίων ελαίων ενάντια σε 

περιβαλλοντικά και σε στελέχη  S.aureus απομονωμένα από τρόφιμα, λίγη 

δουλειά έχει γίνει για αυτές τις ιδιότητες ενάντια σε κλινικά στελέχη αυτού του 

παθογόνου. 

Ο S.aureus είναι υπεύθυνος για έναν αυξημένο αριθμό νοσοκομειακών 

λοιμώξεων και την ίδια στιγμή επιδεικνύει αυξημένη αντοχή σε συνθετικούς 

παράγοντες. Σε αυτή την μελέτη, αιθέρια έλαια από 8 διαφορετικά φυτά κοινά 

στην Ελλάδα, απομονώθηκαν με υδροαπόσταξη , αναλύθηκαν με αέρια 

χρωματογραφία και  GC/φασματοσκοπία μάζας για τα χημικά συστατικά τους 

και δοκιμάστηκαν για τις αντιμικροβιακές δράσεις τους έναντι 24 κλινικών 

στελεχών S.aureus. Για τον προσδιορισμό της MIC χρησιμοποιήθηκαν οι 

μέθοδοι της διάχυσης των δίσκων και της μικροαραίωσης. 

Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι τα αιθέρια έλαια από   Origanum vulgare και 

Origanum dictamnus ήταν δραστικά ενάντια στον S.aureus όταν ελέγχθηκαν 

με την μέθοδο της διάχυσης των δίσκων, αλλά επέδειξαν αυξημένες τιμές MIC 

(>256mg/L) με την μέθοδο της μικροαραίωσης.  

Σε αντίθεση, το στέλεχος αναφοράς NCTC 6571 έδειξε να είναι εξαιρετικά 

ευαίσθητο στα περισσότερα έλαια που δοκιμάστηκαν (MICs 0.25-32.0mg/L) 

και ανθεκτικό μόνο στο αιθέριο έλαιο από Ocimum basilicum.  

Επομένως, δεν υπάρχουν αποδείξεις δυνητικής κλινικής χρήσης για αυτά τα 

αιθέρια έλαια και περαιτέρω έρευνα χρειάζεται προκειμένου να προσδιορισθεί 

εάν θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν αποτελεσματικά τα συνθετικά 

αντιβιοτικά ή και να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αυτά. 

 

5) C., Voidarou,  A., Alexopoulos, S., Plessas, A., Karapanou, I., Mantzourani  

E., Stavropoulou, K., Fotou, A., Tzora, I., Skoufos and E., Bezirtzoglou. 2011. 

Antibacterial activity of different honeys against pathogenic bacteria. 

Anaerobe, 17,375-379. 

 

Για την εξέταση της αντιμικροβιακής δραστικότητας του μελιού, 60 δείγματα 

μελιού βοτανικής προέλευσης εξετάστηκαν ως προς την αντιμικροβιακή τους 

δραστικότητα ενάντια 16 κλινικών παθογόνων και τα αντίστοιχα στελέχη 
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αναφοράς τους. Η μικροβιολογική ποιότητα των μελιών και η αντιβιοτική 

ευαισθησία των διαφόρων στελεχών εξετάστηκαν επίσης. 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τον προσδιορισμό της αντιβιοτικής 

ευαισθησίας ήταν η μέθοδος διάχυσης σε κελίο  και ως ανθεκτικά κρίθηκαν  τα 

στελέχη με ζώνη ανάσχεσης  1 χιλιοστού. Όλα τα δείγματα μελιού , 

ανεξάρτητα προέλευσης , παρουσίασαν αντιμικροβιακή δραστικότητα ενάντια 

σε παθογόνα και τα αντίστοιχα στελέχη αναφοράς τους σε διάφορα επίπεδα. 

Τα μέλια από κωνοφόρα δέντρα και από θυμάρι επέδειξαν την υψηλότερη 

δραστικότητα με μία μέση ελάχιστη διάχυση της τάξης του 17.4 και 19.2 και 

στην πορεία ακολουθούν το μέλι από κίτρο και πολυβοτανικά είδη μελιού με 

20.8 και 23.8% αντίστοιχα. 

Τα κλινικά στελέχη του Staphylococcus aureus subsp. aureus, Escherichia 

coli, Salmonella enterica subsp. Enterica, Streptococcus pyogenes, Bacillus 

cereus και Bacillus subtilis αποδείχτηκαν να είναι μέχρι και 60% πιο ανθεκτικά 

από τα αντίστοιχα στελέχη αναφοράς δίνοντας έτσι έμφαση στην 

αντιβακτηριακή δραστικότητα του μελιού και στην ανάγκη για περαιτέρω 

μελέτη. 

 

6) A., Alexopoulos, S., Plessas, C., Voidarou, H., Noussias, E., Stavropoulou, 

I., Mantzourani,  A., Tzora, I., Skoufos, E., Bezirtzoglou and K., Demertzi-

Akrida. 2011. Microbial ecology of fish species ongrowing in Greek sea farms 

and their water enviroment. Anaerobe, 17,264-266. 

 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο βακτηριακό προφίλ  υδάτινων 

οικοσυστημάτων και ψαριών από διάφορες  ιχθυοκαλλιέργειες της Βόρειας και 

της Δυτικο-κεντρικής Ελλάδας, στις οποίες εκτρέφονται ευρύαλα είδη ψαριών. 

Η φυσική μικροχλωρίδα των ψαριών και το νερό των μονάδων εκτροφής τους 

μελετήθηκαν για μία περίοδο 20 μηνών. Τα προς ανάλυση δείγματα ήταν 

κυρίως σπάροι (Sparus aurata) σε ποσοστό 61.3% και λαβράκια 

(Dicentrarchus labrax) σε ποσοστό 24%. 

Στα περισσότερα υδάτινα οικοσυστήματα που προέρχονταν από διαφορετικές 

περιοχές δειγματοληψίας,  τα ολικά και τα κοπρανώδη κολοβακτηρίδια καθώς 

και οι ολικοί και οι κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοι ήταν άφθονοι σε όλα τα 

δείγματα νερού. 
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Τα Enterococcus, Escherichia coli και Pseudomonas ήταν παρόντα σε 

επίπεδο 3 logs cfu/100ml. Το αναερόβιο Clostridium perfringens εντοπίστηκε 

σε βλαστική μορφη (21.3%) και σε μορφή σπορίων (13.3%). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι παθογόνα βακτήρια όπως  η Pasteurella piscicida και Vibrio 

anguillarum  απομονώθηκαν μόνο σε έναν μικρό αριθμό δειγμάτων. Ο 

Staphylococcus aureus ανιχνεύτηκε σε ποσοστό 4% των δειγμάτων άλλα είδη 

σταφυλοκόκκων σε ποσοστό 29.3%, E.coli σε ποσοστό 30.7%, Salmonella 

sp. σε ποσοστό 1.3%, Pseudomonas sp. σε ποσοστό 13.3%, Clostridia lec(-) 

σε ποσοστό  49.3%, Bacillus sp. σε ποσοστό 38.7%, Vibrio sp. σε ποσοστό  

18.7%, Lactobacillus και  Lactococcus sp. σε ποσοστό  36% και 29.3% 

αντίστοιχα. 

Βλαστικές  μορφές  C.perfringens ανιχνεύτηκαν σε ποσοστό 22.7%. Παρά το 

γεγονός ότι τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 

συσχετίσεις μεταξύ του θαλασσινού νερού και της μικροχλωρίδας των 

ψαριών, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία σε αυτό το διπολικό 

σύστημα έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή διαταραχή στην 

ισορροπία μεταξύ της υγιούς ιχθυοκαλλιέργειας και των φιλοξενούμενων 

οργανισμών. 

 

7) I., Mantzourani, S., Plessas, A., Alexopoulos, C., Voidarou, E., 

Bezirtzoglou. 2011. Antibiotic activity of tigecycline against clinical pathogens 

by the micro dilution method, Anaerobe,17, 391-393.  

 

Τα ανθεκτικά παθογονα είναι η κύρια αιτία των κλινικών λοιμόξεων, 

απειλώντας τις ζωές ασθενών και επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας μέσω 

της οικονομικής τους σημασίας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, καινούργιοι 

αντιμικροβιακοί παράγοντες με ευρύτερο φάσμα δράσης τα οποία θα 

προστατεύουν ενάντια στην ανάπτυξη της βακτηριακής ανθεκτικότητας είναι 

απαραίτητοι. 

Η τιγεκυκλίνη (tygacil,Wyeth) είναι ένα σχετικά καινούργιο αντιβιοτικό, της 

οικογένειας των γλυκοκυκλινών , με έγκριση από τον FDA και τον ΕΜΕΑ. 

Εμφανίζει ευρύ φάσμα δράσης  ενάντια σε παθογόνα βακτήρια που 

ενοχοποιούνται για δερματικές λοιμώξεις.  
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Σε αυτή την μελέτη , εκτιμήθηκε η in vitro δράση της τιγεκυκλίνης σε σύγκριση 

με άλλα 14 αντιβιοτικά ενάντια σε 182 κλινικά παθογόνα βακτήρια  με την 

μέθοδο της μικροαραίωσης. 

Η τιγεκυκλίνη επέδειξε την χαμηλότερη ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση 

(MIC) σε όλα σχεδόν τα είδη των βακτηρίων με μία μέση τιμή της τάξης του 

0.52 ±1.25 mg/L, ακολουθούμενη από την μεροπενέμη και την 

λεβοφλοξασίνη. Οι τιμές των  MIC50 και οι MIC90  της τιγεκυκλίνης ήταν 0.06 

και 0.15 mg/L για την Ε.coli, 0.12 και 1.00 mg/L για την Klebsiella sp., 0.12 και 

0.85 mg/L για τα Enterobacter sp, 1.00 και 8.00 mg/L για την Pseudomonas 

sp., 0.25 και 1.00 mg/L για το Acinetobacter sp., 0.06 και 0.12 mg/L για την 

Serratia sp., 0.12 και 0.25 mg/L για τον Staphylococcus aureus, 0.5 και 5.00 

mg/L για τον Streptococcus sp.  

Oι τιμές MIC που καταγράφηκαν ήταν ανάμεσα στις χαμηλότερες στην 

πρόσφατη βιβλιογραφία όσον αφορά το Acinetobacter sp. και συγκρίσιμες 

όσον αφορά  την Klebsiella και το Enterobacter, δείχνοντας ότι η τιγεκυκλίνη 

έχει μία πολλά υποσχόμενη in vitro δράση. 

 

8) Α., Αlexopoulos, S., Plessas, S., Ceciu, I., Mantzourani, C., Voidarou, E., 

Stavropoulou, E., Bezirtzoglou. 2013.Evaluation of ozone efficacy on the 

reduction of microbial population of fresh cut lettuce (Lactuca sativa) and 

green bell pepper Capsicum annuum. Food Control, 30, 491-496. 

 

Τα ωμά λαχανικά είναι συνήθως μολυσμένα με μία πλειάδα μικροοργανισμών. 

Η μετα-σιτευτική μικροχλωρίδα διαφέρει σημαντικά, αντανακλώντας τόσο τις 

περιβαλλοντικές όσο και τις συνθήκες χειρισμού τους και μπορεί να θέσει σε 

κίνδυνο την ασφάλεια του προϊόντος και την υγεία του καταναλωτή.  

Η εμβάπτιση των λαχανικών σε καθαριστικό διάλυμα είναι μία κοινή πρακτική 

που χρησιμοποιείται από τους παραγωγούς και εμπόρους και τις εταιρίες 

τροφοδοσίας έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν το αρχικό βακτηριακό φορτίο 

στην επιφάνεια των λαχανικών. 

Η εμβάπτιση των λαχανικών σε νερό κορεσμένο με όζον θα μπορούσε να 

είναι μία εναλλακτική φιλική στο περιβάλλον και ασφαλέστερη διαδικασία, 

εφόσον δεν σχηματίζονται βλαβερά παραπροϊόντα ή υπολείμματα. 
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Το μαρούλι (Lactuca sativa) και οι πιπεριές του είδους Capsicum annuum 

όταν εμβαπτίζονται σε χλωριωμένο νερό (20 ppm) καταλήγουν σε μείωση 1 

log του συνολικού μικροβιακού τους φορτίου στα πρώτα 15 λεπτά. Η 

εμβάπτιση των λαχανικών σε προ-κορεσμένο νερό με όζον (0,5 mg/L) δεν 

επέφερε σημαντική διαφορά καθώς το ολικό μικροβιακό φορτίο μειώθηκε 

περίπου 0,5 log στον ίδιο χρόνο. Οι καθαριστικές τεχνικές ήταν πιο 

αποτελεσματικές όταν τα λαχανικά εμβαπτίζονταν σε συνεχώς οζονιούμενο 

νερό  (0,5 mg/L),οδηγώντας σε 2 log μείωση του ολικού μικροβιακού φορτίου 

στα πρώτα 15 λεπτά και 3,5 log μείωση μετά από 30 λεπτά έκθεσης. Τα 

βέλτιστα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν στην περίπτωση των πιπεριών καθώς η 

λεία και συμπαγής επιφάνειά τους επιτρέπει υψηλότερη δραστικότητα στο 

όζον. Η κινητική της βακτηριακής μείωσης με συνεχή οζονισμό 

παρουσιάστηκαν ικανοποιητικά με ένα Weibull μοντέλο που βελτιστοποίησε 

την μέθοδο. 

 

9) I., Mantzourani, S., Plessas, G., Saxami, A., Alexopoulos, A., Galanis, E., 

Bezirtzoglou. 2014. Study of kefir grains application in sourdough bread 

regarding rope spoilage caused by Bacillus spp. Food Chemistry, 143, 17-21. 

 

Οι άρτοι προζυμιού που παρασκευάζονται με κόκκους kefir εμφανίζουν 

σημάδια μικροβιακής μόλυνσης την 15η μέρα φύλαξης ενώ οι αντίστοιχοι 

άρτοι που παρασκευάζονται με φυσική μικροχλωρίδα μολύνονται περίπου την 

7η μέρα φύλαξης. Η ηλεκτροφόρηση DGGE επιβεβαιώνει την άνωθεν 

μακροσκοπική παρατήρηση , καθώς ο Bacillus spp. ανιχνεύθηκε σε άρτους 

παρασκευασμένους με κόκκους kefir την 15η μέρα φύλαξης.  

Το περιεχόμενο σε οργανικά οξέα, τα οποία παίζουν συνεργιστικό ρόλο στην 

επαγωγή του χρόνου ζωής του άρτου προσδιορίστηκε επίσης. Η 

συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος των άρτων με προζύμι κόκκων kefir ήταν 

περίπου 41-82% υψηλότερη από αυτή των άλλων ( χωρίς kefir) άρτων, ενώ η 

συγκέντρωση του οξικού οξέος των άρτων με kefir ήταν 0,5-1 φορά 

υψηλότερη αντίστοιχα. Η συγκέντρωση μερικών άλλων οργανικών οξέων που 

μελετήθηκαν βρέθηκε σε υψηλότερα επίπεδα (ως και 0,06μg/g) στους άρτους 

με kefir σε σχέση με τους άρτους με φυσική μικροχλωρίδα. 
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Αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν πιθανώς να εξηγήσουν την 

σταθερότητα των άρτων με κόκκους kefir ενάντια στην εμφάνιση μικροβιακής 

μόλυνσης (rope spoilage).   

 

10) C.Nouska, I.Mantzourani, A.Alexopoulos, E. Bezirtzoglou, A.Bekatorou, 

K.Akrida-Demertzi, P.Demertzis, S.Plessas 2015. Saccharomyces cerevisiae 

and kefir production using waste pomegranate juice, molasses and whey. 

Czech Journal of Food Science, 33(3), 277-282. 

 

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η ανάπτυξη του Saccharomyces cerevisiae 

(μαγιά του φούρνου) και του kefir σε υποστρώματα που περιείχαν χυμό 

ροδιού, μελάσα και ξυνόγαλο σε διάφορες συνθήκες όπως θερμοκρασία 

ζύμωσης, παροχή αέρα, αρχική συγκέντρωση σακχάρων και σύσταση 

υποστρώματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην περίπτωση του kefir η 

μεγαλύτερη απόδοση συγκέντρωσης βιομάζας (0.24g/g κατανάλωσης 

σακχάρων) και παραγωγικότητας (6.5g/l/ημέρα) επετεύχθη σε 40/60 και 

20/80% ροδιού/ξυνόγαλου. Ο S. cerevisiae αναπτύχθηκε εύκολα σε όλα τα 

υποστρώματα δίνοντας υψηλότερο ποσό βιομάζας (0.34g/g και 

παραγωγικότητα (131g/l/ημέρα) σε σύγκριση με το kefir με τα καλύτερα 

αποτελέσματα να επιτυγχάνονται σε λόγους 40/60 και 20/80% 

ροδιού/μελάσσας. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά την 

εκμετάλλευση μη συμβατικών υποστρωμάτων όπως είναι ο χυμός που 

προέρχεται από καρπούς ροδιού τα οποία απορρίφθηκαν, σε μία σημαντικά 

αυξανόμενη αγορά παραγωγής μικροβιακής βιομάζας. 

 
11) I., Mantzourani , Μ., Panopoulou, I., Theodoridou, I., Tsirogiannis, V., 

Papaemmanouil, B., Johnson, D., Biedenbach, S., Bouchillon, E. 

Stavropoulou, E., Bezirtzoglou. 2015. Comparative Antimicrobial Susceptibility 

Profiling of Tigecycline and other antibiotics against clinical and environmental 

strains. International Journal of Current Microbiology in Applied Science, 4(4), 

384-396. 

 

Η  αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών έχει οδηγήσει σε αυξημένο ρυθμό 

ανάπτυξης της αντίστασης της ανθεκτικότητας των βακτηριακών στελεχών. 
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Για τον λόγο αυτό η μελέτη καινούργιων αντιβιοτικών παραγόντων είναι πολύ 

μεγάλης σημασίας. Σε αυτή την εργασία, μελετήθηκε η τιγεκυκλίνη. Η 

δραστικότητα 11 αντιβιοτικών εναντίον 264 κλινικών παθογόνων στελεχών και 

225 περιβαλλοντικών παθογόνων εκτιμήθηκε. Η σύγκριση παρόμοιων 

στελεχών αποκάλυψε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των περιβαλλοντικών 

στελεχών έναντι των κλινικών. Περίπου το 38% των περιβαλλοντικών 

στελεχών της E.coli ήταν ανθεκτικό στην αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ, το 

65% των S.aureus ήταν ανθεκτικό στην λεβοφλοξασίνη, το 39% των 

Klebsiella spp. και των K.oxytoca ήταν ανθεκτικό στην κεφτριαξόνη. 

Το 50 % των περιβαλλοντικών E.coli, το 35% των Enterobacter spp. και το 

23% των Pseudomonas spp. έδειξαν αντίσταση ενάντια στην κεφεπίμη. 

Ανθεκτικά στην τιγεκυκλίνη ήταν το 27% των περιβαλλοντικών στελεχών της 

E.coli, το 8% των Enterococcus spp. και το 62%   των S.aureus. 

Είναι εμφανές ότι υπάρχει μία γρήγορη εξάπλωση των καινούργιων 

αντιβιοτικών στο περιβάλλον που οφείλεται όπως και στην περίπτωση της 

τιγεκυκλίνης στην ιατρική της εφαρμογή. 

 
12) M., Fournomiti, A., Kimbaris, I., Mantzourani, S., Plessas, I.,Theodoridou, 

V., Papaemmanouil, I.,Kapsiotis, M., Panopoulou, E.,Bezirtzoglou, A., 

Alexopoulos. Antimicrobial activity of essential oils of cultivated oregano 

(Origanum vulgare), sage (Salvia officinalis) and thyme (Thymus vulgaris) 

against clinical isolates of Escherichia coli , Klebsiella oxytoca and  Klebsiella  

pneumoniae. 2015. Microbial Ecology in Health and Disease (MEHD). 

 

Οι αντιμικροβιακές ιδιότητες των αρωματικών φυτών όπως η ρίγανη, το 

θυμάρι και το φασκόμηλο , είδη με ιδιαίτερη εξάπλωση την Ελλάδα, 

αποτέλεσαν την βάση της μελέτης για την παρούσα εργασία. Η δυνατότητα 

χρήσης των αιθέριων ελαίων από αρωματικά φυτά σαν εναλλακτικούς 

αντιμικροβιακούς παράγοντες  μπορεί να αυξήσει την προστιθέμενη αξία  

τέτοιων καλλιεργειών και ταυτόχρονα να οδηγήσει στην αύξηση της 

καλλιέργειάς τους. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι αντιμικροβιακές 

ιδιότητες αιθέριων ελαίων που συλλέχθηκαν από αρωματικά φυτά 

καλλιεργημένα σε πειραματικό αργό υπό διαφορετικές συνθήκες. Τα αιθέρια 

έλαια συλλέχθηκαν με υδροαπόσταξη σε συσκευή Clevenger και ελέγθηκαν 
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για την αποτελεσματικότητά τους (MIC – Ελάχιστη Ανασταλτική Συγκέντρωση) 

έναντι κλινικά απομονωμένων παθογόνων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  ο 

πλέον ευαίσθητος μικροοργανισμός ήταν η K. oxytoca  με μέση τιμή MIC τα 

0.9 μg/mL αιθέριου ελαίου ρίγανης.  Ακολούθως ευαισθησία στο έλαιο του 

θυμαριού παρουσίασαν τα στελέχη της K. pneumoniae με μέση τιμή MIC 9.5 

μg/mL και 73.5 μg/mL ελαίου ρίγανης.  Τα στελέχη της E. coli 

περιλαμβάνονταν  ανάμεσα στα πλέον ανθεκτικά με τιμές MIC από 24.8-28.6 

μg/mL για τα έλαια της ρίγανης και άνω των 125 μg/mL για αυτά του 

θυμαριού. Περισσότερο αποτελεσματικά φάνηκαν να είναι τα έλαια του 

θυμαριού και ακολούθως της ρίγανης. Τα έλαια του φασκόμηλου 

αποδείχθηκαν ελάχιστα δραστικά έναντι των παθογόνων μικροοργανισμών 

δεδομένου ότι  οι τιμές MIC που παρατηρήθηκαν ήταν άνω των 150 μg/mL 

αιθέριου ελαίου. Οι διαφορές στην καλλιέργεια (ποτιστικά – ξηρικά) δεν 

επηρέασαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό τα παραπάνω αποτελέσματα.  

 

13) S., Kazakos, I., Mantzourani, C., Nouska, A., Alexopoulos, E., 

Bezirtzoglou, A., Bekatorou,. S., Plessas, T., Varzakas. 2016. Production of 

low-alcohol fruit beverages through fermentation of pomegranate and orange 

juices with kefir grains. Current Research in Nutrition and Food Science, 4(1), 

19-26.  

 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ζύμωση χυμού ροδιού σαν μοναδικό 

υπόστρωμα ή αναμεμειγμένο με χυμό ροδιού, χωρίς την προσθήκη ζάχαρης ή 

άλλων συστατικών χρησιμοποιώντας παράλληλα κόκκους κεφίρ.  Η 

κατανάλωση ζαχάρων και η παραγωγή αλκοόλης καταγράφηκαν κατά την 

διάρκεια της ζύμωσης καθώς και η παραγωγή γαλακτικού οξέος και η 

βιωσιμότητα των γαλακτικών βακτηρίων. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσθήκη χυμού πορτοκαλιού βελτιώνει την 

ικανότητα των κόκκων κεφίρ να ζυμώνουν τον χυμό πορτοκαλιού και 

αυξάνουν την βιωσιμότητα των γαλακτικών βακτηρίων. 

Η παραγωγή γαλακτικού οξέος παρατηρήθηκε σε όλα τα προϊόντα και ειδικά 

σε αυτά που περιείχαν και χυμό πορτοκαλιού, δείχνοντας μεταβολική 

δραστηριότητα κατά την διάρκεια της φύλαξης (4οC για 4 εβδομάδες).  
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Τα αποτελέσματα δείχνουν την πιθανότητα παρασκευής ροφημάτων φρούτων 

χαμηλού αλκοολικού βαθμού με δυνητικά αντιοξειδωτικές και προβιοτικές 

ικανότητες. Επιπλέον, σε οργανοληπτικές δοκιμασίες που έγιναν, έδειξαν την 

αποδοχή των καταναλωτών για όλους τους ζυμωμένους χυμούς.   

 

14) C., Stefanis, S., Plessas, A., Alexopoulos, I., Mantzourani, A., Galanis, E., 

Bezirtzoglou, A., Bekatorou. 2016. Reviewing classical and molecular 

techniques regarding profiling of probiotic character of microorganism. Current 

Research in Nutrition and Food Science, 4(1), 27-47.   

 

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των προβιοτικών σαν λειτουργικά συστατικά 

στα τρόφιμα έχει γίνει αποδεκτή σε μεγάλο βαθμό από τους καταναλωτές και 

είναι κάτω από συνεχή διερεύνηση από την επιστημονική κοινότητα. 

Σαν αποτέλεσμα, αρκετά τρόφιμα που περιέχουν προβιοτικά εισήχθησαν στην 

αγορά με ετήσιο τζίρο αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Παραδοσιακές μικροβιολογικές τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν, είχαν όμως 

αρκετούς περιορισμούς και για τον λόγο αυτό αναπτύχθηκαν καινούργιες 

τεχνικές που στηρίζονται στην ανάλυση νουκλεικών οξέων. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις τρέχουσες 

τεχνικές για την ποσοτικοποίηση και τον χαρακτηρισμό των δυνητικά 

προβιοτικών στελεχών. Αναφέρονται επίσης και μερικές εντελώς καινούργιες 

τεχνικές ανάλυσης (omics).  

 

15) E., Papafotopoulou-Patrinou, A.-I., Gialleli, M., Kallis, S., Plessas, A., 

Alexopoulos, I., Mantzourani, E., Bezirtzoglou, A., Bekatorou, M., Kanellaki, 

A.A., Koutinas. 2016.   Microbiological assessment of tubular cellulose filters 

used for liquid foods cold pasteurization. LWT- Food Science and 

Technology, 67, 151-158.   

 

Ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν την βιομηχανία τροφίμων είναι η 

διατήρηση των τροφίμων και η μικροβιακή αλλοίωση. Η πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη τεχνική για το σκοπό αυτό είναι η παστερίωση, μία 

διαδικασία μεταφοράς θερμότητας στο προϊόν. Η παστερίωση ωστόσο μπορεί 

να αλλοιώσει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ειδικά σε θερμοευαίσθητα 
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τρόφιμα. Στη μελέτη αυτή, προτείνεται μία νέα μέθοδος ψυχρής παστερίωσης 

σαν εναλλακτική των θερμαντικών μεθόδων. Η τεχνολογία αυτή περιλαμβάνει 

την απομάκρυνση των μικροβίων από τα τρόφιμα σε μέτριες και χαμηλές 

θερμοκρασίες μέσω διήθησης. Το υγρό τρόφιμο διηθείται συνεχώς μέσω ενός 

φίλτρου σωληνοειδούς κυτταρίνης (TC), ενός προϊόντος που παρασκευάζεται 

μετά την απολιγνίνοποίηση του πριονιδιού. Το φίλτρο μπορεί να αναγεννηθεί 

με έκπλυση από ζεστό νερό. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει την 

δυνατότητα των TC φίλτρων να παγιδεύσουν και να απομακρύνουν τους 

μικροοργανισμούς κατά τη διάρκεια της ψυχρής παστερίωσης σε δείγματα 

επιμολυσμένου κρασιού, μπύρας, άλμης για ελιές και πιπεριές σε 

εργαστηριακή (2L) και πιλοτική εργοστασιακή κλίμακα (10L). Η μικροβιολογική 

ανάλυση των φίλτρων έδειξε ότι τα φίλτρα TC είναι πολύ αποτελεσματικά 

τόσο στην απομάκρυνση βακτηρίων όσο και στην απομάκρυνση μυκήτων, με 

ποσοστό απομάκρυνσης υψηλότερο από 90%. Επιπροσθέτως, το φίλτρο 

έδειξε ικανοποιητική λειτουργική σταθερότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα 

(σχεδόν 100 συνεχόμενες ημέρες), ενώ η αναγέννηση του φίλτρου με ζεστό 

νερό διατηρεί την σταθερότητα. 

 

16) C., Nouska, S., Kazakos, I., Mantzourani, A., Alexopoulos, E., 

Bezirtzoglou, S., Plessas. 2016. Fermentation of Cornus mas. L. Juice for 

functional low alcoholic beverage production. Current Research in Nutrition 

and Food Science, 4 (2), 119-124. 

Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για κατανάλωση 

λειτουργικών τροφίμων που ισχυρίζονται ότι παρέχουν οφέλη για την υγεία. 

Αυτές τις μέρες η πλειοψηφία των προβιοτικών προϊόντων έχει καθιερωθεί με 

τη μορφή γαλακτοκομικών προϊόντων. Ωστόσο, η δυσανεξία στη λακτόζη και 

η αύξηση της χορτοφαγίας οδηγούν την έρευνα για την εμπορική παραγωγή, 

την εξεύρεση νέων, μη γαλακτικών, κατάλληλων μέσων για τα προβιοτικά 

προϊόντα. Ως εκ τούτου, διεξήχθη προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τη 

ζύμωση του χυμού Cornus mas L. με ένα δυνητικό προβιοτικό 

μικροοργανισμό (Lactobacillus paracasei K5) και ένα προβιοτικό Lactobacillus 

plantarum ATCC14917 για τη παραγωγή λειτουργικού ροφήματος.  

Η βιωσιμότητα των προαναφερθέντων μικροοργανισμών παρακολουθήθηκε 

κατά τη διάρκεια της ζύμωσης σε διαφορετικές τιμές ρΗ, σε 0 λεπτά, 24 ώρες 
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και κατά την αποθήκευση (5 oC) για 1, 2, 3 και 4 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι το Lactobacillus.plantarum ATCC 14917 και το Lactobacillus 

paracasei Κ5 διατηρούσαν τη βιωσιμότητά τους σε υψηλά επίπεδα 

(τουλάχιστον 6 log cfu / ml) υπό αποθήκευση στους 5 oC για 4 εβδομάδες, η 

οποία θεωρείται σημαντική προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό του προϊόντος 

ως προβιοτικό. Ομοίως, το αποτέλεσμα έδειξε ότι είναι πιθανό να παραχθεί 

ένα δυνητικά λειτουργικό ρόφημα με βάση το Cornus mas L. με αντιοξειδωτική 

δράση (λόγω των συστατικών του Cornus mas L.) και πιθανές προβιοτικές 

δραστηριότητες (λόγω των πιθανών προβιοτικών στελεχών). 

 

17) S., Plessas, C., Nouska, I., Mantzourani, Y., Kourkoutas, A., Alexopoulos, 

E., Bezirtzoglou. 2017. Microbiological exploration of different types of kefir 

grains. Fermentation. 3(1). 

Πολλές μελέτες έχουν γίνει τελευταία και αφορούν στα οφέλη για την 

ανθρώπινη υγεία μέσα από την κατανάλωση τροφίμων ζυμωμένων με 

κόκκους κεφίρ. 

 Το σημαντικό όμως είναι ο χαρακτηρισμός και η απομόνωση συγκεκριμένων 

προβιοτικών στελεχών από την μικροχλωρίδα του κεφίρ. Ο λόγος για αυτό 

είναι ότι στην βιομηχανία τροφίμων είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται 

προβιοτικά στελέχη από ότι κόκκοι κεφίρ προκειμένου να παράγονται τρόφιμα 

με προστιθέμενη αξία. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως 

PCR, NGS και DGGE. Στην παρούσα εργασία, δίνεται έμφαση στα τελευταία 

αποτελέσματα που αφορούν στα οφέλη για την υγεία από την κατανάλωση 

κόκκων κεφίρ με στελέχη με προβιοτικές ιδιότητες.  

 

18) S., Plessas, C., Nouska, A., Karapetsas, S., Kazakos, A., Alexopoulos, I., 

Mantzourani,  P., Chondrou, M.,Fournomiti, A., Galanis, E., Bezirtzoglou.  

2017. Isolation, characterization and evaluation of the probiotic potential of a 

novel Lactobacillus strain isolated from Feta-type cheese. Food Chemistry, 

226, 102-108. 

 

Στην παρούσα εργασία 45 γαλακτικά βακτήρια απομονώθηκαν από τυρί φέτα 

και ελέγχθηκαν για πιθανή προβιοτική δράση σε μία σειρά από αποδεκτές in 
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vitro δοκιμασίες ,μεταξύ των οποίων αντίσταση σε χαμηλό Ph, αντίσταση σε 

πεψίνη και παγκρεατίνη και ανθεκτικότητα σε χολικά άλατα.  

Το στέλεχος Κ5 που επέδειξε ιδιότητες ίδιες ή ακόμα καλύτερες από αυτές του 

στελέχους αναφοράς Lactobacillus plantarum ATCC 14917, υποβλήθηκε σε 

περεταίρω ανάλυση. Κατά πρώτον, αποδείχθηκε ότι το Κ5 ανήκει στην 

οικογένεια των paracasei. Κατά δεύτερον, μελετήθηκε ως προς τις 

τεχνολογικές του ιδιότητες, το ρόφημα που παρήχθη από την ζύμωση χυμού 

ροδιού από  το στέλεχος Κ5. Τελικά, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι PCR και 

RAPD για την ακριβή ανίχνευση του στελέχους σε προϊόντα τροφίμων.  

 

19) A., Alexopoulos, S., Plessas, Y., Kourkoutas, C., Stefanis, S., Vavias, C., 

Voidarou, I., Mantzourani, E., Bezirtzoglou. 2017. Experimental effect of 

ozone upon the microbial flora of commercially produced dairy fermented 

products. International Journal of Food Microbiology, 246, 5-11. 

Το όζον έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον για την αντιμετώπιση και για τον 

έλεγχο των μικροοργανισμών που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Αέριο όζον εφαρμόστηκε πάνω στην 

επιφάνεια δειγμάτων γιαουρτιού που είχαν μόλις γεμίσει λίγο πριν την 

αποθήκευση για την ανάπτυξη του τυροπήγματος, προκειμένου να 

αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση από τους αερόβιους 

μικροοργανισμούς. Κατά συνέπεια, διάλυμα χλωριούχου νατρίου 

διαβιβάστηκε με όζον για διάφορες χρονικές περιόδους και χρησιμοποιήθηκε 

για την ωρίμανση του λευκού (τύπου φέτας) τυριού. Και τα δύο προϊόντα 

υποβλήθηκαν σε συνεχή παρακολούθηση του μικροβιακού φορτίου και 

ελέγχθηκαν επίσης για τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες. Στα δείγματα 

οζονισμένου γιαουρτιού παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των μυκήτων 

κατά προσέγγιση 0,6 Log cfu / g (25,1%) μέχρι το τέλος της περιόδου 

παρακολούθησης σε σχέση με τα δείγματα ελέγχου. Σε λευκό τυρί που έχει 

ωριμάσει με οζονοποιημένη άλμη (1,3 mg / L O3, NaCl 5%) φαίνεται ότι η 

επεξεργασία με όζον κατά τη διάρκεια των δύο μηνών παρατήρησης μείωσε 

το φορτίο των μυκήτων χωρίς όμως να προσφέρει πλεονεκτήματα έναντι της 

χρήσης παραδοσιακού άλμης (NaCl 7% ). Εντούτοις, παρατηρήθηκαν 

κάποιες μεταβολές στις οργανοληπτικές ιδιότητες, πιθανώς λόγω του 

οργανικού φορτίου στην άλμη που απενεργοποιεί το όζον στα αρχικά στάδια 
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εφαρμογής. Συμπεραίνεται ότι, αν οι παράγοντες του χρόνου και της 

συγκέντρωσης του όζοντος διαμορφώνονται σωστά, η οζονίωση θα 

μπορούσε να είναι μια πολλά υποσχόμενη διαδικασία που θα διασφαλίζει την 

παραγωγή ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων. 

 

 

20) A., Alexopoulos, S., Plessas, A., Kimbaris, M., Varvatou, I., Mantzourani, 

M., Fournomiti, V., Tzouti, A., Nerantzaki, E., Bezirtzoglou. 2017. Mode of 

antimicrobial action of Origanum Vulgare essential oil against clinical 

pathogens. Current Research in Nutrition and Food Science, 05:2, 109-115. 

 

Αιθέριο έλαιο ρίγανης συλλέχθη με υδροαπόσταξη από αρωματικά φυτά 

Origanum Vulgare και εξετάσθηκε για την αντιμικροβιακή του δράση ενάντια 

σε 16 κλινικά στελέχη E.coli και S. aureus ( MRSA & MSSA). 

Αρχικά, οι MIC (Minimum Inhibitory Concentration) και οι MBC (Minimum 

Bactericidal Concentration) εκτιμήθηκαν με την μέθοδο της μικροαραίωσης.  

Επιπρόσθετα, οι εξωκυτταρικές συγκεντρώσεις ολικών πρωτεϊνών 

μετρήθηκαν σε βακτηριακά αιωρήματα παρουσία και απουσία αιθέριου ελαίου 

ρίγανης με την μέθοδο Bradford. 

 Η αμπικιλίνη χρησιμοποιήθηκε σαν θετικό control. Τα περισσότερα από τα 

στελέχη S. aureus  και σχεδόν τα μισά από τα στελέχη E.coli επέδειξαν 

σχετικά χαμηλές τιμές MIC παρουσία  αιθέριου ελαίου ρίγανης. 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το 65% των στελεχών E.coli και περισσότερο 

από το 80% των στελεχών S. aureus  επέδειξαν καμπυλη εξάρτησης από την 

συγκέντρωση, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο τρόπος δράσης του αιθέριου 

ελαίου είναι η λύση της πλασματικής μεμβράνης και του κυτταρικού 

τοιχώματος του βακτηρίου. 

Διαφορές στις ευαισθησίες μεταξύ Gram(-) και  Gram(+) βακτηρίων απέναντι 

στη δράση αιθέριων ελαίων είναι γνωστές, με τα Gram(+) να είναι πιο 

ευαίσθητα από τα  Gram(-). Τα στελέχη MRSA αποδείχθηκαν πιο ανθεκτικά 

σε σχέση με τα στελέχη MSSA.  

 

21) I., Mantzourani *, S., Kazakos,  A., Terpou, A., Mallouchos, A., Kimbaris, 

A., Alexopoulos, E., Bezirtzoglou, S., Plessas. 2018. Assessment of volatile 
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compounds evolution, antioxidant activity and total phenolics content during 

cold storage of Pomegranate Beverage Fermented by L. paracasei K5. 

Fermentation, 4, 95.  

 

Ένα πρόσφατα απομονωμένο στέλεχος από τυρί τύπου φέτας, δυνητικά 

προβιοτικό στέλεχος Lactobacillus paracasei K5, εφαρμόστηκε για την 

ζύμωση χυμού ροδιού (Punica granutum L.). Η ζύμωση πραγματοποιήθηκε 

για διάρκεια 24 h και στη συνέχεια ακολούθησε αποθήκευση των χυμών  

στους 4 °C για 4 εβδομάδες. Οι παράμετροι που εξετάστηκαν  ήταν η 

σύσταση των πτητικών συστατικών, αντιοξειδωτική ικανότητα, το ολικό 

περιεχόμενο φαινολών, και η αποδοχή των καταναλωτών. Τα 

αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, δείχνοντας ότι η γαλακτική ζύμωση  

προάγει την σύνθεση πτητικών  ακόμα και κατά την τέταρτη εβδομάδα 

αποθήκευσης. Αυξημένη αντιοξειδωτική ικανότητα (151.44 mg TE/100 mL 

την 2η εβδομάδα) και περιεχομένου φαινολών (285 mg GAE/100 mL την 3η 

εβδομάδα) παρατηρήθηκαν σε όλες τις εβδομάδες αποθήκευσης συγκριτικά 

με τις αρχικές τιμές  του χυμού ροδιού. Ο ζυμωμένος χυμός ροδιού 

σημείωσε καλύτερα αποτελέσματα κατά τις 3 τελευταίες εβδομάδες  ψυχρής 

αποθήκευσης συγκριτικά με τον μη-ζυμωμένο χυμό. Συμπερασματικά, ο L. 

Paracasei K5 αποδείχτηκε να είναι κατάλληλος για την παραγωγή 

λειτουργικών ροφημάτων ροδιού με προηγμένα αρωματικά χαρακτηριστικά  

και υψηλή διατροφική αξία. 

 

22) I., Mantzourani*, C., Nouska, A., Terpou, A., Alexopoulos, E., 

Bezirtzoglou, M., Panayiotidis, A., Galanis, S., Plessas. 2018. Production of a 

Novel Functional Fruit Beverage Consisting of Cornelian Cherry Juice and 

Probiotic Bacteria. Antioxidants, 7, 163. 

 

Η παρούσα εργασία περιγράφει την ανάπτυξη ενός καινοτόμου λειτουργικού 

ροφήματος με την χρήση του προβιοτικού στελέχους Lactobacillus plantarum 

ATCC 14917 για ζύμωση σε χυμό κράνων. Το προβιοτικό στέλεχος 

εφαρμόστηκε σε ελεύθερο και ακινητοποιημένο φορέα  απολιγνινοποιημένου 

κριθαριού (DWB). Ο χυμός κράνων ζυμώθηκε για 24 h και κατόπιν φυλάχτηκε 

στους  4 °C για 4 εβδομάδες. Αρκετές παράμετροι εκτιμήθηκαν  όπως η 
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συγκέντρωση σακχάρων, οργανικών οξέων  και αλκοολών, το ολικό 

περιεχόμενο αλκοολών, η βιωσιμότητα των κυττάρων, καθώς και η αποδοχή 

των καταναλωτών. Αποδείχτηκε ότι ο βιοκαταλύτης είτε ελεύθερος είτε 

ακινητοποιημένος ήταν αποτελεσματικός. Η συγκέντρωση της μεθανόλης 

διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα (0.3–0.9% v/v). Το ολικό φαινολικό 

περιεχόμενο του χυμού κράνων  σε ακινητοποιημένα κύτταρα (214–264 mg 

GAE/100 mL) για όλες τις εβδομάδες αποθήκευσης ήταν υψηλότερο 

συγκριτικά με  τον ζυμωμένο χυμό με ελεύθερα κύτταρα (165–199 mg 

GAE/100 mL) και τον μη-ζυμωμένο χυμό (135–169 mg GAE/100 mL). Τα 

ακινητοποιημένα κύτταρα διατήρησαν την βιωσιμότητά τους σε υψηλότερα 

επίπεδα (9.95 log cfu/mL στην 4η εβδομάδα) συγκριτικά με τα ελεύθερα 

κύτταρα (7.36 log cfu/mL στην 4η εβδομάδα). Ανάμεσα στα ζυμωμένα και στα 

αζύμωτα δείγματα χυμών δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές οργανοληπτικές 

διαφορές. 

 

23) I., Mantzourani*, A., Terpou, A., Alexopoulos, E., Bezirtzoglou, A., 

Bekatorou, S., Plessas. 2019. Production of high nutritive value Cornelian 

cherry (Cornus mas L.) beverage through application of a novel potentially 

probiotic Lactobacillus paracasei K5. Biocatalysis and Agricultural 

Biotechnology, 17, 347-351 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η παραγωγή ενός καινοτόμου, δυνητικά 

συμβιωτικού ροφήματος με ζύμωση χυμού κράνων με κύτταρα Lactobacillus 

paracasei K5 , ελεύθερα ή ακινητοποιημένα σε σπόρους κριθαριού. Οι 

ζυμώσεις έγιναν για  24 h και ακολούθησε ψυχρή ΄φυλαξη των δειγμάτων για  

4 εβδομάδες.Η συγκέντρωση της αιθανόλης διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα 

(0.2–0.7% v/v). Το ολικό φαινολικό περιεχόμενο του ζυμωμένου χυμού  με 

ακινητοποιημένα κύτταρα, μετά την ζύμωση και κατά την διάρκεια της 

αποθήκευσης, ήταν υψηλότερο  (205–287 mg GAE/100 ml) συγκριτικά με τον 

χυμό που ζυμώθηκε με ελεύθερα κύτταρα (188–241 mg GAE/100 ml) και του 

ζυμού που χρησιμοποιήθηκε σαν μάρτυρας. Η βιωσιμότητα των 

ακινητοποιημένων κυττάρων διατηρήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα  συγκριτικά 

με τα ελεύθερα κύτταρα (9.74 and 8.58 log cfu/ml, αντίστοιχα) την 4η 

εβδομάδα φύλαξης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κύτταρα L. paracasei K5 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/lactobacillus-paracasei
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/lactobacillus-paracasei
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ακινητοποιημένα σε σπόρους κριθαρού  μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

επιτυχώς για την παραγωγή  συμβιωτικών ροφηματων κράνων με υψηλή 

διατροφική αξία. 

 

24) I., Mantzourani*, A., Terpou, A., Galanis, A., Alexopoulos, A., Bekatorou, 

E., Bezirtzoglou, A.A, Koutinas, S., Plessas. 2018. Application of a novel 

potential probiotic Lactobacillus paracasei strain isolated from kefir grains in 

the production of Feta-type cheese. Microorganisms, 6(4), 121. 

 

Στην παρούσα εργασία, ένα καινοφανές δυνητικά προβιοτικό στέλεχος  

Lactobacillus paracasei, που προηγουμένως είχε απομονωθεί από 

γαλακτοκομικά προϊόντα, αξιολογήθηκε σαν αρχική καλλιέργεια για την 

παρασκευή τυριού τύπου φέτας. Όσον αφορά την βιομηχανική εφαρμογή, η 

αρχική καλλιέργεια εφαρμόστηκε σαν μία ξηραμένη υπό ψύξη καλλιέργεια 

κυττάρων ελεύθερων ή ακινητοποιημένων. Όλα τα παραγόμενα τυριά 

συγκρίθηκαν με δείγματα τυριών που παρασκευάστηκαν με ένζυμο ρεννίνης. 

Αρκετές παράμετροι, που επηρεάζουν την ποιότητα και τον χρόνο 

συντήρησης του τυριού τύπου φέτας ερευνήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 

μικροβιακών πληθυσμών , φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και πτητικών 

ενώσεων κατά την διάρκεια 90 ημερών ωρίμανσης και αποθήκευσης. Η 

βιωσιμότητα του L. paracasei K5 παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα (≥ 6.0 log 

cfu/g) μετά την 90η μέρα παραγωγής του τυριού, όπως καταγράφηκε από την 

συνδυασμένη μικροβιακή απαρίθμηση  και  multiplex PCR ανάλυση. Η χρήση 

ξηραμένης υπό ψύξη  αρχικής καλλιέργειας (ελεύθερης ή ακινητοποιημένης) 

προήγαγε το αρωματικό προφίλ των τυριών τύπου φέτας. Τελικά, η χρήση  

δυνητικά συμβιωτικών βιοκαταλυτών προήγαγε περαιτέρω την διατροφική 

αξία των προϊόντων τυριού και επιπρόσθετα  μειώνει την πιθανότητα 

εμφάνισης αλλοιώσεων από παθογόνους μικροοργανισμούς. 

 

25)  A., Terpou, I., Mantzourani, A., Galanis, M., Kanellaki, E. Bezirtzoglou, 

A., Bekatorou, A., Koutinas, S., Plessas. 2018. Employment of L. paracasei 

K5 as a novel potentially probiotic freeze-dried starter for Feta-type cheese 

production. Microorganisms. 7(1), 3. 
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Στην παρούσα εργασία, 38 γαλακτικά βακτήρια απομονώθηκαν από κόκκους 

κεφίρ και αξιολογήθηκαν σε ότι αφορά τις προβιοτικές τους ικανότητες σε μία 

σειρά από in vitro δοκιμασίες, όπως ανθεκτικότητα σε χαμηλό pH, 

ανθεκτικότητα σε πεψίνη και παγκρεατίνη, ανθεκτικότητα σε χολικά άλατα και 

αντοχή έναντι κοινών αντιβιοτικών. Ανάμεσά τους, το στέλεχος SP3 επέδειξε 

δυνητικές προβιοτικές ικανότητες. Η μοριακή ανάλυση με multiplex PCR 

έδειξε ότι το στέλεχος ανήκει στην οικογένεια των paracasei. Το στέλεχος 

χρησιμοποιήθηκε σαν αρχική καλλιέργεια για την παρασκευή τυριού τύπου 

φέτας. Το εν λόγω τυρί επέδειξε σε σημαντικά υψηλότερη οξύτητα, 

χαμηλότερο pH, μειωμένα ποσοστά κολοβακτηριοειδών, ζυμών και μυκήτων 

και σαφώς βελτιωμένα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά συγκριτικά 

με δείγματα τυριών που παρήχθησαν χωρίς αρχική καλλιέργεια. 

 

26) I., Mantzourani*, S., Kazakos, A., Terpou, A., Alexopoulos, E., 

Bezirtzoglou, A., Bekatorou, S., Plessas. 2018. Potential of the probiotic 

Lactobacillus plantarum ATCC 14917 strain to produce functional fermented  

pomegranate juice. Foods, 8(1), 4. 

 

Στην παρούσα εργασία, η εφαρμογή του προβιοτικού στελέχους Lactobacillus 

plantarum ATCC 14917 για την ζύμωση χυμού ροδιού τονίζεται. Ο χυμός 

ροδιού ζυμώθηκε για 24 h και κατόπιν αποθηκεύθηκε στους 4 oC για 4 

εβδομάδες. Η βιωσιμότητα των κυττάρων διατηρήθηκε ακόμα και μετά από  

the 24 h ζύμωσης και φύλαξης για 4 εβδομάδες (πάνω από  8.8 log cfu/mL), 

ενώ ο ζυμωμένος χυμός ροδιού  έδωσε καλύτερα ποσοστά μετά την 4η 

εβδομάδα αποθήκευσης συγκριτικά με τον μη- ζυμωμένο χυμό ροδιού. Η 

συγκέντρωση της αιθανόλης διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα (0.3–1% v/v). Ο 

ζυμωμένος χυμός ροδιού περιείχε περισσότερα και σε μεγαλύτερα ποσοστά  

επιθυμητά πτητικά συστατικά  (αλκοόλες, κετόνες και εστέρες) ακόμα και κατά 

την 4η εβδομάδα φύλαξης συγκριτικά με τον μη-ζυμωμένο χυμό ροδιού. Η 

αντιοξειδωτική ικανότητα (150.63 mg Trolox equivalent (TE)/100 mL στην 2η 

εβδομάδα) και το ολικό περιεχόμενο φαινολών (206.46 mg ισοδύναμο 

γαλλικού οξέος (GAE)/100 mL στην 2η εβδομάδα) καταγράφηκαν σε 

υψηλότερα επίπεδα  για όλο τον χρόνο φύλαξης  συγκριτικά με τον μη-

ζυμωμένο χυμό. 
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27) I., Mantzourani, S., Plessas, M., Odatzidou, A., Alexopoulos, A., Galanis, 

E., Bezirtzoglou, A., Bekatorou. 2019. Effect of a novel Lactobacillus 

paracasei starter on sourdough bread quality. Food Chemistry, 271, 259-265. 

 

Το νέο στέλεχος Lactobacillus paracasei K5, που απομονώθηκε πρόσφατα 

από ελληνικό τυρί, αξιολογήθηκε ως αρχική καλλιέργεια στην παραγωγή 

άρτου με τη μέθοδο του προζυμιού. Η παρασκευή των άρτων έγινε με τη 

χρήση διαφορετικών ποσοτήτων Lactobacillus paracasei K5, καθώς επίσης 

και με παραδοσιακά προζύμια για σύγκριση. Αξιολογήθηκαν τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των άρτων (οξύτητα και όγκος), καθώς και η εμφάνιση 

σχοινώδους αλλοίωσης (rope spoilage) μέσω μακροσκοπικών παρατηρήσεων 

και μοριακής ανάλυσης (PCR-DGGE). Τα υψηλότερα επίπεδα οξύτητας (3,15 

g γαλακτικού οξέος και 1,13 g οξικού οξέος ανά kg άρτου) και καλύτερη 

αντοχή στην αλλοίωση παρατηρήθηκαν όταν ο άρτος περιείχε 30% w/w. 

προζύμι που περιείχε Lactobacillus paracasei K5 (εμφάνιση αλλοίωσης την 

15η με 16η ημέρα αποθήκευσης). Επιπλέον, η χρήση προζυμιού με 

Lactobacillus paracasei K5 βελτίωσε τις οργανοληπτικές ιδιότητες του άρτου, 

όπως φάνηκε από την προτίμηση των καταναλωτών και την ανάλυση GC-MS 

των πτητικών ενώσεων. Επομένως, ο Lactobacillus paracasei K5 μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την παρασκευή άρτου με προζύμι με καλή 

καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και παρατεταμένη διάρκεια ζωής. 

 

28) I., Mantzourani *, A.,Terpou, A., Alexopoulos, E., Bezirtzoglou, S., 

Plessas*. 2019. Assessment of ready -to- use freeze dried immobilized 

biocatalysts as innovative starter cultures on sourdough bread making. Foods, 

8:40.  

 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η χρήση βιοκαταλυτών ως αρχικές 

καλλιέργειες στην παραγωγή άρτου με προζύμι. Οι βιοκαταλύτες 

αποτελούνταν από Lactobacillus paracasei K5 και Lactobacillus bulgaricus 

ATCC 11842 που προηγουμένως είχαν ακινητοποιηθεί σε 

απολιγνινοποιημένη ίνα κριθαριού (DWB) και λυοφιλιοποιηθεί χωρίς την 

χρήση κρυοπροστατευτικών. 
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Οι παράμετροι που μελετήθηκαν ήταν φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, η 

εμφάνιση σχινώδους αλλοίωσης και ευρωτίασης, η σύσταση των πτητικών 

συστατικών και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο βιοκαταλύτες εμφάνισαν 

ικανοποιητική ικανότητα ζύμωσης. Παρόλα αυτά, τα βέλτιστα αποτελέσματα 

επετεύχθησαν στην περίπτωση του ακινητοποιημένου και λυοφιλιοποιημένου  

Lactobacillus paracasei K5, όταν χρησιμοποιήθηκε σαν μονοκαλλιέργεια. 

Πιο συγκεκριμένα, το παραγόμενο ψωμί είχε πιο υψηλότερη οξύτητα (8,67 mL 

0.1 N NaOH) και υψηλότερο οργανικό φορτίο (2,90 g/Kg γαλακτικού οξέος και 

1,11 g/Kg οξικού οξέος). Αυτά τα αποτελέσματα, εξηγούν και το γεγονός ότι το 

συγκεκριμένο ψωμί διατηρήθηκε για περισσότερες μέρες (14) όσον αφορά την 

εμφάνιση σχοινώδους αλλοίωσης και 12 μέρες όσον αφορά την εμφάνιση 

ευρωτίασης. Επιπλέον, το εν λόγω ψωμί εμφάνιση βελτιωμένο αρωματικό 

προφίλ, όσον αφορά τις συγκεντρώσεις και τον αριθμό των πτητικών 

συστατικών, γεγονός που αποδείχθηκε με την χρήση GC/MS ανάλυσης. Δεν 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στις οργανοληπτικές  δοκιμασίες. 

Καταληκτικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα χρησιμοποιηθέντα στελέχη 

καλλιεργήθηκαν σε τυρόγαλο, μειώνοντας το κόστος της βιοτεχνολογικής 

διαδικασίας.  
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