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Περίληψη 

Η χρήση των αντιμικροβιακών στη θεραπευτική από τα μέσα του 20ου αιώνα ήταν μια επανάσταση 

στην αντιμετώπιση των βακτηριακών λοιμώξεων. Όμως, η χρήση και κατάχρηση των αντιβιοτικών 

είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ανθεκτικών βακτηρίων, με τα ζώα και το περιβάλλον να 

θεωρούνται ως κύρια δεξαμενή των ανθεκτικών βακτηρίων ή των παραγόντων αντοχής. Ειδικότερα, 

μεταξύ των παθογόνων βακτηρίων που απομονώνονται από τα ζώα και τα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης, ανήκουν και τα είδη Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae και Acinetobacter spp., 

τα οποία σχετίζονται με σοβαρές ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Η αντιμετώπιση των λοιμώξεων που 

προκαλούν έχει ελάχιστες θεραπευτικές επιλογές, καθώς μπορούν να εμφανίσουν αντοχή ακόμα και 

σε αντιβιοτικά τελευταίας γραμμής, όπως οι καρβαπενέμες. Ένα από τα ερωτήματα που χρήζει 

διερεύνησης είναι η σημασία των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά παθογόνων βακτηρίων ή παραγόντων 

αντοχής που απαντώνται στα ζώα, τα τρόφιμα και το περιβάλλον, για την πρόκληση νόσου ή 

μετάδοση αντοχής στα βακτήρια του ανθρώπου. Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής 

είναι η ανίχνευση στελεχών Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae και Acinetobacter spp. που 

διαθέτουν γενετικά στοιχεία παραγωγής β-λακταμασών στα κρεοπαραγωγά ορνίθια, στο κρέας τους 

και στο περιβάλλον, καθώς και η σύγκριση του γενετικού προφίλ των απομονωθέντων βακτηρίων 

από τα ζώα και το περιβάλλον με το προφίλ των αντίστοιχων βακτηρίων του ανθρώπου. Σε δείγματα 

από ζώα, εργαζόμενους και το περιβάλλον σφαγείων, νοσοκομείων και εκτροφών θα αναζητηθούν 

ανθεκτικά στις β-λακτάμες στελέχη Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae και Acinetobacter spp. 

με συμβατικές μικροβιολογικές δοκιμές. Ακολούθως τα απομονωθέντα στελέχη θα εξεταστούν για 

την παρουσία γονίδιων που σχετίζονται με την παραγωγή β-λακταμασών, θα χαρακτηριστούν 

μοριακά και θα συγκριθούν με αντίστοιχα στελέχη που έχουν προκαλέσει νόσο στον άνθρωπο. Η 

πρωτοτυπία της μελέτης και η αναμενόμενη συμβολή της στην προαγωγή της επιστήμης συνάγεται 

από τον μικρό αριθμό μελετών προσδιορισμού του επιπολασμού των Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae και Acinetobacter spp. που παράγουν β-λακταμάσες στα κρεοπαραγωγά ορνίθια, το 

κρέας τους και το περιβάλλον, όσο και τη σύγκριση του γενετικού τους προφίλ με το αντίστοιχο των 

στελεχών που προκαλούν ασθένεια στον άνθρωπο. Με βάση τα παραπάνω, αναμένεται να 

διερευνηθεί η δεξαμενή των συγκεκριμένων ανθεκτικών βακτηρίων στη διεπαφή ανθρώπων, ζώων, 

τροφίμων και περιβάλλοντος, έτσι ώστε να μπορέσει να ελεγχθεί η επίδραση αυτών στην ανάπτυξη 

μικροβιακής αντοχής στα αντίστοιχα μικροβιακά στελέχη του ανθρώπου. 
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Abstract 

The use of antimicrobial agents in the mid-20th century was a major breakthrough in the treatment of 

bacterial infections. However, the misuse and overuse of antibiotics result in the emergence of 

resistant bacteria. Animals and the environment are considered the main reservoir of resistant bacteria 

and drug-resistance factors. In particular, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter 

spp. are among the pathogens that are isolated from animals and food of animal origin and are able 

to cause serious hospital-acquired infections. The treatment of infections caused by these 

microorganisms has few therapeutic options, as they can become resistant even to last resort 

antibiotics, such as carbapenems. One of the questions under investigation is the importance of 

antibiotic-resistant pathogenic bacteria or resistance factors found in animals, food and the 

environment, for causing disease or transmitting resistance to human bacteria. The aim of this thesis 

is to determine the occurrence and prevalence of the extended spectrum β-lactamase producing 

(ESBL) Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter spp., in broilers, poultry meat 

and the environment, and to compare the genetic profile of the isolated bacteria with the profile of 

the ESBL human isolates. After isolation of ESBL Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and 

Acinetobacter spp. by conventional microbiological methods, the isolates are going to be screened 

for the occurrence of genes associated with the production of β-lactamases. The detected genes from 

broiler, meat and environmental isolates are going to be molecularly characterized and compared to 

human isolates. The originality of the study and its expected contribution to the promotion of science 

are derived from the fact that only a limited number of studies is available concerning both the 

determination of the prevalence of ESBL Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter 

spp. in broilers, their meat and the environment and the comparison of their genetic profile with the 

profile of the isolates from humans. Based on the above, the reservoir of the specific resistant bacteria 

in the interface of humans, animals, food and the environment will be investigated, in order to control 

the emergence of antimicrobial resistance in humans. 
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