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Φανταστείτε τη συγκίνηση του Ολλανδού βιολόγου 
Anton van Leeuwenhoek το 1674 όταν, παρατη-

ρώντας μια σταγόνα νερού με τους προσεκτικά τρο-
χισμένους φακούς του μικροσκοπίου του, ανακάλυψε 
έναν κόσμο από εκατομμύρια μικροσκοπικά «ζωύφια». 
Σχεδόν 100 χρόνια αργότερα, ο Δανός βιολόγος Otto 
Müller συνέχισε τις μελέτες τού van Leeuwenhoek και 
ταξινόμησε τα βακτήρια σε γένη και είδη σύμφωνα 
με τις αρχές ταξινόμησης του Carolus Linnaeus. Αυτή 
ήταν η αρχή της ταξινόμησης των μικροβίων. Το 1840 ο 
Γερμανός παθολογοανατόμος Friedrich Henle πρότεινε 
κριτήρια που αποδείκνυαν ότι υπεύθυνοι για ασθένειες 
του ανθρώπου ήταν μικροοργανισμοί (η «μικροβιακή 
θεωρία» της νόσου). Οι Robert Koch και Louis Pasteur 
επιβεβαίωσαν αυτή τη θεωρία στις δεκαετίες 1870 και 
1880 με σειρά ευρηματικών πειραμάτων που απέδειξαν 
ότι οι μικροοργανισμοί ήταν υπεύθυνοι για τον άνθρακα, 
τη λύσσα, την πανώλη, τη χολέρα και τη φυματίωση. 
Άλλοι λαμπροί επιστήμονες συνέχισαν και απέδειξαν ότι 
διάφορες ομάδες μικροβίων ήταν υπεύθυνες για ασθένει-
ες του ανθρώπου. Η εποχή της χημειοθεραπείας άρχισε 
το 1910, όταν ο Γερμανός χημικός Paul Ehrlich ανακά-
λυψε τον πρώτο αντιμικροβιακό παράγοντα, μια χημική 
ένωση δραστική έναντι της σπειροχαίτης που προκαλεί 
τη σύφιλη. Ακολούθησε η ανακάλυψη της πενικιλλίνης 
από τον Alexander Fleming το 1928, η ανακάλυψη της 
σουλφανιλαμίδης από τον Gerhard Domagk το 1935 
και η ανακάλυψη της στρεπτομυκίνης από τον Selman 
Waksman το 1943. Το 1946, o Αμερικανός μικροβιολόγος 
John Enders ήταν ο πρώτος που καλλιέργησε ιούς σε κυτ-
ταροκαλλιέργειες, ανοίγοντας τον δρόμο στις μεγάλης 
κλίμακας καλλιέργειες ιών για την ανάπτυξη εμβολίων. 
Χιλιάδες επιστήμονες ακολούθησαν αυτούς τους πρω-
τοπόρους, χτίζοντας ο καθένας πάνω στα θεμέλια των 
προηγούμενων και προσθέτοντας μια παρατήρηση που 
πλούτιζε τις γνώσεις μας για τα μικρόβια και τον ρόλο 
τους στη νόσο.

Οι γνώσεις μας στη μικροβιολογία υπόκεινται αυτήν 
τη στιγμή δραματική μεταμόρφωση λόγω των σπουδαί-
ων τεχνολογικών εξελίξεων στη γονιδιακή ανάλυση. Το 
Πρόγραμμα Ανθρώπινου Γονιδιώματος (Human Genome 
Project) ήταν ένα πολυεθνικό πρόγραμμα που το 2005 
κατέληξε στην ολοκληρωμένη αλληλούχηση του ανθρώ-

πινου γονιδιώματος. Οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν για 
αυτό το πρόγραμμα μεταφέρθηκαν γρήγορα στα ερευ-
νητικά και κλινικά εργαστήρια, οδηγώντας στην αλλη-
λούχηση των μικροβίων και αποκαλύπτοντας ιδέες που 
προηγουμένως δεν λαμβάνονταν σοβαρά υπ' όψιν για τις 
ιδιότητες παθογένειας των οργανισμών, τις ταξονομικές 
σχέσεις και τα λειτουργικά γνωρίσματα των ενδογενών 
μικροβιακών πληθυσμών. Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε 
στα αρχικά στάδια νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών 
προσεγγίσεων που βασίζονται στην παρακολούθηση και 
στον χειρισμό αυτού του πληθυσμού (το μικροβίωμα).

Ο κόσμος που ανακάλυψε ο van Leeuwenhoek ήταν 
πολύπλοκος, αποτελούμενος από πρωτόζωα και βακτή-
ρια κάθε σχήματος και μεγέθους. Ωστόσο, η πολυπλο-
κότητα της ιατρικής μικροβιολογίας που γνωρίζουμε 
σήμερα υπερβαίνει τα όρια της φαντασίας. Σήμερα 
γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικοί τύποι 
μικροβίων που ζουν μέσα, επάνω ή γύρω μας – και 
εκατοντάδες που προκαλούν σοβαρές ασθένειες στον 
άνθρωπο. Για να κατανοήσουμε αυτές τις πληροφορίες 
και να τις οργανώσουμε κατά εύχρηστο τρόπο, είναι ση-
μαντικό να κατανοήσουμε ορισμένες βασικές αρχές της 
ιατρικής μικροβιολογίας. Ας ξεκινήσουμε αναφέροντας 
ότι τα μικρόβια υποδιαιρούνται στις εξής τέσσερις γενικές 
ομάδες: ιοί, βακτήρια, μύκητες και παράσιτα, καθεμία με 
τον δικό της βαθμό πολυπλοκότητας.

•  Ιοί

Οι ιοί είναι τα μικρότερα λοιμογόνα σωματίδια, με διά-
μετρο που κυμαίνεται από 18 έως 600 nm (οι περισσό-
τεροι ιοί είναι <200 nm και δεν είναι ορατοί στο οπτικό 
μικροσκόπιο). Τυπικά, οι ιοί αποτελούνται είτε από 
δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) είτε από ριβονουκλεϊκό 
οξύ (RNA) αλλά όχι και από τα δύο. Εντούτοις, ορισμένα 
ιοειδή σωματίδια δεν περιέχουν ανιχνεύσιμα νουκλεϊκά 
οξέα (π.χ. prion), ενώ πρόσφατα ανακαλύφθηκε ο ιός 
Mimivirus ο οποίος περιέχει τόσο DNA όσο και RNA 
αμφότερα. Τα απαραίτητα ιογενή νουκλεϊκά οξέα για την 
αναπαραγωγή περικλείονται σε ένα πρωτεϊνικό κέλυφος, 
μετά ή άνευ λιπιδικού μεμβρανώδους περιβλήματος. 
Οι ιοί είναι πραγματικά παράσιτα και αναπαράγονται 
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μόνο μέσα στα κύτταρα του ξενιστή. Τα κύτταρα που 
μολύνουν οι ιοί και η απάντηση του ξενιστή στη μόλυνση 
καθορίζουν τον τύπο των κλινικών εκδηλώσεων. Έχουν 
περιγραφεί περισσότερα από 2.000 είδη ιών, από τα οποία 
650 περίπου μολύνουν ανθρώπους και ζώα. Η μόλυνση 
μπορεί να οδηγήσει είτε στην ταχεία αναπαραγωγή του 
ιού και την καταστροφή του κυττάρου είτε σε μακροχρό-
νια συμβίωση με πιθανή ενσωμάτωση γενετικού υλικού 
του ιού στο γονιδίωμα του ξενιστή. Οι παράγοντες που 
καθορίζουν ποιο από τα δύο θα συμβεί δεν είναι πλήρως 
κατανοητοί. Για παράδειγμα, η μόλυνση από τον ιό της 
ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, τον αιτιολογικό παρά-
γοντα του συνδρόμου της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας 
[acquired immunodefieciency syndrome (AIDS)], μπορεί 
να οδηγήσει στη λανθάνουσα μόλυνση των CD4 λεμφο-
κυττάρων ή στην ενεργό αναπαραγωγή του ιού και την 
καταστροφή των εν λόγω σημαντικών για το ανοσιακό 
σύστημα κυττάρων. Επιπλέον, η μόλυνση μπορεί να 
επεκταθεί σε άλλα ευάλωτα κύτταρα, όπως είναι τα μι-
κρογλοιακά κύτταρα του εγκεφάλου, προκαλώντας τις 
νευρολογικές εκδηλώσεις του ΑΙDS. Ο ιός καθορίζει τη 
νόσο η οποία μπορεί να κυμαίνεται από το κοινό κρυο-
λόγημα έως τη γαστρεντερίτιδα και τις θανατηφόρους 
νόσους όπως η λύσσα, η λοίμωξη από τον ιό Ebola, η 
ευλογιά και το AIDS. 

•  Βακτήρια

Τα βακτήρια έχουν σχετικά απλή δομή. Είναι προκαρυ-
ωτικοί μικροοργανισμοί –απλοί μονοκύτταροι οργανι-
σμοί χωρίς πυρηνική μεμβράνη, μιτοχόνδρια, σύστημα 
Golgi ή ενδοπλασματικό δίκτυο– που αναπαράγονται 
με μονογονική αναπαραγωγή. Το κυτταρικό τοίχωμα 
των βακτηρίων είναι πολύπλοκο, αποτελούμενο από 
μία από τις εξής δύο βασικές μορφές: Gram-θετικό 
κυτταρικό τοίχωμα με παχύ στρώμα πεπτιδογλυκάνης 
ή Gram-αρνητικό κυτταρικό τοίχωμα με λεπτό στρώμα 
πεπτιδογλυκάνης και επικαλυπτική εξωτερική μεμβράνη. 
Ορισμένα βακτήρια δεν διαθέτουν κυτταρικό τοίχωμα 
και αντισταθμίζουν αυτή την έλλειψη επιβιώνοντας μόνο 
μέσα στα κύτταρα του ξενιστή ή μέσα σε υπέρτονο περι-
βάλλον. Το μέγεθος (1–20 μm ή μεγαλύτερο), το σχήμα 
(σφαιρικό, ραβδοειδές, σπειροειδές) και η διάταξη των 
κυττάρων στον χώρο (μεμονωμένα κύτταρα, αλυσίδες, 
«τσαμπιά») χρησιμοποιούνται για την προκαταρκτική 
ταξινόμηση των βακτηρίων, ενώ οι φαινοτυπικές και 
γονοτυπικές ιδιότητες των βακτηρίων αποτελούν τη βάση 
της οριστικής τους ταξινόμησης. Στο ανθρώπινο σώμα 
κατοικούν χιλιάδες διαφορετικά είδη βακτηρίων – κάποια 
με πρόσκαιρη και άλλα με μόνιμη παρασιτική σχέση. Επι-
πλέον, το περιβάλλον γύρω μας, συμπεριλαμβανομένου 
του αέρα που αναπνέουμε, του νερού που πίνουμε και των 
τροφίμων που τρώμε, αποικίζεται από βακτήρια, πολλά 
από τα οποία είναι σχετικά μη παθογόνα, ενώ ορισμένα 
είναι ικανά να προκαλέσουν απειλητικές για τη ζωή 
νόσους. Η ασθένεια μπορεί να προέλθει από τις τοξικές 
δράσεις των βακτηριακών προϊόντων (π.χ. τοξίνες) ή 

από την εγκατάσταση των βακτηρίων σε φυσιολογικά 
στείρους ιστούς και υγρά του σώματος.

•  Μύκητες

Σε αντίθεση με τα βακτήρια, η κυτταρική δομή των 
μυκήτων είναι πιο περίπλοκη. Πρόκειται για ευκαρυω-
τικούς οργανισμούς με καλοσχηματισμένο πυρήνα, 
μιτοχόνδρια, σύστημα Golgi και ενδοπλασματικό δίκτυο. 
Οι μύκητες εμφανίζονται είτε ως μονοκύτταρες μορφές 
(ζυμομύκητες) που αναπαράγονται μονογονικά είτε ως 
νηματοειδείς μορφές (ευρωτομύκητες) που μπορούν να 
αναπαραχθούν τόσο μονογονικά όσο και αμφιγονικά. 
Οι περισσότεροι μύκητες εμφανίζονται με μία από τις 
παραπάνω μορφές, αλλά υπάρχουν και ορισμένοι που 
μπορούν να λάβουν και τις δύο μορφές. Οι τελευταίοι 
ονομάζονται δίμορφοι μύκητες και σε αυτούς υπάγο-
νται τα είδη Ιστόπλασμα (Histoplasma), Βλαστομύκητες 
(Blastomyces) και Κοκκιδιοειδές (Coccidioides).

•  Παράσιτα

Τα παράσιτα είναι τα πιο περίπλοκα μικρόβια. Μολο-
νότι τα περισσότερα είναι ευκαρυωτικά, μερικά είναι 
μονοκύτταρα και άλλα είναι πολυκύτταρα. Το μέγεθός 
τους ποικίλλει από τα 4–5 μm των πολύ μικρών πρω-
τοζώων (μέγεθος που έχουν πολλά βακτήρια) έως τα 
αρθρόποδα (έντομα) και τις ταινίες που μπορούν να 
φθάσουν τα 10 μέτρα μήκος. Λαμβάνοντας δε υπ' όψιν 
το μέγεθος ορισμένων παρασίτων, δυσκολευόμαστε να 
καταλάβουμε πώς αυτά θεωρήθηκαν μικρόβια. Οι κύκλοι 
ζωής τους είναι το ίδιο περίπλοκοι, με κάποια παράσιτα 
να δημιουργούν μόνιμη σχέση με τον άνθρωπο και άλλα 
να διέρχονται διαδοχικά από σειρά αναπτυξιακών στα-
δίων σε ζωικούς ξενιστές. Μία από τις δυσκολίες που 
συναντούν οι φοιτητές δεν είναι μόνο η κατανόηση όλων 
των ασθενειών που προκαλούν τα παράσιτα, αλλά και 
η ανάλυση της επιδημιολογίας αυτών των λοιμώξεων, η 
οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της διαφορικής 
διάγνωσης, τον έλεγχο και την πρόληψή τους.

•  Ανοσολογία

Είναι δύσκολο να συζητήσουμε για την ανθρώπινη 
μικροβιολογία χωρίς να μιλήσουμε και για την έμφυτη 
και ανοσιακή απόκριση στα μικρόβια. Οι παραπάνω 
αποκρίσεις εμπλέκονται για την προστασία μας από 
τις λοιμώξεις. Ταυτόχρονα, τα μικρόβια που κατοικούν 
στο σώμα μας ως φυσιολογική χλωρίδα ή οι λοιμογόνοι 
οργανισμοί πρέπει να είναι ικανοί να ανθίστανται ή να 
αποφεύγουν την προστασία του ξενιστή για επαρκές 
χρόνο ώστε να είναι ικανά να καθιερώσουν την παρουσία 
τους στο σώμα μας ή να εξαπλωθούν σε νέο ξενιστή. Η 
περιφερική βλάβη που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια 
της διαμάχης μεταξύ του συστήματος προστασίας του 
ξενιστή και του μικροβιακού εισβολέα συμβάλλει ή προ-
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καλεί τα συμπτώματα της ασθένειας. Σε τελική ανάλυση, 
η έμφυτη και ανοσολογική απόκριση αποτελούν την 
καλύτερη προστασία και θεραπεία για τις μικροβιακές 
ασθένειες.

•  Νοσήματα από μικροοργανισμούς

Ένας από τους σπουδαιότερους λόγους για τη μελέτη 
των μικροοργανισμών είναι η κατανόηση των νόσων που 
προκαλούν και των τρόπων ελέγχου αυτών. Δυστυχώς, η 
σχέση ανάμεσα σε πολλούς μικροοργανισμούς και στις 
ασθένειες που προκαλούν δεν είναι απλή. Συγκεκριμένα, 
οι περισσότεροι μικροοργανισμοί δεν προκαλούν μόνο 
μία σαφώς καθοριζόμενη νόσο, μολονότι υπάρχουν 
ασφαλώς αυτοί που το κάνουν [π.χ. Clostridium tetani 
(τέτανος), ιός Ebola (Έμπολα), τα είδη του Plasmodium 
(ελονοσία)]. Είναι περισσότερο σύνηθες ένας συγκεκρι-
μένος μικροοργανισμός να προκαλεί πολλές παθολογικές 
καταστάσεις (π.χ. Staphylococcus aureus – ενδοκαρδί-
τιδα, πνευμονία, μολύνσεις τραυμάτων, τροφική δηλη-
τηρίαση) ή πολλοί μικροοργανισμοί να προκαλούν την 
ίδια νόσο (π.χ. μηνιγγίτιδα από ιούς, βακτήρια, μύκητες 
και παράσιτα). Επιπλέον, λίγοι σχετικά μικροοργανισμοί 
κατατάσσονται στους μονίμως παθογόνους, παρόλο που 
μερικοί πράγματι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία (π.χ. 
ιός της λύσσας, Bacillus anthracis, Sporothrix schenckii, 
είδη Plasmodium). Συχνότερα, οι περισσότεροι μικρο-
οργανισμοί είναι ικανοί να προκαλέσουν νόσο μόνο υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. η είσοδος ενός δυνητικά 
παθογόνου μικροοργανισμού σε φυσιολογικά στείρα 
περιοχή όπως ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες και η περιτο-
ναϊκή κοιλότητα). Μερικές ασθένειες αναπτύσσονται 
όταν ο άνθρωπος εκτεθεί σε μικροοργανισμούς που 
προέρχονται από εξωτερικές πηγές. Αυτές ονομάζονται 
εξωγενείς λοιμώξεις και περιλαμβάνουν νοσήματα που 
προκαλούν, για παράδειγμα, ο ιός της γρίππης, το C. 
tetani , η Naisseria gonorrhoeae, το Coccidioides immitis 
και η Entamoeba histolytica. Ωστόσο, οι περισσότερες 
πάντως ασθένειες του ανθρώπου οφείλονται σε μικρο-
οργανισμούς της δικής του μικροβιακής χλωρίδας τα 
οποία εισβάλλουν σε φυσιολογικά στείρες περιοχές του 
σώματος και προκαλούν νόσο (ενδογενείς λοιμώξεις).

Η αλληλεπίδραση ενός μικροοργανισμού και του 
ανθρώπου-ξενιστή είναι περίπλοκη και μπορεί να οδη-
γήσει σε παροδικό αποικισμό, μακροχρόνια συμβίωση 
ή νόσο. Η λοιμογόνος δύναμη του μικροοργανισμού, η 
θέση της έκθεσης και η ικανότητα απάντησης του ξενιστή 
προσδιορίζουν την έκβαση αυτής της αλληλεπίδρασης. 
Γι’ αυτό, οι εκδηλώσεις της νόσου ποικίλλουν από τα 
ήπια συμπτώματα έως την ανεπάρκεια οργάνων και τον 
θάνατο. Ο ρόλος της μικροβιακής λοιμογόνου δύναμης 
και της ανοσιακής απάντησης του ξενιστή εξετάζονται 
εις βάθος σε επόμενα κεφάλαια.

Ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει αξιοθαύμαστες 
ικανότητες ελέγχου της έκθεσης σε παθογόνους μικροορ-
γανισμούς. Οι φυσικοί φραγμοί εμποδίζουν την εισβολή 
των μικροοργανισμών· η φυσική ανοσία αναγνωρίζει 

μοριακά πρότυπα στα συστατικά του μικροβίου και ενερ-
γοποιεί τοπικές άμυνες και ειδικές ανοσιακές απαντήσεις 
που αποσκοπούν στην εκρίζωση του μικροοργανισμού. 
Δυστυχώς, η ανοσιακή απάντηση έρχεται συχνά καθυ-
στερημένα ή είναι αργή. Για να βελτιωθεί η ικανότητα του 
ανθρώπινου οργανισμού να αποτρέψει τη λοίμωξη, το 
ανοσιακό σύστημα είναι δυνατόν να ενισχυθεί είτε με την 
παθητική μεταφορά αντισωμάτων μέσω σκευασμάτων 
άνοσης σφαιρίνης είτε με την ενεργητική ανοσοποίη-
ση διά της χρήσης συστατικών των μικροοργανισμών 
(εμβόλια). Οι λοιμώξεις επίσης είναι δυνατόν να τεθούν 
υπό έλεγχο με ποικιλία χημειοθεραπευτικών ουσιών. 
Δυστυχώς, οι μικροοργανισμοί μπορούν να μεταλλα-
χθούν και να μοιραστούν τη γενετική τους πληροφορία, 
χωρίς να μπορούν στη συνέχεια να αναγνωριστούν από 
την ανοσιακή απόκριση εξαιτίας της αντιγονικής ποι-
κιλότητας ή μπορεί να αναπτύξουν διαρκή αντίσταση 
στα αντιβιοτικά που θα επιλεχθούν. Έτσι, η μάχη μεταξύ 
μικροοργανισμών και ξενιστών για τον έλεγχο συνεχί-
ζεται χωρίς νικητή (μολονότι οι μικροοργανισμοί έχουν 
επιδείξει εντυπωσιακή επινοητικότητα). Είναι ξεκάθαρο 
πως δεν υπάρχει «μαγικό ραβδάκι» που να εξαλείφει τα 
λοιμώδη νοσήματα.

•  Διαγνωστική μικροβιολογία

Το κλινικό μικροβιολογικό εργαστήριο διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη διάγνωση και στον έλεγχο των λοι-
μωδών νοσημάτων. Ωστόσο, η ικανότητα του εργαστη-
ρίου να λειτουργεί σωστά περιορίζεται από την ποιότητα 
του δείγματος που έχει ληφθεί από τον ασθενή, από τα 
μέσα μεταφοράς από τον ασθενή στο εργαστήριο και 
από τις τεχνικές αναζήτησης των μικροοργανισμών στο 
δείγμα. Επειδή οι περισσότερες διαγνωστικές εξετάσεις 
βασίζονται στην ικανότητα ανάπτυξης του μικροοργα-
νισμού, οι συνθήκες μεταφοράς πρέπει να εξασφαλίζουν 
την επιβίωση του παθογόνου. Επιπλέον, και τα πιο εξε-
λιγμένα πρωτόκολλα εξετάσεων έχουν μικρή αξία εάν 
τα ληφθέντα δείγματα δεν είναι αντιπροσωπευτικά της 
θέσης της λοίμωξης. Αυτό φαίνεται προφανές, ωστόσο 
πολλά δείγματα που στέλνονται στο εργαστήριο για 
ανάλυση έχουν επιμολυνθεί τη στιγμή της λήψης τους 
με τους οργανισμούς που αποικίζουν την επιφάνεια της 
βλεννογόνου. Είναι σχεδόν αδύνατον να ερμηνευθούν τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων των επιμολυσμένων δειγ-
μάτων, επειδή οι περισσότερες λοιμώξεις προκαλούνται 
από ενδογενείς μικροοργανισμούς.

Το εργαστήριο μπορεί επίσης να προσδιορίσει την 
αντιμικροβιακή δράση ορισμένων χημειοθεραπευτικών 
ουσιών, παρόλο που η αξία αυτών των ελέγχων είναι 
περιορισμένη. Το εργαστήριο πρέπει να ελέγξει μόνο 
τους μικροοργανισμούς που είναι ικανοί να προκαλέσουν 
νόσο και μόνο τα ιατρικώς σχετιζόμενα αντιβιοτικά. Ο 
έλεγχος του συνόλου των απομονωθέντων μικροοργανι-
σμών ή ενός αριθμού τυχαίων φαρμάκων μπορεί να δώσει 
παραπλανητικά αποτελέσματα με δυνητικά επικίνδυνες 
συνέπειες. Όχι μόνο είναι δυνατόν να χορηγηθεί στον 
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ασθενή ακατάλληλη θεραπεία με περιττά αντιβιοτι-
κά, αλλά μπορεί να μην αναγνωριστεί το πραγματικό 
παθογόνο μέσα στην πληθώρα των μικροοργανισμών 
που απομονώθηκαν και ελέγχθηκαν. Τέλος, ο in vitro 
έλεγχος της ευαισθησίας στα διάφορα αντιβιοτικά είναι 
η μία μόνο πλευρά μιας σύνθετης εικόνας. Η λοιμογόνος 
δύναμη του μικροοργανισμού, η θέση της λοίμωξης και 
η ικανότητα του ασθενούς να απαντήσει στη λοίμωξη 
επηρεάζουν την αλληλεπίδραση ξενιστή-παρασίτου 
και πρέπει να συνεξετάζονται κατά τον σχεδιασμό της 
θεραπείας.

•  Ανακεφαλαίωση

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι γνώσεις μας για τον 
κόσμο των μικροοργανισμών συνεχώς εμπλουτίζονται. 
Όπως ακριβώς οι πρώτοι μικροβιολόγοι οδηγήθηκαν στις 
ανακαλύψεις τους από τις γνώσεις των προγενέστερων, 
έτσι και εμείς και οι μέλλουσες γενεές θα συνεχίσουμε 
να ανακαλύπτουμε νέα μικρόβια, νέες ασθένειες και νέες 
θεραπείες. Τα επόμενα κεφάλαια έχουν σχεδιαστεί ώστε 
να αποτελέσουν πηγή γνώσεων που θα σας βοηθήσουν 
να κατανοήσετε τους μικροοργανισμούς και τις νόσους 
που προκαλούν.
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ματίζει σημαντικό ρόλο στη συμβιωτική σχέση μεταξύ του 
ανθρώπου-ξενιστή και του μικροβίου. Τα βακτήρια στο 
ανθρώπινο έντερο είναι υπεύθυνα για τον μεταβολισμό 
συμπλόκων υδατανθράκων (συμπεριλαμβανομένης της 
κυτταρίνης) ώστε να παρέχουν λιπαρά οξέα μικρής αλυ-
σίδας όπως το οξικό, το προπιονικό και το βουτυρικό οξύ 
που μπορούν να μεταφερθούν με ευκολία και να χρησι-
μοποιηθούν από τα κύτταρα του σώματος. Τα οξέα αυτά 
ορίζουν, επίσης, και την ανάπτυξη των ανεπιθύμητων 
βακτηρίων. Άλλα βακτήρια τρέφονται με υδατάνθρακες, 
με τις βλεννίνες που βρίσκονται στο επιθήλιο ή με τα 

έλαια που απελευθερώνονται στον ιδρώτα μας. Τα 
Bacteroidetes και Firmicutes είναι πιο αποτελεσματικά 
από άλλα βακτήρια στη διάσπαση συμπλόκων υδαταν-
θράκων, μεταξύ των οποίων συστατικά του κυτταρικού 
τοιχώματος των φυτών (κυτταρίνη, πεκτίνη, ξυλάνη) 
καθώς και υδατάνθρακες που προέρχονται από τον ξενι-
στή, όπως είναι αυτοί που βρίσκονται προσδεδεμένοι στη 
βλεννίνη ή στη θειική χονδροϊτίνη της προστατευτικής 
βλεννώδους στιβάδας του εντέρου. Αύξηση της ανα-
λογίας αυτών των βακτηρίων στο εντερικό μικροβίωμα 
μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη αποθήκευση μεταβο-

ΣΧΗΜΑ 2-1 Τοπογραφική κατανομή των βακτηρίων στα διάφορα σημεία του δέρματος. Όπως και σε άλλα σημεία του σώματος, η κατανομή του 
μικροβιώματος του δέρματος εξαρτάται από το μικροπεριβάλλον του σημείου της δειγματοληψίας, όπως σμηγματογόνοι ή λιπαρές (μπλε κύκλοι), 
υγρές (πράσινοι κύκλοι) και ξηρές, επίπεδες επιφάνειες (κόκκινοι κύκλοι). (Από τον Grice E., Segre J: The skin microbiome, Nat Rev Microbiol 
9:244–253, 2011.)
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λικών υποπροϊόντων. Αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για 
πληθυσμούς που δεν τρέφονται σωστά ή για ασθενείς με 
νοσήματα που προκαλούν εξασθένηση του οργανισμού 
όπως ο καρκίνος ή μπορεί να οδηγήσουν σε παχυσαρκία 
σε πληθυσμούς που διατρέφονται καλά.

•  Ο ρόλος του μικροβιώματος στη νόσο

Εφόσον το φυσιολογικό μικροβίωμα χαρακτηρίζει την 
κατάσταση υγείας, διαφοροποιήσεις του μικροβιώματος 
μπορεί να δηλώσουν νόσο, μια σχέση που μόλις έχουμε 
αρχίσει να κατανοούμε. Το 1884 οι Robert Koch και 
Friedrich Loeffler προσδιόρισαν τη σχέση μεταξύ οργανι-
σμού και λοίμωξης. Τα αξιώματα του Koch βασίστηκαν 
στην άποψη ότι ένας δεδομένος οργανισμός προκαλεί 
μία δεδομένη ασθένεια (ένας οργανισμός:μία νόσος). Η 
έρευνα του μικροβιώματος εισήγαγε μια νέα άποψη – η 
νόσος προκαλείται από ένα σύνολο μικροοργανισμών 
παρά από ένα μοναδικό είδος βακτηρίων και η επίδρα-
ση επεκτείνεται πέρα από τα παραδοσιακά «λοιμώδη 
νοσήματα», συμπεριλαμβάνοντας ανοσολογικές και 
μεταβολικές διαταραχές όπως η φλεγμονώδης νόσος 
του εντέρου, η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου 2 και η 
κοιλιοκάκη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο προσκή-
νιο μιας νέας εποχής στον προσδιορισμό των λοιμωδών 
νοσημάτων.

Η διατάραξη της φυσιολογικής μικροχλωρίδας 
(ευρέως γνωστή ως δυσβίωση) μπορεί να οδηγήσει σε 
λοιμώδη νόσο λόγω εξάλειψης των οργανισμών που είναι 
απαραίτητοι ή λόγω ελεύθερου χώρου για την ανάπτυξη 
ακατάλληλων βακτηρίων. Για παράδειγμα, έπειτα από 
έκθεση σε αντιβιοτικά και καταστολή της φυσιολογικής 
χλωρίδας του εντέρου, το C. difficile πολλαπλασιάζεται 
και εκφράζει εντεροτοξίνες, οδηγώντας σε φλεγμονή 
του εντέρου (κολίτιδα σχετιζόμενη με αντιβιοτικά). 
Μια άλλη νόσος του εντέρου, η ελκώδης κολίτιδα, 
σχετίζεται με την αύξηση των επιπέδων ενός βακτηρίου 
που παράγει σουλφατάσες που αποδομούν τη βλεννίνη, 
οδηγώντας σε αποδόμηση του προστατευτικού στρώ-
ματος της βλεννογόνου των εντερικών τοιχωμάτων και 
διέγερση της φλεγμονώδους ανοσολογικής απόκρισης. 
Τα άτομα με μικροβιακή χλωρίδα εντέρου πιο αποτελε-
σματική στην αποδόμηση των συμπλόκων υδατανθρά-
κων αποθηκεύουν παρά απορρίπτουν αυτά τα θρεπτικά 
συστατικά και έτσι είναι πιο επιρρεπή στην παχυσαρκία 
και έχουν προδιάθεση για μεταβολικά σύνδρομα όπως 
ο διαβήτης τύπου 2. Δεν είναι συμπτωματικοί όλοι οι 
ασθενείς με γενετική προδιάθεση για κοιλιοκάκη, μια 
εντεροπαθολογική νόσο εξαρτώμενη από το ανοσιακό 
σύστημα η οποία προκαλείται από έκθεση σε πρωτεΐνες 
γλουτένης. Η μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου στα πε-
ρισσότερα άτομα αποτελείται από βακτήρια ικανά να 
πέψουν γλουτένη, γεγονός που μπορεί να είναι αρκετό 

ΣΧΗΜΑ 2-2 Η μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου προστατεύει από τις εντερικές λοιμώξεις. (Ι) Ο κορεσμός των σημείων αποίκισης και η 
κατανάλωση των θρεπτικών συστατικών περιορίζουν την πρόσβαση των παθογόνων στους ιστούς του ξενιστή· (ΙΙ) η μικροβιακή χλωρίδα 
πυροδοτεί τη φυσική ανοσία ενεργοποιώντας την παραγωγή βλεννίνης, ανοσοσφαιρινών (Ig)Α και αντιμικροβιακών πεπτιδίων (AMP)· και (ΙΙΙ) 
η μικροβιακή χλωρίδα διεγείρει την έκφραση της ιντερλευκίνης (IL)-22, η οποία αυξάνει την επιθηλιακή αντίσταση και την παραγωγή IL-1β, που 
προάγει τη στρατολόγηση των φλεγμονωδών κυττάρων. (Από Khosravi A, Mazmanian S: Disruption of the gut microbiome as a risk factor for 
microbial infections, Curr Opin Microbiol 16:221–227, 2013.)
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Streptococcus που προκάλεσε νεκρωτική περιτονίτιδα 
από έναν ασθενή σε άλλους ασθενείς, σε έναν τεχνικό 
του τμήματος επειγόντων περιστατικών και σε ιατρούς 
του τμήματος και της κλινικής (Σχήμα 5-1). Συχνά, η 
σύγκριση του 16S ριβοσωμικού RNA χρησιμοποιείται 
για τη διάκριση βακτηρίων.

Ανίχνευση, πολλαπλασιασμός  
και αλληλούχηση νουκλεϊκού οξέος

Ανιχνευτές DNA, όπως αντισώματα, μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν ως ευαίσθητα και ειδικά εργαλεία για να 
ανακαλύψουν, να εντοπίσουν και να εκτιμήσουν ποσο-
τικά συγκεκριμένες ακολουθίες νουκλεϊκών οξέων σε 
κλινικά δείγματα (Σχήμα 5-2). Λόγω της ευαισθησίας και 
της ειδικότητας των τεχνικών με ανιχνευτές DNA, είναι 
δυνατή η ανεύρεση ορισμένων ειδών ή στελεχών ενός 
λοιμογόνου παράγοντα ακόμα και όταν δεν βρίσκονται 
σε φάση ανάπτυξης ή αναπαραγωγής.

Οι ανιχνευτές DNA συντίθενται με χημικές μεθό-
δους ή λαμβάνονται με κλωνοποίηση συγκεκριμένων 
τμημάτων του γονιδιώματος ή ολόκληρου του ιικού 
γονιδιώματος σε βακτηριακούς φορείς (πλασμίδια, κο-
σμίδια). Για τους RNA ιούς παρασκευάζονται αντίγραφα 
από DNA με αντίστροφη μεταγραφάση (ρετροϊού) και 
κατόπιν κλωνοποιούνται στους παραπάνω φορείς. Μετά 

ΣΧΗΜΑ 5-1 Πολυμορφισμός μήκους των θραυσμάτων περιορισμού 
για τη διάκριση του DNA βακτηριακών στελεχών που διαχωρίστηκε 
με ηλεκτροφόρηση επί πηκτής σε παλλόμενο πεδίο. Οι λωρίδες 1 
έως 3 δείχνουν το αποτέλεσμα της πέψης με ενδονουκλεάση Sma 1 
DNA ληφθέντος από δύο μέλη της ίδιας οικογένειας που έπασχαν 
από νεκρωτική περιτονίτιδα και από τον ιατρό τους (φαρυγγίτιδα). 
Οι λωρίδες 4 έως 6 είναι από άσχετα στελέχη Streptococcus pyogenes. 
(Ευγενική παραχώρηση από Dr. Joe DiPersio, Akron, Ohio.)

Κύτταρο μολυσμένο από DNA ιό σε τομή ιστού

Ανιχνευτής DNA 
σεσημασμένος με 
βιοτίνη

Αποδιάταξη  
του DNAΨύχος

Αβιδίνη σεσημασμένη με υπεροξειδάση από το φυτό χρένο 
(horseradish)

Υπόστρωμα

ΣΧΗΜΑ 5-2 Ανάλυση με ανιχνευτή DNA κυττάρων μολυσμένων 
από ιό. Τα κύτταρα αυτά ανακαλύπτονται σε ιστολογικές τομές με 
ανιχνευτές DNA αποτελούμενους από εννέα το πολύ νουκλεοτίδια 
ή με βακτηριακά πλασμίδια που περιέχουν το γονίδιο του ιού. Ο 
σεσημασμένος ανιχνευτής DNA προστίθεται στο δείγμα. Στην 
προκειμένη περίπτωση, η σήμανση του ανιχνευτή DNA γίνεται 
με θυμιδίνη στην οποία επέδρασε βιοτίνη, αλλά μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθούν ραδιοϊσότοπα. Το δείγμα θερμαίνεται για να 
διαχωριστούν οι έλικες του DNA και ψύχεται για να επιτευχθεί 
ο υβριδισμός του ανιχνευτή σε συμπληρωματική ακολουθία. 
Προστίθεται αβιδίνη σεσημασμένη με υπεροξειδάση από το φυτό χρένο 
(horseradish) για να προσδεθεί η βιοτίνη στον ανιχνευτή. Κατόπιν 
προστίθεται το κατάλληλο υπόστρωμα για να χρωματιστεί ο πυρήνας 
των μολυσμένων από ιό κυττάρων. Α, αδενίνη· b, βιοτίνη· C, κυτοσίνη· 
G, γουανίνη.

Θερμότητα

από χημική ή θερμική επεξεργασία για να μετουσιωθούν 
(αποχωριστούν) οι έλικες του DNA στο δείγμα, προστί-
θεται ο ανιχνευτής DNA και αφήνεται να υβριδιοποιηθεί 
(προσδεθεί) με την πανομοιότυπη ή σχεδόν πανομοιό-
τυπη ακολουθία στο δείγμα. Η αυστηρή συμπληρω-
ματικότητα (η απαίτηση για απόλυτο ταίριασμα με την 
ακολουθία) μπορεί να μεταβληθεί, επιτρέποντας την 
ανακάλυψη παρεμφερών ακολουθιών ή διαφορετικών 
στελεχών (μεταλλάξεων). Οι ανιχνευτές DNA σημαίνο-
νται με νουκλεοτίδια που έχουν τροποποιηθεί με χημικό 
τρόπο ή είναι σεσημασμένοι με ραδιοϊσότοπο (π.χ. ου-

1 2 3 4 5 6
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ριδίνη συνδεδεμένη με βιοτίνη) ώστε να είναι δυνατή η 
ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός τους. Η χρήση 
σεσημασμένου με βιοτίνη ανιχνευτή DNA επιτρέπει τη 
χρήση αβιδίνης (ή στρεπταβιδίνης) σεσημασμένης με 
φθορίζουσα ουσία ή ένζυμο (πρωτεΐνες που συνδέονται 
ισχυρά με τη βιοτίνη) για να ανιχνευθούν ιικά νουκλεϊ-
κά οξέα μέσα στα κύτταρα, όπως ακριβώς ο έμμεσος 
ανοσοφθορισμός ή ο ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός 
εντοπίζει τα αντιγόνα.

Οι ανιχνευτές DNA μπορούν να ανιχνεύσουν συ-
γκεκριμένες γενετικές ακολουθίες σε μονιμοποιημένα, 
διαπερατά δείγματα ιστών βιοψίας με υβριδισμό in 
situ. Όταν η μέθοδος ανίχνευσης που χρησιμοποιείται 
είναι ο ανοσοφθορισμός, καλείται FISH: φθορίζουσα 
υβριδοποίηση in situ (fluorescent in situ hybridiza-
tion). Ο εντοπισμός των κυττάρων που έχουν μολυνθεί 
από κυτταρομεγαλοϊό [cytomegalovirus (CMV)] (Σχήμα 
5-3) ή ανθρώπινο ιό θηλωμάτων [human papilloma virus 
(HPV)] με in situ υβριδισμό προτιμάται έναντι των ορο-
λογικών μεθόδων και είναι η μόνη εμπορικά διαθέσιμη 
τεχνική εντοπισμού του ανθρώπινου ιού θηλώματος. 
Σήμερα διατίθενται στο εμπόριο πολλοί ανιχνευτές και 
τεχνικές (kit) για την ανίχνευση ιών, βακτηρίων και άλ-
λων μικροοργανισμών. 

Για την ανεύρεση συγκεκριμένης ακολουθίας νουκλεϊ-
κών οξέων σε εκχύλισμα κλινικού δείγματος τοποθετείται 
μικρή ποσότητα του εκχυλίσματος σε ηθμό νιτροκυτ-
ταρίνης [αποτύπωση κηλίδας (dot blot)] και κατόπιν 
υβριδοποιείται το δείγμα με ειδικό ραδιοσεσημασμένο 
ιικό DNA. Εναλλακτικά, τα τμήματα που έχουν αποκοπεί 
με ενδονουκλεάση περιορισμού και έχουν διαχωριστεί με 
ηλεκτροφόρηση μεταφέρονται σε ηθμό νιτροκυτταρίνης 
(αποτύπωση κατά Southern – ανιχνευτής υβριδισμού 
DNA:DNA) και κατόπιν η συγκεκριμένη ακολουθία ταυ-
τοποιείται μέσω υβριδισμού με ειδικό ανιχνευτή και λόγω 
της χαρακτηριστικής ηλεκτροφορητικής κινητικότητας. 
Κατά τον ίδιο τρόπο ανιχνεύεται το ηλεκτροφορητικά 

ΣΧΗΜΑ 5-3 Εντοπισμός in situ της λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊό 
(CMV) χρησιμοποιώντας ανιχνευτή από γενετικό υλικό. Η προσβολή 
των νεφρικών σωληναρίων από CMV εντοπίστηκε με ανιχνευτή 
DNA σεσημασμένο με βιοτίνη και ειδικό για τον CMV, και έγινε 
ορατή με την επίδραση στο υπόστρωμα αβιδίνης συζευγμένης με 
υπεροξειδάση από το φυτό χρένο, κατά τρόπο που μοιάζει με ενζυμικό 
ανοσοπροσδιορισμό. (Ευγενική παραχώρηση από Donna Zabel, Akron, 
Ohio.)

ΣΧΗΜΑ 5-4 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Με 
την τεχνική αυτή είναι δυνατή η ταχεία αναπαραγωγή πολλών 
αντιγράφων ορισμένης ακολουθίας του DNA. Το δείγμα αναμειγνύεται 
με θερμοάντοχη πολυμεράση, περίσσεια τριφωσφορικού 
δεοξυριβονουκλεοτιδίου και δύο ολιγομερή DNA (εκκινητές), τα οποία 
είναι συμπληρωματικά των ακραίων ακολουθιών του DNA-στόχου 
που πρόκειται να πολλαπλασιαστεί. Το μείγμα θερμαίνεται για να 
μετουσιωθεί (αποχωρισμός των κλώνων) το DNA, κατόπιν ψύχεται 
για να ενωθούν οι εκκινητές με το DNA-στόχο και να επιμηκυνθούν 
από την πολυμεράση. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται 20–40 φορές. 
Μετά τον πρώτο κύκλο, μόνο η ακολουθία που παρεμβάλλεται 
στους δύο εκκινητές αναπαράγεται. Με την τεχνική RT-PCR μπορεί 
επίσης να αναπαραχθεί το RNA, αφού πρώτα μετατραπεί σε DNA με 
αντίστροφη μεταγραφάση. Α και Β, ολιγονουκλεοτίδια (ολιγομερή 
DNA) που χρησιμοποιούνται ως εκκινητές· + και –, κλώνοι του DNA. 
(Τροποποιημένο από Blair GE, Zajdel MEΒ: The polymerase chain 
reaction—already an established technique Biochem Educ 20:87–91, 
1992.)

PCR – Τρίτος κύκλοςPCR – Πρώτος και δεύτερος κύκλος

1 αντίγραφο

Αποχωρισμός κλώνων 
Ανασύνδεση εκκινητών

Επέκταση των εκκινητών  
με πολυμεράση

2 αντίγραφα

Αποχωρισμός κλώνων
Ανασύνδεση εκκινητών

PCR – Τέταρτος κύκλος

Επέκταση των εκκινητών  
με πολυμεράση

4 αντίγραφα

διαχωρισμένο RNA (αποτύπωση κατά Northern – ανι-
χνευτής υβριδισμού RNA:DNA).

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR, 
polymerase chain reaction) πολλαπλασιάζει (ενισχύει) 
κατά εκατομμύρια φορές απλά αντίγραφα του ιικού DNA 
και αποτελεί μία από τις νεότερες τεχνικές της γενετικής 
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σώματος. Η απλή ακτινωτή ανοσοδιάχυση μπορεί να 
ανιχνεύσει και να προσδιορίσει ποσοτικά ένα αντιγόνο. 
Με την τεχνική αυτή, το αντιγόνο τοποθετείται μέσα σε 
οπή και διαχέεται προς το άγαρ που περιέχει αντίσωμα. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του αντιγόνου, 
τόσο πιο μακριά διαχέεται, πριν να επέλθει ισοδυναμία 
με το αντίσωμα και καθιζάνει σχηματίζοντας δακτύλιο 
γύρω από την οπή.

ΣΧΗΜΑ 6-1 Ανάλυση αντιγόνων και αντισωμάτων με ανοσοκαθίζηση. Η κατακρήμνιση της πρωτεΐνης λαμβάνει χώρα στο σημείο ισοδυναμίας, 
στο οποίο το πολυσθενές αντίσωμα σχηματίζει μεγάλα συμπλέγματα με το αντιγόνο. Α. Διπλή ανοσοδιάχυση Ouchterlony. Το αντιγόνο και το 
αντίσωμα διαχέονται από οπές, συναντώνται και σχηματίζουν γραμμή κατακρήμνισης. Εάν σε γειτονικές οπές τοποθετηθεί το ίδιο αντιγόνο, η 
συγκέντρωσή του μεταξύ των οπών διπλασιάζεται και στην περιοχή αυτή δεν λαμβάνει χώρα καθίζηση. Εάν τοποθετηθούν διαφορετικά αντιγόνα, 
σχηματίζονται δύο διαφορετικές γραμμές κατακρήμνισης. Εάν το ένα δείγμα έχει κοινό αντιγόνο αλλά δεν είναι ολόιδιο, τότε θα σχηματιστεί μόνο 
μία ακίδα για το πλήρες αντιγόνο. Β. Ηλεκτροφόρηση αντιρροής. Είναι όμοια με τη μέθοδο Ouchterlony, με τη διαφορά ότι η κίνηση του αντιγόνου 
υποβοηθείται με ηλεκτροφόρηση. Γ. Απλή ακτινωτή ανοσοδιάχυση. Το αντιγόνο διαχέεται μέσα σε πηκτή που περιέχει αντίσωμα. Οι δακτύλιοι 
κατακρήμνισης δείχνουν ανοσιακή αντίδραση και η ακτίνα του δακτυλίου είναι ανάλογη με τη συγκέντρωση του αντιγόνου. Δ. Ηλεκτροφόρηση 
πύραυλος. Τα αντιγόνα χωρίζονται με ηλεκτροφόρηση μέσα σε άγαρ που περιέχει αντίσωμα. Το μήκος του «πυραύλου» είναι ανάλογο με τη 
συγκέντρωση του αντιγόνου. Ε. Ανοσοηλεκτροφόρηση. Το αντιγόνο τοποθετείται μέσα σε οπή και αποχωρίζεται με ηλεκτροφόρηση. Ύστερα 
τοποθετείται αντίσωμα στην αύλακα και σχηματίζονται γραμμές κατακρήμνισης καθώς το αντίσωμα και το αντιγόνο διαχέονται το ένα προς την 
κατεύθυνση του άλλου.

Διπλή ανοσοδιάχυση

Ανοσοηλεκτροφόρηση

Αντιγόνο

Αύλακα περιέχουσα αντίσωμα

Αντίσωμα 
για:

Ταυτότητα Ανομοιότητα Μερική ταυτότητα
anti-a anti-a + anti-b anti-a + anti-b

Ηλεκτροφόρηση αντιρροής

Αντιγόνο              Αντίσωμα

Απλή ακτινωτή ανοσοδιάχυση

Πηκτή περιέχουσα αντίσωμα

Ηλεκτροφόρηση πύραυλος

Πηκτή περιέχουσα αντίσωμα

A

B

Γ

Ε

Δ

a a a aa + bb

Πίνακας 6-1 Μερικές ανοσολογικές τεχνικές

Τεχνική Σκοπός Κλινικά παραδείγματα

Διπλή ανοσοδιάχυση Ouchterlony Ανίχνευση και σύγκριση αντιγόνου και αντισώματος Μυκητιακό αντιγόνο και αντίσωμα

Ανοσοφθορισμός Ανίχνευση και εντοπισμός αντιγόνου Ιικό αντιγόνο σε βιοψία (π.χ. λύσσα, ιός απλού έρπητα)

Ανοσοενζυμικός προσδιορισμός (ΕΙΑ) Ίδιος με τον ανοσοφθορισμό Ίδια με τον ανοσοφθορισμό

Κυτταρομετρία ροής με ανοσοφθορισμό Ανάλυση πληθυσμού κυττάρων με αντιγόνο Ανοσοφαινοτυπία

ELISA Ποσοτικός προσδιορισμός αντιγόνου ή αντισώματος Ιικό αντιγόνο (ροταϊός)· ιικό αντίσωμα (anti-HIV)

Αποτύπωση κατά Western Ανίχνευση αντισώματος ειδικού για το αντιγόνο Επιβεβαίωση της αντι-HIV οροθετικότητας

Ραδιοανοσοπροσδιορισμός (RIA) Ίδιος με την ELISA Ίδια με ELISA

Σύνδεση του συμπληρώματος Προσδιορισμός τίτλου συγκεκριμένου αντισώματος Μυκητιακό, ιικό αντίσωμα

Αναστολή με αιμοσυγκόλληση Τίτλος αντιικού αντισώματος· ορότυπος ιικού στελέχους Ορομετατροπή σε τρέχον στέλεχος γρίππης· διάγνωση γρίππης

Αιμοσυγκόλληση σε λάτεξ Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός αντιγόνου και 
αντισώματος

Ρευματοειδής παράγοντας· μυκητιακά αντιγόνα·στρεπτοκοκκικά 
αντιγόνα

ELISA, ενζυμική ανοσοπροσροφητική μέθοδος· HIV, ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας.
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Η τεχνική της  διπλής ανοσοδιάχυσης κατά 
Ouchterlony χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί 
η συγγένεια διαφόρων αντιγόνων, όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 6-1. Στην τεχνική αυτή, διαλύματα του αντισώ-
ματος και του αντιγόνου τοποθετούνται σε διαφορετικές 
οπές επάνω σε άγαρ, και το αντίσωμα και το αντιγόνο 
αφήνονται να διαχυθούν το ένα προς την κατεύθυνση 
του άλλου καλύπτοντας απόσταση ανάλογη με τη συ-
γκέντρωση του καθενός. Εκεί που οι συγκεντρώσεις 
τους είναι ισοδύναμες σχηματίζεται ορατή γραμμή 
κατακρήμνισης. Ανάλογα με τη μορφή των γραμμών 
κατακρήμνισης, η τεχνική αυτή μπορεί να δείξει εάν τα 
δείγματα είναι πανομοιότυπα, αν έχουν μερικούς κοινούς 
επιτόπους αλλά όχι όλους (μερική ταυτότητα), ή αν είναι 
εντελώς διαφορετικά. Η τεχνική χρησιμοποιείται για την 
ανίχνευση αντισώματος έναντι μυκητιακών αντιγόνων 
(π.χ. είδη Histoplasma, είδη Blastomyces, κοκκιδιοειδο-
μυκητιάσεις). 

Σε άλλες τεχνικές ανοσοδιάχυσης, το αντιγόνο μπορεί 
να απομονωθεί με ηλεκτροφόρηση σε άγαρ και κατόπιν 
να αντιδράσει με το αντίσωμα (ανοσοηλεκτροφόρηση)· 
μπορεί να εισαχθεί με τη βοήθεια της ηλεκτροφόρησης 

[ηλεκτροφόρηση πύραυλος (rocket electrophoresis)] 
σε άγαρ που περιέχει αντίσωμα, ή μπορεί το αντιγόνο 
και το αντίσωμα να τοποθετηθούν σε διάφορες οπές 
και να μετακινηθούν με ηλεκτροφόρηση το ένα προς 
την κατεύθυνση του άλλου [ηλεκτροφόρηση αντιρροής 
(countercurrent immunoelectrophoresis)].

•  Ανοσοπροσδιορισμοί αντιγόνων 
συνδεδεμένων με κύτταρα (ανοσοϊστολογία)

Τα αντιγόνα που βρίσκονται στην επιφάνεια των κυτ-
τάρων ή στο εσωτερικό τους εντοπίζονται με ανοσο-
φθορισμό και ανοσοενζυμικό προσδιορισμό (ΕΙΑ, 
enzyme immunoassay). Στον άμεσο ανοσοφθορισμό, 
ένα φθορίζον μόριο συνδέεται ομοιοπολικά στο αντί-
σωμα [π.χ. αντιικό αντίσωμα κονίκλου σεσημασμένο με 
ισοθειοκυανική φλουοροσκεΐνη (fluorescein)]. Στον έμ-
μεσο ανοσοφθορισμό, ένα δεύτερο φθορίζον αντίσωμα 
ειδικό για το αρχικό αντίσωμα (π.χ. αντιικό αντίσωμα 
αίγας σεσημασμένο με ισοθειοκυανική φλουοροσκεΐνη) 
χρησιμοποιείται για να ανιχνευθεί το αρχικό αντιικό 

ΣΧΗΜΑ 6-2 Ανοσοφθορισμός και ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός αντιγόνου σε κύτταρα. Το αντιγόνο μπορεί να εντοπιστεί με άμεσο τρόπο, 
χρησιμοποιώντας αντιικό αντίσωμα ομοιοπολικά συνδεδεμένο με φθορίζοντα ή ενζυμικό ανιχνευτή, ή με έμμεσο τρόπο, χρησιμοποιώντας αντιικό 
αντίσωμα και χημικά τροποποιημένη αντιανοσοσφαιρίνη. Το ένζυμο μετατρέπει το υπόστρωμα σε ίζημα, χρωμοφόρο, ή φως.

Ανοσοφθορισμός
Αντιικό αντίσωμα

Αντιανοσοσφαιρίνη
Άμεσος

Έμμεσος

Ιικό αντιγόνο

Φθορίζων ανιχνευτής (φλουοροσκεΐνη, 
ροδαμίνη, φυκοερυθρίνη)

Ένζυμο: αλκαλική φωσφατάση,
β-γαλακτοσιδάση, υπεροξειδάση 
από το φυτό χρένο

Υπόστρωμα μετατρεπόμενο σε 
χρωμοφόρο, ίζημα ή φως

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός

Υπόστρωμα
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αντίσωμα και να εντοπιστεί το αντιγόνο (Σχήματα 6-2 
και 6-3). Στην ΕΙΑ, ένα ένζυμο (π.χ. υπεροξειδάση από 
το φυτό χρένο ή αλκαλική φωσφατάση) προσδένεται με 
το αντίσωμα και μετατρέπει ένα υπόστρωμα σε χρωμο-
φόρο για να σημανθεί το αντιγόνο. Εναλλακτικά, ένα 
αντίσωμα συνδεδεμένο με τη βιταμίνη βιοτίνη μπορεί να 
εντοπιστεί λόγω της πολύ υψηλής συγγένειας σύνδεσης 
με μόρια αβιδίνης ή στρεπταβιδίνης, στα οποία μπορεί 
να προσκολληθεί φθορίζουσα ουσία ή ένζυμο για να 
διευκολύνει τον εντοπισμό τους. Αυτές οι τεχνικές είναι 
χρήσιμες για την ανάλυση βιοψίας δειγμάτων ιστού, 
κυττάρων αίματος και κυττάρων από ιστοκαλλιέργειες.

Η κυτταρομετρία ροής μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την ανάλυση του ανοσοφθορισμού κυττάρων σε 
εναιώρημα και είναι πολύ χρήσιμη για τον ποιοτικό 
και ποσοτικό προσδιορισμό λεμφοκυττάρων (ανοσο-
φαινοτυπία). Με δέσμη λέιζερ διεγείρεται το φθορίζον 
αντίσωμα που είναι προσκολλημένο στο κύτταρο και 
το μέγεθος του κυττάρου υπολογίζεται με μέτρηση του 
σκεδασμού. Τα κύτταρα διέρχονται μέσα από τη δέσμη 
με ταχύτητα άνω των 5.000 κυττάρων ανά δευτερόλε-
πτο, και η ανάλυση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Ο 
κυτταρομετρητής διαχωρισμού φθοριζόντων κυτ-
τάρων (FACS, fluorescence activated cell sorter) είναι 
μηχάνημα κυτταρομετρίας ροής που μπορεί επίσης να 
διαχωρίσει συγκεκριμένους υποπληθυσμούς κυττάρων 
για ιστοκαλλιέργεια επί τη βάσει του μεγέθους και του 
ανοσοφθορισμού τους.

Τα αποτελέσματα της κυτταρομετρίας ροής συνή-
θως παρουσιάζονται σε ιστόγραμμα, με την ένταση του 
φθορισμού στν άξονα x και τον αριθμό των κυττάρων 
στον άξονα y, ή σε άλλη γραφική παράσταση, στην 
οποία συγκρίνονται περισσότερες της μίας παράμετροι 
για κάθε κύτταρο. Με την κυτταρομετρία ροής μπορεί 
να γίνει ταυτόχρονα διαφορική ανάλυση των λευκών 
αιμοσφαιρίων και σύγκριση των πληθυσμών των CD4 
και CD8 Τ κυττάρων (Σχήμα 6-4). Η μέθοδος αυτή είναι 
επίσης χρήσιμη για να αναλυθεί η ανάπτυξη κυττάρων 
μετά από σήμανση του DNA με φθορίζουσα ουσία, καθώς 
και σε άλλες εφαρμογές του φθορισμού.

ΣΧΗΜΑ 6-3 Εντοπισμός με ανοσοφθορισμό νευρικών κυττάρων 
μολυσμένων από τον ιό του απλού έρπητα (HSV) στον εγκέφαλο 
πάσχοντος από ερπητική εγκεφαλίτιδα. (Τροποποιημένο από Male D, 
Cooke A, Owen M, et al: Advanced immunology, ed 3, St Lois, 1996, 
Mosby.)

•  Ανοσοπροσδιορισμοί για αντίσωμα  
και διαλυτό αντιγόνο

Η μέθοδος ELISA χρησιμοποιεί αντιγόνο ακινητοποι-
ημένο σε πλαστική επιφάνεια, σφαιρίδια ή ηθμό για να 
συνδέσει και να αποχωρίσει συγκεκριμένο αντίσωμα από 

ΣΧΗΜΑ 6-4 Κυτταρομετρία ροής. Α. Η κυτταρομετρία ροής αξιολογεί 
τις παραμέτρους κάθε κυττάρου καθώς τα κύτταρα διέρχονται από 
μια δέσμη λέιζερ με ταχύτητα άνω των 5.000 κυττάρων/δευτερόλεπτο. 
Το μέγεθος και η κοκκίωση των κυττάρων υπολογίζονται από τον 
σκεδασμό του φωτός (LS), ενώ η έκφραση αντιγόνων υπολογίζεται 
από τον ανοσοφθορισμό (F), χρησιμοποιώντας αντισώματα 
σημασμένα με διάφορους φθορίζοντες ανιχνευτές. Στα σχήματα 
Β έως Δ απεικονίζεται η ανάλυση Τ κυττάρων του ίδιου ατόμου. 
Β. Η ανάλυση του σκεδαζόμενου φωτός χρησιμοποιήθηκε για τη 
διάκριση των λεμφοκυττάρων (Ly), των μονοκυττάρων (Μο) και 
των πολυμορφοπύρηνων (ουδετερόφιλων) λευκοκυττάρων (ΡΜΝ). 
Γ. Ανάλυση των λεμφοκυττάρων με βάση την έκφραση CD3 για να 
αναγνωριστούν τα Τ κύτταρα (απεικονίζονται με ιστόγραμμα). Δ. 
Αναγνώριση των CD4 και CD8 κυττάρων. Κάθε στίγμα αντιπροσωπεύει 
ένα κύτταρο. (Τα στοιχεία είναι ευγενική παραχώρηση από Dr. Tom 
Alexander, Akron, Ohio.)
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Πίνακας 7-1 Κυτταροκίνες και χημειοκίνες

Τ-κύτταρα, κύτταρα στρώματος Πηγή Κύριος στόχος Λειτουργία

Φυσικές και οξείας φάσης απαντήσεις

IFN-α και IFN-β Λευκοκύτταρα, pDC, 
ινοβλάστες και άλλα κύτταρα

Κύτταρα προσβληθέντα από 
ιούς, κύτταρα όγκων, ΝΚ 
κύτταρα

Πρόκληση αντιικής απάντησης· ενεργοποίηση ΝΚ κυττάρων, 
ενίσχυση κυτταρικής ανοσίας

IL-1α, IL-1β Μακροφάγα, DC, ινοβλάστες, 
επιθηλιακά κύτταρα, 
ενδοθηλιακά κύτταρα

Τ-κύτταρα, Β-κύτταρα ΡΜΝ, 
ιστοί, ΚΝΣ, ήπαρ, κ.ά.

Πολλές δράσεις: ενίσχυση της φλεγμονής και της απάντησης 
οξείας φάσης, πυρετός, ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων και 
μακροφάγων

TNF-α (καχεκτίνη) Όπως η IL-1 Μακροφάγα, Τ-κύτταρα ΝΚ 
κύτταρα, επιθηλιακά και 
πολλά άλλα κύτταρα

Όπως η IL-1, και αντινεοπλασματική και απισχναντική (καχεξία, 
απώλεια βάρους) λειτουργία, σήψη, ενδοθηλιακή ενεργοποίηση

IL-6 DC, μακροφάγα, Τ και 
Β-κύτταρα, ινοβλάστες, 
επιθηλιακά κύτταρα, 
ενδοθηλιακά κύτταρα

Τ και Β-κύτταρα, 
ηπατοκύτταρα

Διέγερση των απαντήσεων οξείας φάσης, αύξηση και ανάπτυξη 
των Τ και Β κυττάρων

IL-12, IL-23 DC, μακροφάγα ΝΚ κύτταρα, CD4 TH1, TH17 
κύτταρα

Ενεργοποίηση της απάντησης των Τ-κυττάρων και φλεγμονής, 
παραγωγή IFN-γ ή IL-17

Ανάπτυξη και διαφοροποίηση

Παράγοντες διέγερσης αποικιών (π.χ. 
GM-CSF)

Τ-κύτταρα, κύτταρα 
στρώματος

Αρχέγονα κύτταρα Ανάπτυξη και διαφοροποίηση ορισμένων κυτταρικών τύπων, 
αιμοποίηση

IL-3 CD4 Τ-κύτταρα, 
κερατινοκύτταρα

Αρχέγονα κύτταρα Αιμοποίηση

IL-7 Μυελός οστών, στρώμα Πρόδρομα και αρχέγονα 
κύτταρα

Ανάπτυξη προ-Β-κυττάρων, θυμοκυττάρων, Τ-κυττάρων και 
κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων

ΤΗ1 και ΤΗ17 απαντήσεις

IL-2 CD4 Τ-κύτταρα (ΤΗ0, ΤΗ1) Τ-κύτταρα, Β-κύτταρα, ΝΚ 
κύτταρα

Ανάπτυξη Τ και Β κυττάρων, ενεργοποίηση ΝΚ

IFN-γ CD4 TH1 κύτταρα, ΝΚ 
κύτταρα

Μακροφάγα, *DC, Τ-κύτταρα, 
Β-κύτταρα

Ενεργοποίηση μακροφάγων, προώθηση της IgG ισοτυπικής 
μεταστροφής, της φλεγμονής και των ΤΗ1 αλλά αναστολή των 
ΤΗ2 αποκρίσεων

TNF-β CD4 TH1 κύτταρα ΡΜΝ, όγκοι Λεμφοτοξίνη: καταστροφή όγκων, ενεργοποίηση των PMN, 
ενδοθηλιακή ενεργοποίηση

IL-17 CD4 Η17 κύτταρα Επιθηλιακά, ενδοθηλιακά 
και κύτταρα ινοβλαστών, 
ουδετερόφιλα

Ενεργοποίηση των ιστών για προώθηση της φλεγμονής ακόμη και 
με την παρουσία του TGF-β

TH2 απαντήσεις

IL-4 CD4, Τ-κύτταρα (ΤΗ0, ΤΗ2) Β- και Τ-κύτταρα Τ και Β κυτταρική ανάπτυξη· παραγωγή IgG, IgA και IgE· ΤΗ2 
απαντήσεις

IL-5 CD4 TH2 κύτταρα Β-κύτταρα, ηωσινόφιλα Ανάπτυξη και διαφοροποίηση Β κυττάρων· IgG, IgA και IgE 
παραγωγή· παραγωγή ηωσινόφιλων· αλλεργικές αποκρίσεις

IL-10 CD4 TH2 και Treg κύτταρα Β-κύτταρα, CD4 TH1 κύτταρα Ανάπτυξη Β κυττάρων, αναστολή της ΤΗ1 απάντησης

Ρυθμιστική απάντηση

TGF-β (επίσης IL-10) CD4 Treg κύτταρα Β-κύτταρα, Τ-κύτταρα, 
μακροφάγα

Ανοσοκαταστολή των Β, Τ και ΝΚ κυττάρων και των μακροφάγων· 
ενίσχυση της per os ανοχής, της επούλωσης τραυμάτων και της 
παραγωγής IgA

Χημειοκίνες

α-χημειοκίνες: C-X-C χημειοκίνες–δύο 
κυστεΐνες χωρισμένες από ένα αμινοξύ 
(IL-8· IP-10·GRO-α, GRO-β, GRO-γ)

Πολλά κύτταρα Ουδετερόφιλα, Τ-κύτταρα, 
μακροφάγα

Χημειοταξία, ενεργοποίηση

β-χημειοκίνες: C-C χημειοκίνες–δύο 
διπλανές κυστεΐνες (MCP-1· MIP-α· 
ΜΙΡ-β· RANTES)

Πολλά κύτταρα Τ-κύτταρα, μακροφάγα, 
βασεόφιλα

Χημειοταξία, ενεργοποίηση

CD, ομάδα διαφοροποίησης· DC, δενδριτικά κύτταρα· GM-CSF, παράγοντας διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων· GRO-γ, σχετιζόμενο με ανάπτυξη ογκογονίδιο-γ· IFN-α, -β, -γ, ιντερφερόνη-α, 
-β, -γ· Ig, ανοσοσφαιρίνη· IL, ιντερλευκίνη· ΙΡ, πρωτεΐνη ιντερφερόνης-α· MCP, πρωτεΐνη με χημική έλξη (chemoattractant) για μονοκύτταρα· ΜΙΡ, φλεγμονώδης πρωτεΐνη των μακροφάγων· ΝΚ, φυσικά 
φονικά· pDC, πλασματοκυτταροειδή δενδριτικά κύτταρα· ΡΜΝ, πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα· RANTES, ρυθμίζεται κατά την ενεργοποίηση και κανονικά εκφράζεται και εκκρίνεται από Τ-κύτταρα· TGF-β, 
αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού-β· ΤΗ, Τ βοηθητικό (κύτταρο)· TNF-α, παράγοντας νέκρωσης όγκων-α.
* Βρίσκει εφαρμογή σε έναν ή περισσότερους κυτταρικούς τύπους της κυτταρικής σειράς μονοκυτταρικών μακροφάγων.
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ΣΧΗΜΑ 7-1 Μορφολογία και καταγωγή των κυττάρων που εμπλέκονται στην ανοσοαπάντηση. Τα πολυδύναμα αρχέγονα κύτταρα και οι μονάδες 
που απαρτίζουν αποικίες (CFU) είναι μακρόβια κύτταρα ικανά να ανανεώνουν τα περισσότερο λειτουργικά διαφοροποιημένα και οριστικά διαφορο-U
ποιημένα κύτταρα. (Από Abbas AK, Lichman AH, Pillai S, et al: Cellular and molecular immunology, ed 8, Philadelphia, 2015, Elsevier.)

Πολυδύναμο
αρχέγονο
κύτταρο

Λεμφοειδές
προγονικό κύτταρο

Πολυδύναμο
αρχέγονο κύτταρο

Ερυθροκυτταρική
CFUFF

Μεγακαρυοκύτταρούύύ Βασεόφιλη CFU Ηωσινόφιλη CFU Κοκκιοκυτταρο-μονοκυτταρική
CFU

Θύμος

Β-λεμφοκύτταρα Τ-λεμφοκύτταρα

Φυσικό φονικό
(ΝΚ) κύτταρο

Δενδριτικό κύτταρο

Ερυθροκύτταρα Αιμοπετάλια Βασεόφιλα Ηωσινόφιλα Ουδετερόφιλα Μονοκύτταρα Μακροφάγο

Προγονικό κύτταρο
μυελικής σειράς

και στο εσωτερικό τους τα Β- και Τ-κύτταρα είναι συγκε-
ντρωμένα σε καθορισμένες θέσεις, οι οποίες διευκολύ-
νουν τις αλληλεπιδράσεις που υποκινούν τις ανοσοαπα-
ντήσεις στο αντιγόνο (Σχήμα 7-3). Ο πολλαπλασιασμός 
των λεμφοκυττάρων λόγω λοίμωξης προκαλεί διόγκωση 
αυτών των ιστών (δηλ. «διογκωμένους λεμφαδένες»).

Οι λεμφαδένες έχουν σχήμα νεφρού, διάμετρο 2–10 

mm και διηθούν το υγρό που εισέρχεται από τους μεσο-
κυττάριους χώρους στο λεμφικό σύστημα, περίπου σαν 
εργοστάσιο κατεργασίας λυμάτων. Ο λεμφαδένας είναι 
οργανωμένος έτσι ώστε να διευκολύνεται η συνάντηση 
των κυττάρων της φυσικής ανοσίας (δενδριτικά κύτταρα 
και μακροφάγα) με τα Β- και Τ-κύτταρα της ανοσοαπά-
ντησης προκειμένου να αρχίσουν και να επεκταθούν οι 
ειδικές ανοσοαπαντήσεις. Ο λεμφαδένας αποτελείται 
από τρεις στιβάδες:
1. Τον φλοιό, την εξωτερική στιβάδα που περιέχει 

κυρίως Β-κύτταρα, θυλακιώδη δενδριτικά κύτταρα 
και μακροφάγα σε σχηματισμούς αποκαλούμενους 
λεμφοζίδια και, εάν ενεργοποιηθούν, σε βλαστικά 
κέντρα.

2. Τον παραφλοιό, ο οποίος περιέχει Τ-κύτταρα και δεν-
δριτικά κύτταρα τα οποία παρουσιάζουν αντιγόνα στα 
Τ-κύτταρα ώστε να αρχίσουν οι ανοσοαπαντήσεις.

3. Τον μυελό, ο οποίος περιέχει Β- και Τ-κύτταρα και 
πλασματοκύτταρα που παράγουν αντισώματα, καθώς 
και διαύλους για το λεμφικό υγρό.

GM-CSF, παράγοντας διέγερσης κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων· IFN-α, -β, 
-γ, ιντερφερόνη-α, -β, -γ· IL, ιντερλευκίνη· TGF-β, αυξητικός παράγοντας 
μετασχηματισμού-β· TNF-α, παράγοντας νέκρωσης όγκων-α.

       Πλαίσιο 7-2 Τα σημαντικότερα κύτταρα που παράγουν κυτταροκίνες     

Φυσική ανοσία (αποκρίσεις οξείας φάσης)
Δενδριτικά κύτταρα, μακροφάγα, άλλα: IL-1, TNF-α, IL-6, IL-12, 

IL-18, IL-23, GM-CSF, χημειοκίνες, IFN-α, IFN-β, 
Ειδική ανοσία (CD4 και CD8)
ΤΗ1 κύτταρα: IL-2, IFN-γ, TNF-α, TNF-β, IL-3, GM-CSF
ΤΗ2 κύτταρα: IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-3, IL-9, IL-13, GM-CSF, 

TNF-α 
TH17 κύτταρα: IL-17, TNF-α
Treg κύτταρα: TGF-β και IL-10
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Οφθαλμοί
 • Έκπλυση των δακρύων
 • Λυσοζύμη Δέρμα

 • Ανατομικός  
  φραγμός
 • Αντιμικρο- 
  βιακές  
  εκκρίσεις

Αναπνευστική οδός
 • Βλέννα
 •  Βλεφαριδωτό  

επιθήλιο
 • Κυψελιδικά  
  μακροφάγα

ΣΧΗΜΑ 8-1 Φραγμοί άμυνας του ανθρώπινου σώματος.

Πεπτική οδός
 • Οξύτητα  
  στομάχου
 • Φυσιολογική 
  μικροβιακή
  χλωρίδα
 • Χολή
 • Βλέννα

Ουροποιογεννητική οδός
 • Έκπλυση των ούρων
 • Οξύτητα των ούρων
 • Λυσοζύμη
 • Κολπικό γαλακτικό οξύ

IL, ιντερλευκίνη. NK, φυσικό φονικό (κύτταρο).

Πλαίσιο 8-1 Συγγενείς ανοσιακές απαντήσεις του ξενιστή

Ιδιοσυστατικές
Φραγμοί: δέρμα, οξέα στομάχου, χολή, βλέννα
Θερμοκρασία σώματος
Αντιμικροβιακά πεπτίδια: αμυντοσίνες, καθελισιδίνες
Ένζυμα: λυσοζύμη
Λακτοφερίνη, τρανσφερίνη, εψιδίνη
Συμπλήρωμα
Απαντήσεις επιθηλιακών κυττάρων

Στρατολόγηση
Συμπλήρωμα C3a, C5a
Χημειοκίνες από το επιθήλιο και τα μακροφάγα

Κύτταρα αποκρινόμενα σε παθογόνα
Ουδετερόφιλα
Μακροφάγα
Κύτταρα Langerhans/δενδριτικά κύτταρα
�/� Τ-κύτταρα
ΝΚ, ΝΚΤ-κύτταρα

Κυτταροκίνες οξείας φάσης/φλεγμονής
IL-1: πυρετός, διαπίδυση, φλεγμονή
Παράγοντας νέκρωσης όγκου-�: πυρετός, διαπίδυση, φλεγμονή 

διαπερατότητα αγγείων, αναδιοργάνωση ιστού, μεταβολισμός, 
συντήρηση ενεργών μακροφάγων, καχεξία

IL-6: σύνθεση πρωτεϊνών οξείας φάσης στο ήπαρ, ενεργοποίηση 
λεμφοκυττάρων

Άλλες κυτταροκίνες και ενεργοποιητές
IL-12: προώθηση της απάντησης ΤΗ και ενεργοποίηση κυττάρων 

ΝΚ
IL-23: προώθηση της απάντησης ΤΗ17 από τα κύτταρα μνήμης
Ιντερφερόνες τύπου 1: αντιική επίδραση, πυρετός, προώθηση της 

απάντησης των CD8 T κυττάρων
Ιντερφερόνη-γ (από τα ΝΚ, ΝΚΤ-κύτταρα): ενεργοποίηση των 

μακροφάγων και των δενδριτικών κυττάρων
Διαμεσολαβητές λιπιδίων (προσταγλανδίνες και λευκοτριένια)

Πρωτεΐνες οξείας φάσης από το ήπαρ
C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, πρωτεΐνη πρόσδεσης μαννόζης, 

ινωδογόνο, συμπλήρωμα

Πίνακας 8-1 Διαλυτοί διαμεσολαβητές της έμφυτης ανοσιακής άμυνας

Παράγοντας Λειτουργία Προέλευση

Λυσοζύμη Καταλύει την υδρόλυση των βακτηριακών πεπτιδογλυκανών. Δάκρυα, σίελος, ρινικές εκκρίσεις, σωματικά υγρά, λυσοσωματικά κοκκία

Λακτοφερίνη, 
τρανσφερίνη

Προσδένει σίδηρο, ο οποίος ανταγωνίζεται με τους μικροοργανισμούς. Ειδικά κοκκία των PMN

Λακτοϋπεροξειδάση Μπορεί να γίνει αναστολέας για πολλούς μικροοργανισμούς. Γάλα και σίελος

�-λυσίνη Είναι αποτελεσματική κυρίως απέναντι στα Gram-θετικά βακτήρια. Θρομβοκύτταρα, φυσιολογικός ορός

Χημειοτακτικοί 
παράγοντες

Επάγει την κατευθυνόμενη μετανάστευση των PMN, των μονοκυττάρων και 
άλλων κυττάρων.

Συμπλήρωμα και χημειοκίνες

Προπερδίνη Προάγει την ενεργοποίηση του συμπληρώματος σε απουσία αντιγονοειδικού 
συμπλόκου.

Φυσιολογικό πλάσμα

Λεκτίνες Προσδένεται σε υδατάνθρακες για την προώθηση της μικροβιακής 
φαγοκυττάρωσης.

Φυσιολογικό πλάσμα

Κατιονικά πεπτίδια Διασπούν μεμβράνες, παρεμποδίζουν τις δραστηριότητες μεταφοράς 
κυττάρων.

Πολυμορφοπυρηνικά κοκκία, επιθηλιακά κύτταρα, κ.λπ.  
(αμυντοσίνες κ.λπ.)

PMN, πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα (λευκοκύτταρα).
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ΣΧΗΜΑ 8-2 Τα δίκτυα του συμπληρώματος: κλασικό, λεκτίνης και εναλλακτικό. Παρ' όλο που έχουν διαφορετικούς ενεργοποιητές, και τα τρία 
δίκτυα συγκλίνουν στη διάσπαση του C3 και του C5 για την παροχή χημειοτακτικών ουσιών και αναφυλοτοξινών (C3a, C5a), μιας οψωνίνης (C3b) 
που προσκολλάται στις μεμβράνες, και ενός ενεργοποιητή των κυττάρων Β (C3d) και να εκκινήσουν το μεμβρανολυτικό σύμπλοκο [MAC (membrane 
attack complex) για τη θανάτωση των κυττάρων. Η C9 μοιάζει με την περφορίνη (φυσικά φονικά κύτταρα και κυτταροτοξικά Τ-κύτταρα) στην 
προαγωγή απόπτωσης στα κύτταρα-στόχους. MASP, πρωτεάση σερίνης σχετιζόμενη με την MBP (MBP-associated serine protease). MBP, πρωτεΐνη 
πρόσδεσης μαννόζης (mannose binding protein). (Ανασχεδίαση από Rosenthal KS, Tan M: Rapid review microbiology and immunology, ed 3, St Louis, 
2010, Mosby.)

*Σταθεροποιείται από την προπερδίνη.

Παράγοντας DΜικροβιακές 
επιφάνειες

Αντιγόνο-αντίσωμα

Μικροβιακή επιφάνεια

Ενεργοποιημένο

(C5 μετατροπάση)

(C5 μετατροπάση)

(C3 μετατροπάση)

(C3 μετατροπάση)*

C3a, C5a: προάγουν τη φλεγμονή
C3b: οψωνίνη
C3d: προάγει την ενεργοποίηση 
των Β-κυττάρων Εναλλακτικό δίκτυο

Κλασικό δίκτυο Δίκτυο λεκτίνης

•  Τα διαλυτά συστατικά της έμφυτης 
ανοσιακής απάντησης

Αντιμικροβιακά πεπτίδια και χηλικές ενώσεις

Οι αμυντοσίνες και οι καθελικιδίνες είναι πεπτίδια 
που παράγονται από τα ουδετερόφιλα, τα επιθηλιακά 
κύτταρα και άλλα κύτταρα που είναι τοξικά για πολλά 
μικρόβια. Οι αμυντοσίνες είναι μικρά ( 30 αμινοξέα) 
κατιονικά πεπτίδια που μπορούν να διαρρήξουν τις 
μεμβράνες, να φονεύσουν βακτήρια και μύκητες και να 
αδρανοποιήσουν ιούς. Όταν εκκρίνονται από τα κύτταρα 
Paneth στο έντερο, περιορίζουν και ρυθμίζουν τη ζωή των 
βακτηρίων στον αυλό. Η παραγωγή των αμυντοσινών 
μπορεί να είναι συνεχής ή να ενεργοποιείται από μικρο-
βιακά προϊόντα ή κυτταροκίνες, συμπεριλαμβανομένης 
της ιντερλευκίνης (IL)-17. Οι καθελκιδίνες διασπώνται, 
παράγοντας μικροβιοκτόνα πεπτίδια.

Οι πρωτεΐνες που προσδένουν μεταλλικά ιόντα και 
δεσμεύουν σίδηρο (π.χ. λακτοφερίνη, τρανσφερίνη, 
φεριτίνη, σιδηροκαλίνη) ή δεσμεύουν ψευδάργυρο (π.χ. 
καλπροτεκτίνη) αποσιωπούν τα απαραίτητα αυτά ιόντα, 
αποτρέποντας την ανάπτυξη βακτηρίων και ζυμών. Δυ-
στυχώς, πολλά παθογόνα έχουν αναπτύξει εναλλακτικές 
μεθόδους για την απόκτηση αυτών των ιόντων.

Συμπλήρωμα
Το σύστημα του συμπληρώματος αποτελεί συναγερμό 
και όπλο ενάντια στη λοίμωξη και είναι σημαντικό, ιδίως 
ενάντια στις βακτηριακές λοιμώξεις. Το σύστημα του 
συμπληρώματος ενεργοποιείται απευθείας από τα βα-
κτήρια και τα προϊόντα τους (εναλλακτική οδός ή οδός 
προπερδίνης), από τη δέσμευση λεκτίνης στα σάκχαρα 
που βρίσκονται στην επιφάνεια των βακτηριακών ή μυ-
κητιακών κυττάρων (πρωτεΐνη δέσμευσης μαννόζης) 
ή από σύμπλοκα αντισώματος και αντιγόνου (κλασική 
οδός) (Σχήμα 8-2). Τα τρία δίκτυα ενεργοποίησης του 
συμπληρώματος συνασπίζονται σε ένα κοινό σημείο 
σύνδεσης, που είναι η ενεργοποίηση του συστατικού 
C3. Ενεργοποίηση από οποιαδήποτε οδό εκκινεί έναν 
καταρράκτη πρωτεολυτικών γεγονότων που διασπούν 
τις πρωτεΐνες σε «a», «b» και άλλες υπομονάδες. Οι a 
υπομονάδες (C3a, C5a) προσελκύουν (attract) (χημειο-
τακτικούς παράγοντες) φαγοκυτταρικά και φλεγμονώδη 
κύτταρα στο σημείο, επιτρέποντας την πρόσβαση (allow 
access) σε διαλυτά μόρια και κύτταρα αυξάνοντας την 
αγγειακή διαπερατότητα (αναφυλακτικά C3a, C4a, C5a) 
και ενεργοποιώντας (activate) απαντήσεις. Οι b υπομο-
νάδες είναι μεγαλύτερες (bigger) και δεσμεύονται στους 
παράγοντες, προάγοντας τη φαγοκυττάρωσή τους (οψω-
νινοποίηση) και τον περιορισμό τους, και χτίζουν (build) 
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ΣΧΗΜΑ 12-1 Κύρια χαρακτηριστικά των προκαρυωτικών και ευκαρυωτι-
κών κυττάρων. (Από Marler M, Siders JA, Simpson AI, Allen SD: Mycology 
Image Atlas CD-Rom, Indiana Pathology Images, 2004.)

Κυτταρικό τοίχωμα

Βλεφαρίδα

ΠλασμίδιοΚυτταρόπλασμα 
πλούσιο σε 

ριβοσώματα 70S

Κυτταρική μεμβράνη
(τόπος της κυτταρικής 
αναπνοής)

Μιτοχόνδριο (τόπος της 
κυτταρικής αναπνοής)

Κυτταρική 
μεμβράνη

Λυσόσωμα Πυρήνας

Πυρηνική 
μεμβράνη

Κυτταρό- 
πλασμα

Λείο ενδο-
πλασματικό
δίκτυο

Συσκευή Golgi

Ριβοσώματα 80S
Αδρό ενδοπλασματικό 
δίκτυο (ριβοσώματα)

Ευκαρυωτικό κύτταρο

Προκαρυωτικό κύτταρο

Πεπτιδογλυκάνη

Μονήρες, συσπειρωμένο 
κυκλικό χρωμόσωμα

νηματώδη εμφάνιση, σαν αυτήν των μυκήτων. Κάποια 
βακτήρια σχηματίζουν συσσωματώματα σαν τις συστά-
δες του Staphylococcus aureus που μοιάζουν με τσαμπιά 
σταφυλιών ή διπλόκοκκους (ζεύγη κυττάρων) που παρα-
τηρούνται στα είδη Streptococcus ή Neisseria.

Η χρώση κατά Gram είναι μια εύκολη και αξιόπιστη 
δοκιμασία για να διακρίνει ο εργαστηριακός τις δύο κύ-
ριες τάξεις βακτηρίων, να κάνει μια αρχική εκτίμηση και 
να αρχίσει η θεραπεία βασισμένη σε ενδογενείς διαφο-
ρές στα βακτήρια (Σχήμα 12-2). Τα βακτήρια, μετά από 
θερμική μονιμοποίηση ή ξήρανση στην αντικειμενοφόρο 
πλάκα (πλακάκι), χρωματίζονται αρχικά με κρυσταλλικό 
ιώδες (Σχήμα 12-3), χρώση που καθιζάνει με διάλυμα 
ιωδίου· κατόπιν, το παρασκεύασμα αποχρωματίζεται 
με διάλυμα οινοπνεύματος και η περίσσεια της χρωστι-
κής ξεπλένεται με νερό. Τα αποχρωματισμένα κύτταρα 
χρωματίζονται στη συνέχεια με μια χρωστική αντίθετου 
χρώματος (ερυθρού), τη σαφρανίνη. Η όλη διαδικασία 
απαιτεί λιγότερο από 10 λεπτά της ώρας.

Στα Gram-θετικά βακτήρια, τα οποία χρωματίζονται 
ερυθροκύανα (πορφυρά), η χρωστική συγκρατείται από 
μία δικτυωτή, αλληλοδιαπλεκόμενη δομή, τη στιβάδα 
της πεπτιδογλυκάνης, η οποία περιβάλλει το κύτταρο. 
Τα Gram-αρνητικά βακτήρια έχουν λεπτή στιβάδα 
πεπτιδογλυκάνης, η οποία δεν συγκρατεί το κρυσταλ-
λικό ιώδες, γι’ αυτό τα κύτταρα χρωματίζονται από τη 
σαφρανίνη και χρωματίζονται ερυθρά (Σχήμα 12-4). 
Ένας χρήσιμος μνημονικός κανόνας είναι «P-PURPLE-
POSITIVE» (purple = πορφυρός, positive = θετικός). 

Η χρώση κατά Gram δεν είναι αξιόπιστη δοκιμασία 
για βακτήρια που λιμοκτονούν (π.χ. καλλιέργεια γηρα-
σμένη ή σε στάσιμη φάση) ή που αντιμετωπίστηκαν με 
αντιβιοτικά, λόγω της αποδόμησης της πεπτιδογλυκάνης. 
Στα βακτήρια που δεν είναι δυνατόν να ταξινομηθούν 

 Πίνακας 12-1 Κύρια χαρακτηριστικά των ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών κυττάρων

Χαρακτηριστικό Ευκαρυωτικά Προκαρυωτικά

Κύριες ομάδες Φύκη, μύκητες, πρωτόζωα, φυτά, ζώα Βακτήρια

Μέγεθος (κατά προσέγγιση) >5 μm 0,5–3,0 μm

Δομές του πυρήνα

Πυρήνας Κλασική μεμβράνη Χωρίς πυρηνική μεμβράνη

Χρωμοσώματα Αλυσίδες DNA, διπλοειδές γονιδίωμα Μονήρες, κυκλικό DNA απλοειδές γονιδίωμα

Δομές του κυτταροπλάσματος

Μιτοχόνδρια Ναι Όχι

Σύστημα Golgi Ναι Όχι

Ενδοπλασματικό δίκτυο Ναι Όχι

Ριβοσώματα (συντελεστής καθίζησης) 80S (60S + 40S) 70S (50S + 30S)

Κυτταροπλασματική μεμβράνη Περιέχει στερόλες Δεν περιέχει στερόλες

Κυτταρικό τοίχωμα Μόνο οι μύκητες· αλλού απουσιάζει Σύνθετη δομή αποτελούμενη από πρωτεΐνες, λιπίδια και πεπτιδογλυκάνες

Αναπαραγωγή Μονογονική και αμφιγονική Άφυλη (διχοτόμηση)

Κίνηση Σύνθετο μαστίγιο, όταν υπάρχει Απλή βλεφαρίδα, όταν υπάρχει

Αναπνοή Μέσω μιτοχονδρίων Μέσω της κυτταροπλασματικής μεμβράνης

Διασκευή από Holt S: In Slots J, Taubman M, editors: Contemporary oral microbiology and immunology, St Louis, 1992, Mosby.
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A

B

A

B

Πεπτιδογλυκάνη

Τειχοϊκό οξύ

Λιποτειχοϊκό 
οξύ
Κυτταρικό 
τοίχωμα

Κυτταρο-
πλασματικά 
μεμβράνη

Δομικές και ενζυμικές πρωτεΐνες

Λιποπολυσακχαρίτης Πόροι 
(πρωτεΐνες 
πορίνες)

Εξωτερική 
μεμβράνη

Περιπλα- 
σματικός  

χώρος

Κυτταρο-
πλασματική 

μεμβράνη

Πρωτεΐνη 
δεσμεύουσα
θρεπτικές ύλες

Λιποπρωτεΐνη

Μεταφορική 
πρωτεΐνη Πεπτιδογλυκάνη

ΣΧΗΜΑ 12-2 Σύγκριση κυτταρικών τοιχωμάτων Gram-θετικού και 
Gram-αρνητικού βακτηρίου. Α. Το Gram-θετικό βακτήριο έχει παχιά 
στιβάδα πεπτιδογλυκάνης που περιέχει τειχοϊκο και λιποτειχοϊκό οξέα. 
Β. Το Gram-αρνητικό βακτήριο έχει λεπτή στιβάδα πεπτιδογλυκάνης και 
εξωτερική στιβάδα από λιποπολυσακχαρίτη, φωσφολιπίδια και πρωτεΐνες. 
Ο περιπλασματικός χώρος, μεταξύ κυτταροπλασματικής μεμβράνης και 
εξωτερικής μεμβράνης, περιέχει μεταφορικές, διασπαστικές και συν-
θετικές πρωτεΐνες του κυτταρικού τοιχώματος. Η εξωτερική μεμβράνη 
συνδέεται με την κυτταροπλασματική μεμβράνη σε σημεία πρόσφυσης και 
προσκολλάται στην πεπτιδογλυκάνη με λιποπρωτεϊνικούς συνδέσμους. 
(Από Marler M, Siders JA, Simpson AI, Allen SD: Mycology Image Atlas 
CD-Rom, Indiana Pathology  Images, 2004.)

Gram-θετικό Gram-αρνητικό

Staphylococcus aureus Escherichia coli

Στάδιο 1 Κρυσταλλικό ιώδες

Στάδιο 2 Διάλυμα ιωδίου
 (Lugol)

Στάδιο 3 Αποχρωματισμός
(οινόπνευμα ή ακετόνη)

Στάδιο 4 Σαφρανίνη 
                 (χρώμα ερυθρό) 

Μορφολογίες βακτηρίων

Κόκκος

Βακτήριο

Κοκκοβακτηρίδιο

Σπειροχαίτη

Ατρακτο-
βακτηρίδιο

Vibrio

Σπειρύλλιο

ΣΧΗΜΑ 12-3 Μορφολογία βακτηρίων με χρώση κατά Gram. Α. Το 
κρυσταλλικό ιώδες καθιζάνει με το ιώδιο και παγιδεύεται μέσα στην 
παχιά στιβάδα πεπτιδογλυκάνης στα Gram-θετικά βακτήρια. Κατά τον 
αποχρωματισμό, διασκορπίζεται η Gram-αρνητική εξωτερική μεμβράνη και 
ξεπλένεται το κρυσταλλικό ιώδες από τη λεπτή στιβάδα πεπτιδογλυκάνης. 
Τα Gram-αρνητικά βακτήρια γίνονται ορατά με την ερυθρή επίχρωση. Β. 
Μορφολογίες βακτηρίων.

Διάφραγμα διαίρεσης
Εξωτερική μεμβράνη

Έγκλειστο 
σωμάτιο

Κυτταρο-
πλασματική 
μεμβράνη

Έγκλειστο 
σωμάτιο

Στιβάδα 
πεπτιδο-
γλυκάνης

Κυτταρο-
πλασματική 

μεμβράνη
Ριβόσωμα

Ριβόσωμα
Περιπλασματικός 
χώρος

Επιφανειακές 
πρωτεΐνες

Χρωμόσωμα
(Βλεφαρίδα)

GRAM-ΘΕΤΙΚΟ                                 GRAM-ΑΡΝΗΤΙΚΟ

(Κάψα)

(Βλεφα-
ρίδες)

Πρωτεΐνες 
πορίνες

(Μαστίγιο)

(Κάψα)

Στιβάδα 
πεπτιδογλυκάνης

Μεσόσωμα

ΣΧΗΜΑ 2-4 Gram-θετικό και Gram-αρνητικό βακτήριο. Το Gram-θετικό 
βακτήριο διαθέτει παχιά στιβάδα πεπτιδογλυκάνης (γεμίζει τον ερυθρο-
κύανο χώρο) (αριστερά). Το Gram-αρνητικό βακτήριο έχει λεπτή στιβάδα 
πεπτιδογλυκάνης (μονή μαύρη γραμμή) και μια εξωτερική μεμβράνη (δε-
ξιά). Οι δομές σε παρένθεση δεν απαντώνται σε όλα τα βακτήρια. Κατά 
την κυτταρική διαίρεση, η κυτταροπλασματική μεμβράνη και η πεπτιδο-
γλυκάνη αναπτύσσονται, σχηματίζοντας το διάφραγμα που θα διαχωρίσει 
τα θυγατρικά κύτταρα. (Από Marler M, Siders JA, Simpson AI, Allen SD: 
Mycology Image Atlas CD-Rom, Indiana Pathology Images, 2004.)

με τη χρώση κατά Gram ανήκουν τα μυκοβακτηρίδια, 
τα οποία διαθέτουν κηρώδες εξωτερικό περίβλημα και 
διακρίνονται με οξεάντοχη χρώση, και τα μυκοπλάσματα, 
τα οποία δεν έχουν καθόλου πεπτιδογλυκάνη.

Μεταβολική, αντιγονική και γενετική διάκριση

Το επόμενο επίπεδο ταξινόμησης βασίζεται στο μετα-
βολικό προφίλ των βακτηρίων, το οποίο περιλαμβάνει 
την ανάγκη για αναερόβιο ή αερόβιο περιβάλλον ανά-
πτυξης και συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά (π.χ. η 
ικανότητα πέψης συγκεκριμένων υδατανθράκων ή η 
χρήση διαφορετικών ενώσεων ως πηγή άνθρακα για 
ανάπτυξη) και την παραγωγή χαρακτηριστικών προϊό-
ντων μεταβολισμού (οξέα, αλκοόλες) και συγκεκριμένων 
ενζύμων (π.χ. σταφυλοκοκκική καταλάση). Υπάρχουν 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τη διάκριση των 
εντεροβακτηριδίων από άλλα βακτήρια. Αυτές αναλύουν 



•	 	Θετικά για οξειδάση και καταλάση· οξύ 
παράγεται οξειδωτικά από υδατάνθρακες.

•	 	Τα αντιγόνα της εξωτερικής επιφάνειας περι-
λαμβάνουν κάψα πολυσακχαριτών, τριχίδια 
και λιποολιγοσακχαρίτες.

•	 	Η κάψα προστατεύει τα βακτήρια από τη 
φαγοκυττάρωση μέσω αντισωμάτων.

•	 	Ειδικοί υποδοχείς για μηνιγγιτιδοκοκκικά 
τριχίδια επιτρέπουν τον αποικισμό του 
ρινοφάρυγγα και τον πολλαπλασιασμό· η 
μεταμεταφραστική τροποποίηση των τριχι-
δίων ενισχύει τη διείσδυση στα κύτταρα του 
ξενιστή και τη μετάδοση από άτομο σε άτομο.

•	 	Τα βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν από 
την ενδοκυττάρια θανάτωση, όταν υπάρχει 
έλλειψη χυμικής ανοσίας.

•	 	Η ενδοτοξίνη προκαλεί τις περισσότερες 
κλινικές εκδηλώσεις.

Επιδημιολογία
•	 	Οι άνθρωποι είναι οι μόνοι φυσικοί ξενιστές
•	 	Η μετάδοση από άτομο σε άτομο γίνεται μέσω 

σταγονιδίων εκκρίσεων από την αναπνευστι-
κή οδό.

•	 	Μεγαλύτερη επίπτωση είναι στα παιδιά κάτω 

των 5 ετών (ιδιαιτέρως νήπια <6 χρονών), 
άτομα σε ιδρύματα και ασθενείς με ανεπάρ-
κεια των τελικών προϊόντων του συμπληρώ-
ματος.

•	 	Ενδημική και επιδημική νόσος προκαλείται 
συχνότερα από τους ορότυπους Α, Β, C, W135, 
X και Υ· πνευμονία προκαλείται συχνότερα πό 
τους ορότυπους Υ και W135· οι ορότυποι Α 
και W135 σχετίζονται με νόσο σε υπανάπτυ-
κτες χώρες.

•	 	Η νόσος εμφανίζεται παγκοσμίως, συχνότερα 
στους ξηρούς, κρύους μήνες του χρόνου.

Νοσήματα
•	 	Βλέπε το Πλαίσιο 23-1 για σύνοψη των κλινι-

κών νόσων.

Διάγνωση
•	 	Η χρώση κατά Gram του εγκεφαλονωτιαίου 

υγρού είναι ευαίσθητη και ειδική, όμως έχει 
περιορισμένη αξία για τα δείγματα του αίμα-
τος (γενικώς υπάρχουν πολύ λίγοι μικροοργα-
νισμοί, εκτός από κατακλυσμιαία σηψαιμία).

•	 	Η καλλιέργεια είναι καθοριστική, αλλά ο μι-
κροοργανισμός είναι απαιτητικός και πεθαίνει 

ταχύτατα, όταν εκτεθεί σε κρύες ή ξηρές 
συνθήκες.

•	 	Οι δοκιμασίες για την ανίχνευση μηνιγγιτιδο-
κοκκικών αντιγόνων είναι μη ευαίσθητες και 
με ειδικές.

Θεραπεία, πρόληψη και έλεγχος
•	 	Τα παιδιά που θηλάζουν έχουν παθητική 

ανοσία (πρώτοι 6 μήνες).
•	 	Η εμπειρική θεραπεία ασθενών με υποψία 

μηνιγγίτιδας ή βακτηριαιμίας πρέπει να 
αρχίζει με κεφτριαξόνη· αν το απομονωθέν 
είναι ευαίσθητο στην πενικιλλίνη, η θεραπεία 
μπορεί να αλλάξει σε πενικιλλίνη G.

•	 	Χημειοπροφύλαξη για την επαφή με άτομα 
που νοσούν είναι ριφαμπικίνη, σιπροφλοξασί-
νη ή κεφτριαξόνη.

•	 	Για ανοσοπροφύλαξη, ο εμβολιασμός 
είναι συμπλήρωμα της χημειοπροφύλαξης· 
χρησιμοποιείται μόνο για τους ορότυπους Α, 
C, Y και W135· δεν υπάρχει αποτελεσματικό 
εμβόλιο για τον ορότυπο Β· ο εμβολιασμός 
για ορότυπο Α έχει εισαχθεί στην Αφρική.

Στην οικογένεια των Ναϊσεροειδών: Neisseria, 
Eikenella και Kingella (Πίνακας 23-1) υπάρχουν 

τρία γένη ιατρικού ενδιαφέροντος. Άλλα γένη της οικο-
γένειας σχετίζονται σπανίως με ανθρώπινη νόσο και δεν 
θα συζητηθούν σε αυτό το κεφάλαιο. Τo γένος Neisseria 
αποτελείται από 29 είδη με δύο από αυτά, τη Neisseria 
gonorrhoeae και τη Neisseria meningitidis, να είναι 
αυστηρώς ανθρώπινα παθογόνα. Και άλλα είδη συνήθως 
υπάρχουν συνήθως στις επιφάνειες των βλεννογόνων του 
στοματοφάρυγγα και του ρινοφάρυγγα και περιστασιακά 
αποικίζουν τους βλεννογόνους της πρωκτογεννητικής 
περιοχής. Οι νόσοι που προκαλούνται από Neisseria 
gonorrhoeae και Neisseria meningitidis είναι καλά γνω-
στές· τα υπόλοιπα είδη Neisseria έχουν περιορισμένη 
λοιμογόνο δύναμη και γενικώς προκαλούν ευκαιριακές 
λοιμώξεις (Πλαίσιο 23-1). Η Eikenella corrodens και η 
Kingella kingae αποικίζουν τον στοματοφάρυγγα του 
ανθρώπου και είναι επίσης ευκαιριακά παθογόνα.

•  Neisseria gonorrhoeae (Ναϊσέρια της 
γονόρροιας) και Neisseria meningitidis 
(Ναϊσέρια της μηνιγγίτιδας)

Οι λοιμώξεις που προκαλούνται από Neisseria 
gonorrhoeae (γονόκοκκος), ιδιαιτέρως η σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενη βλεννόρροια (γονόρροια), έχουν ανα-
γνωριστεί εδώ και αιώνες. Παρά την αποτελεσματική 

αντιβιοτική θεραπεία, η βλεννόρροια παραμένει μία από 
τις συχνότερες, σεξουα λικώς μεταδιδόμενες, νόσους στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρουσία Neisseria gonorrhoeae 
σε κλινικό δείγμα θεωρείται πάντοτε σημαντική. Αντιθέ-
τως, στελέχη Neisseria meningitidis (μηνιγγιτιδόκοκκος) 
μπορεί να αποικίζουν τον ρινοφάρυγγα υγιών ανθρώπων 
χωρίς να προκαλούν νόσο ή μπορεί να προκαλέσουν μη-
νιγγίτιδα στην κοινότητα, κεραυνοβόλο μηνιγγίτιδα και 
ταχύτατα θανατηφόρο σηψαιμία ή βρογχοπνευμονία. Η 
ταχεία εξέλιξη από την υγιή κατάσταση σε απειλητική για 
τη ζωή νόσο προκαλεί φόβο και πανικό στις κοινότητες, 
διαφορετική από την αντίδραση σχεδόν σε οποιοδήποτε 
άλλο παθογόνο.

Φυσιολογία και δομή

Οι Neisseria είναι αερόβια Gram-αρνητικά βακτήρια, 
κατά κανόνα με σχήμα κόκκου (με διάμετρο 0,6–1,0 
μm), που διατάσσονται κατά κανόνα σε ζεύγη (διπλό-
κοκκοι) με τις παρακείμενες αποπλατυσμένες πλευρές 
τους [μοιάζοντας με κόκκους καφέ (Σχήμα 23-1)]. Όλα 
τα είδη είναι θετικά για οξειδάση και τα περισσότερα 
παράγουν καταλάση, ιδιότητες που, σε συνδυασμό με 
τη μορφολογία τους στη χρώση κατά Gram, επιτρέπουν 
την ταχεία προκαταρκτική ταυτοποίηση ενός στελέχους 
που απομονώνεται στην κλινική πράξη. Οξύ παράγεται 
με οξείδωση (και όχι ζύμωση) υδατανθράκων, ιδιότητα 
που ιστορικά χρησιμοποιήθηκε για να διακρίνονται τα 
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είδη Neisseria. Τώρα χρησιμοποιούνται πιο γρήγορες 
μέθοδοι, όπως η φασματομετρία μάζας, για την ταυτο-
ποίηση αυτών των βακτηρίων.

Τα παθογόνα και μη παθογόνα είδη Neisseria μπο-
ρούν, επίσης, να διακριθούν από την ανάπτυξή τους σε 
αιματούχο άγαρ και θρεπτικό άγαρ. Τα μη παθογόνα 
στελέχη αναπτύσσονται και στα δύο υλικά, η Neisseria 
meningitidis αναπτύσσεται σε αιματούχο άγαρ και έχει 
ποικίλη ανάπτυξη σε θρεπτικό άγαρ και η Neisseria 
gonorrhoeae δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε κανένα από 
τα δύο υλικά. Όλα τα στελέχη της Neisseria gonorrhoeae 

απαιτούν κυστίνη και μια πηγή ενέργειας (π.χ. γλυκόζη, 
πυροσταφυλικό, γαλακτικό) για να αναπτυχθούν και 
πολλά στελέχη απαιτούν εμπλουτισμό των υλικών με 
αμινοξέα, πουρίνες, πυριμιδίνες και βιταμίνες. Διαλυτό 
άμυλο προστίθεται στα υλικά για να εξουδετερώσει 
την τοξική επίδραση των λιπαρών οξέων. Συνεπώς, η 
Neisseria gonorrhoeae αναπτύσσεται σε εμπλουτισμένο 
σοκολόχρουν άγαρ και σε άλλα εμπλουτισμένα υλικά. 
Η ιδανική θερμοκρασία ανάπτυξης είναι 35°C με 37°C, 
με μικρή επιβίωση του μικροοργανισμού σε ψυχρότερες 
θερμοκρασίες. Υγρή ατμόσφαιρα, εμπλουτισμένη με 
5% διοξειδίου του άνθρακα, είτε είναι απαραίτητη είτε 
ευνοεί την ανάπτυξη της Neisseria gonorrhoeae. Αυτές 
οι ιδιότητες της ανάπτυξης έχουν πρακτική σημασία: 
εκτός αν γίνει επεξεργασία του δείγματος με καταλλή-
λως εμπλουτισμένα υλικά, η Neisseria gonorrhoeae δεν 
απομονώνεται. Aν και η απαιτητική φύση αυτού του 
μικροοργανισμού καθιστά δύσκολη την απομόνωσή του 
από τα κλινικά δείγματα, η σεξουαλική του μετάδοση από 
άτομο σε άτομο είναι, παρ' όλα αυτά, εύκολη. 

Η δομή του κυτταρικού τοιχώματος της Neisseria 
gonorrhoeae και της Neisseria meningitidis είναι η τυ-
πική των Gram-αρνητικών βακτηρίων, όπου η λεπτή 
στιβάδα της πεπτιδογλυκάνης βρίσκεται ανάμεσα στην 
εσωτερική κυτταροπλασματική μεμβράνη και στην εξω-
τερική μεμβράνη. Ο κύριος λοιμογόνος παράγοντας της 
Neisseria meningitidis είναι η πολυσακχαριτική κάψα. Αν 
και η εξωτερική επιφάνεια της Neisseria gonorrhoeae δεν 
καλύπτεται από γνήσια υδατανθρακική κάψα, η κυττα-
ρική επιφάνεια της Neisseria gonorrhoeae έχει αρνητικό 
φορτίο όμοιο με κάψα. Οι αντιγονικές διαφορές στην 
πολυσακχαριτική κάψα της Neisseria meningitidis είναι 
η βάση της οροτυπίας αυτών των βακτηρίων in vitro και 
διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο, εάν ένα συγκεκριμένο 
στέλεχος προκαλέσει νόσο. Μέχρι σήμερα έχουν ανα-
γνωριστεί 13 ορότυποι, από τους οποίους 6 ορότυποι 
(Α, Β, C, W135, Χ και Υ) συσχετίζονται με ενδημική και 
επιδημική νόσο.

ΣΧΗΜΑ 23-1 Χρώση κατά Gram εγκεφαλονωτιαίου υγρού, η οποία 
δείχνει τη Neisseria meningitidis.

 Πίνακας 23-1 Σημαντικά Ναϊσεροειδή

Μικροοργανισμός Ετυμολογική προέλευση ονόματος

Neisseria  Πήρε το όνομά της από τον Γερμανό ιατρό Albert Neisser, ο 
οποίος περιέγραψε αρχικά τον μικροοργανισμό που είναι 
υπεύθυνος για τη γονόρροια

N. gonorrhoeae  gone, σπόρος· rhoia, ροή ( ροή από σπόρους, αναφέρεται στη 
νόσο γονόρροια) 

Ν. meningitidis meningis, το κάλυμμα του εγκεφάλου· itis, φλεγμονή 
(φλεγμονή των μηνίγγων όπως στη μηνιγγίτιδα) 

Eikenella  Πήρε το όνομά της από τον M. Eiken, ο οποίος ονόμασε 
πρώτος το τυπικό είδος αυτού του γένους.

E. corrodens  corrodens, που «ροκανίζει ή τρώει» (αναφέρεται στην 
παρατήρηση ότι οι αποικίες αυτού του είδους τρώνε το άγαρ) 

Kingella  Πήρε το όνομά της από την Αμερικανίδα μικροβιολόγο 
Elizabeth King

Πλαίσιο 23-1 Ναϊσεροειδή: περίληψη κλινικών εκδηλώσεων

Neisseria gonorrhoeae 
Γονόρροια: χαρακτηρίζεται από πυώδες έκκριμα της εμπλεκόμε-

νης περιοχής (π.χ. ουρήθρας, τραχήλου, επιδιδυμίδας, προστά-
τη, ορθού) μετά από περίοδο επώασης 2–5 ημερών. 

Διάσπαρτες λοιμώξεις: εξάπλωση της λοίμωξης από την ουρογεν-
νητική οδό στο δέρμα ή στις αρθρώσεις αιματογενώς. Χαρακτη-
ρίζεται από φλυκταινώδες εξάνθημα με ερυθηματώδη βάση και 
πυώδη αρθρίτιδα των εμπλεκόμενων αρθρώσεων. 

Νεογνική οφθαλμία: πυώδης οφθαλμική λοίμωξη, που αποκτά το 
νεογνό κατά τον τοκετό. 

Neisseria meningitidis
Μηνιγγίτιδα: πυώδης φλεγμονή των μηνίγγων με κεφαλαλγία, 

μηνιγγικά σημεία και πυρετό. Υψηλή θνησιμότητα, εκτός και αν 
αντιμετωπιστεί άμεσα με αποτελεσματικά αντιβιοτικά. 

Μηνιγγιτιδοκοκκαιμία: διάσπαρτη λοίμωξη που χαρακτηρίζεται 
από θρόμβωση των μικρών αιμοφόρων αγγείων και πολυοργα-
νική συμμετοχή. Μικρές πετεχειώδεις δερματικές βλάβες συρ-
ρέουν σε μεγαλύτερες αιμορραγικές βλάβες. 

Πνευμονία: ηπιότερη μορφή μηνιγγοκοκκικής νόσου, που χαρα-
κτηρίζεται από βρογχοπνευμονία σε ασθενείς με υποκείμενη 
πνευμονική νόσο. 

Eikenella corrodens 
Τραύματα από δήγμα ανθρώπου: η λοίμωξη σχετίζεται με τραυμα-

τική (π.χ. δήγμα, τραυματισμός από γροθιά) εισαγωγή μικροορ-
γανισμών της στοματικής κοιλότητας σε εν τω βάθει ιστούς. 

Υποξεία ενδοκαρδίτιδα: λοίμωξη του ενδοκαρδίου που χαρακτη-
ρίζεται από σταδιακή έναρξη χαμηλού πυρετού, νυκτερινών 
ιδρώτων και ριγών. 

Κingella kingae 
Υποξεία ενδοκαρδίτιδα: Όπως με την E. corrodens.
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