Οι μικροοργανισμοί βρίσκονται
παντού στο σύστημα τροφίμων

Ποικίλες μικροβιακές κοινότητες, αποτελούμενες
από μύκητες, βακτήρια, πρωτόζωα και άλλους
μικροοργανισμούς, υπάρχουν σε όλα τα μέρη του
οικοσυστήματος τροφίμων και είναι απαραίτητες
για τη λειτουργία και την υγεία του, την ασφάλεια
των τροφίμων, και για τον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής.

Εδαφικό περιβάλλον
Οι εδαφικές μικροβιακές κοινότητες διαφέρουν
ανάλογα με το είδος του εδάφους και το είδος
των φυτών που φύονται σε αυτό. Οι μύκητες
σχηματίζουν ένα μεγάλο ιστό κάτω από την
επιφάνεια του εδάφους, συνδέοντας τα φυτά
μεταξύ τους, ενώ τα βακτήρια εντοπίζονται
πιο συχνά γύρω από τις ρίζες των φυτών.

Μεμονωμένοι μικροοργανισμοί μπορεί να είναι
επιβλαβείς για τα φυτά, την υγεία των ζώων και
των ανθρώπων, εάν οι περιβαλλοντικές συνθήκες
είναι ευνοϊκές. Ωστόσο, οι μικροοργανισμοί αυτοί
αποτελούν φυσικό μέρος των μικροβιακών
κοινοτήτων και εντοπίζονται σε χαμηλούς
πληθυσμούς.

Ζώα και ασθένειες
Φυτικό περιβάλλον
Οι μικροοργανισμοί υπάρχουν τόσο πάνω όσο
και μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την υγεία
των φυτών.

Παθογόνοι μικροοργανισμοί, όπως το βακτήριο που
προκαλεί φυματίωση, υπάρχουν συχνά στη μικροβιακή
κοινότητα που υποστηρίζει την υγεία του ξενιστή και
γίνονται επιβλαβή μόνο όταν εξασθενεί το ανοσοποιητικό
σύστημα του ξενιστή. Η ανθεκτικότητα σε αντιμικροβιακές
ενώσεις μπορεί να μεταφερθεί από τα βακτήρια των ζώων
στα βακτήρια του ανθρώπου μέσω των τροφίμων που
καταναλώνουμε.

Υδρόβια ζώα
Όπως οι άνθρωποι έτσι και τα ψάρια έχουν
το δικό τους µικροβίωµα στο δέρµα, τα βράγχια
και το έντερο, τα οποία συµβάλλουν στην
απορρόφηση θρεπτικών συστατικών από
τα τρόφιµα και υποστηρίζουν την υγεία.

Μικροοργανισμοί
στα τρόφιμα
Τα ζυμούμενα τρόφιμα, όπως η γιαούρτη, είναι
πλούσια σε βακτήρια τα οποία είναι ευεργετικά
για την υγεία του ανθρώπου, όπως π.χ. τα βακτήρια
του γένους Lactobacillus και Bifidobacterium.
Η ζύμωση των τροφίμων βασίζεται στον
πολλαπλασιασμό ευεργετικών βακτηρίων και
ζυμών που υπάρχουν φυσικά στα τρόφιμα, ώστε
οι μικροοργανισμοί που προκαλούν αλλοίωση των
τροφίμων να υστερούν αριθμητικά: Με αυτόν τον
τρόπο μπορούμε να αποθηκεύουμε τα τρόφιμα για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ανθρώπινο περιβάλλον
Υδάτινο περιβάλλον

Οι άνθρωποι έχουν τις δικές τους μικροβιακές κοινότητες
στο δέρμα, τον βλενογόνο και το έντερο, οι οποίες
υποστηρίζουν τη σωματική και ψυχική υγεία, την
απορρόφηση θρεπτικών συστατικών από το έντερο και
την άμυνα κατά των ασθενειών. Η μικροχλωρίδα του
ανθρώπινου εντέρου επηρεάζεται σημαντικά από τα
τρόφιμα που καταναλώνουμε.

Τα ψάρια που καταναλώνουμε τρέφονται με
μικροβιακές κοινότητες, οι οποίες ονομάζονται
φυτοπλαγκτόν.

Οστρακοειδή και
ασθένειες

Άνθρωποι και ασθένειες
Οι μικροοργανισμοί που αποτελούν μέρος της φυσικής
μικροβιακής κοινότητας μπορούν να γίνουν επιβλαβείς
όταν εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου.

Ορισμένες μικροβιακές ενώσεις συσσωρεύονται στα
οστρακοειδή και προκαλούν τροφική δηλητηρίαση
όταν καταναλώνονται από τον άνθρωπο

Μονοκύτταρα φύκη
Οι κοινότητες φυτοπλαγκτού περιέχουν μονοκύτταρα
φύκη, τα οποία αποτελούν πηγή τροφής για εμάς
(όπως η χλωρέλλα και η σπιρουλίνα).

Γεωργικό έδαφος
Βακτήρια που δεσμεύουν το άζωτο ή προάγουν
την ανάπτυξη των φυτών κοντά στις ρίζες στο
έδαφος υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την απόδοση
των φυτών και συμβάλλουν στην άμυνα έναντι
παθογόνων μικροβίων.

Φυτά και ασθένειες

Μικροοργανισμοί στα τρόφιμα

Μεμονωμένα μικροβιακά είδη που εμφανίζονται
φυσικά στο περιβάλλον μπορούν να προκαλέσουν
ασθένειες στα φυτά και απώλειες τροφίμων, εάν
οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι κατάλληλες.

Όταν τα τρόφιµα αποθηκεύονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα και κάτω
από λάθος συνθήκες (πολύ ζεστά ή υγρά), θα αρχίσουν να αλλοιώνονται.
Οι µικροοργανισµοί που συµβάλλουν στην αποσύνθεση των τροφίµων,
όπως η µούχλα, καταλαµβάνουν τη φυσική µικροβιακή κοινότητα.
Οι µικροοργανισµοί που αποσυνθέτουν τα τρόφιµα συχνά είναι επιβλαβείς
για τον άνθρωπο και προκαλούν τροφική δηλητηρίαση.

Ζωικό περιβάλλον
Τα ζώα διαθέτουν τις δικές τους μικροβιακές
κοινότητες στο έντερο, την κοιλιά, το δέρμα και τον
βλενογόνο, οι οποίες έχουν παρόμοιο ρόλο με αυτόν
στον άνθρωπο: απορρόφηση θρεπτικών συστατικών,
άμυνα έναντι παθογόνων μικροοργανισμών και υποστήριξη
της λειτουργίας του ανοσοποιητικού.

Απόβλητα τροφίμων
Η σήψη των τροφίμων θεωρείται ευεργετική κατά
τη διαδικασία ανακύκλωσης των αποβλήτων τροφίμων:
οι μικροοργανισμοί αποσυνθέτουν τα υπολείμματα
τροφίμων, έτσι ώστε τα θρεπτικά συστατικά να μπορούν
να απελευθερωθούν στο έδαφος και το νερό, ωφελώντας
τα φυτά, τα ζώα και τους μικροοργανισμούς του εδάφους.
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