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ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ και οι ιατροί αντιμετωπίζουν έναν μεγάλο αριθμό αιτιολογικών παραγόντων λοιμώξεων καθώς και τις νόσους που αυ-
τοί προκαλούν. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστούν αυτόν τον μεγάλο όγκο πληροφοριών; Δεδομένου του όγκου 
των πληροφοριών, η αποστήθισή τους θα ήταν δύσκολη και καθόλου αποτελεσματική. Ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης είναι να 
αναπτυχθεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο που να περιλαμβάνει ένα πλήθος γεγονότων. Αυτό το πλαίσιο θα αποτελείται από δύο γενι-
κούς κανόνες που θα βασίζονται στα χαρακτηριστικά όλων των μορφών παρασιτισμού:

1.  Σε όλες τις λοιμώξεις, λαμβάνουν χώρα τα παρακάτω γεγονότα:
  Οικολογία: ο λοιμογόνος παράγοντας έρχεται σε επαφή με τον οργανισμό-ξενιστή.
  Είσοδος: ο λοιμογόνος παράγοντας εισέρχεται στον ξενιστή.
 Διασπορά: ο λοιμογόνος παράγοντας διασπείρεται στον ξενιστή από το σημείο εισόδου.
  Πολλαπλασιασμός: ο λοιμογόνος παράγοντας πολλαπλασιάζεται μέσα στον ξενιστή.
 Βλάβη: ο λοιμογόνος παράγοντας, η απόκριση του ξενιστή, ή και τα δύο προκαλούν ιστικές βλάβες.
 Αποτέλεσμα: επικρατεί είτε ο λοιμογόνος παράγοντας είτε ο ξενιστής, ή μαθαίνουν να συνυπάρχουν.

2.  Καθένα από αυτά τα γεγονότα προϋποθέτει την παραβίαση της άμυνας του ξενιστή. Ο τρόπος με τον οποίο ένα παθογόνο πα-
ραβιάζει την άμυνα του ξενιστή το κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα παθογόνα.
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Όλοι ερχόμαστε σε επαφή με μικροοργανισμούς με τη γέν-
νησή μας. Όσο ήμασταν στη μήτρα της μητέρας μας, βρισκό-
μασταν σε άσηπτο περιβάλλον. Πρώτον, οι εμβρυϊκές μεμ-
βράνες μέσα στη μήτρα προστατεύουν καλά το έμβρυο από 
τους μικροοργανισμούς. Δεύτερον, η μητέρα δεν θεωρείται 
πιθανή πηγή μικροοργανισμών για το έμβρυο. Στο αίμα της 
κυκλοφορούν παθογόνοι μικροοργανισμοί μόνο σποραδικά 
και σε μικρούς αριθμούς. Επιπλέον, ο πλακούντας είναι ένα 
αδιαπέραστο τείχος προστασίας που δεν επιτρέπει εύκο-
λα να μεταδοθούν μικροοργανισμοί στο έμβρυο. Παρ’ όλα 
αυτά, η μετάδοση μικροοργανισμών δεν είναι απίθανη, και 
ορισμένες νόσοι μεταδίδονται στο έμβρυο μέσω του πλακού-
ντα. Κάποια παραδείγματα από αυτές τις επονομαζόμενες 
συγγενείς λοιμώξεις είναι η ερυθρά (γερμανική ιλαρά) και 
η σύφιλη ή αυτές που προκαλούνται από τον ιό HIV ή τον 
κυτταρομεγαλοϊό (CMV) ή το τοξόπλασμα (παρασιτικό 
πρωτόζωο).

Η πρώτη μας επαφή με μικροοργανισμούς συνήθως 
λαμβάνει χώρα κατά τη γέννησή μας. Κατά τη διάρκεια του 

τοκετού, το νεογέννητο έρχεται σε επαφή με τους μικρο-
οργανισμούς που υπάρχουν στον κόλπο και στο δέρμα της 
μητέρας. Συνεπώς, το νεογνό έρχεται άμεσα αντιμέτωπο με 
έναν τεράστιο αριθμό μικροοργανισμών. Η μητέρα, όμως, 
δεν το φέρνει στον κόσμο τελείως απροστάτευτο. Μέσω 
της κυκλοφορίας της, «προικίζει» το έμβρυο με μια μεγάλη 
ποικιλία ειδικών αντισωμάτων. Μερική ανοσολογική προ-
στασία τού παρέχει και με το γάλα (πρωτόγαλα) κατά τον 
θηλασμό, το οποίο περιέχει επίσης μητρικά αντισώματα. 
Όμως, σύντομα αυτή η επίκτητη άμυνα εξασθενεί και το 
βρέφος πρέπει να τα καταφέρει από μόνο του. Η μικροβι-
ακή «πρόκληση» ανανεώνεται ξανά και ξανά, καθώς ερχό-
μαστε σε επαφή με νέους οργανισμούς κατά τη διάρκεια της 
ζωής μας. Οι περισσότεροι μικροοργανισμοί εξαφανίζονται 
ταχέως από το σώμα μας, αλλά κάποιοι είναι «επιτυχημένοι 
αποικιστές» και γίνονται μέρος της φυσιολογικής μικροβια-
κής μας χλωρίδας. Λίγοι από αυτούς προκαλούν νόσο.

Πηγές μικροβίων που προκαλούν λοιμώξεις
Οι μικροβιακές λοιμώξεις διακρίνονται σε δύο γενικές κα-
τηγορίες, τις εξωγενείς και τις ενδογενείς.
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Εξωγενείς λοιμώξεις
Οι εξωγενείς λοιμώξεις οφείλονται στην επαφή μας με μι-
κροοργανισμούς που υπάρχουν στο εξωτερικό μας περιβάλ-
λον. Έτσι, μεταδίδεται το κρυολόγημα από άλλους ασθενείς 
ή ο τυφοειδής πυρετός από την κατανάλωση μολυσμένης 
τροφής ή νερού. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους  
ο άνθρωπος μπορεί να μολυνθεί από το περιβάλλον: τροφή, 
νερό, αέρας, διάφορα αντικείμενα, δήγμα εντόμων, ζώα, πά-
σχοντες άνθρωποι. Πολλοί οργανισμοί μεταδίδονται εύκολα 
μεταξύ των ανθρώπων, μέσω των υγρών του σώματος – για 
παράδειγμα, μέσω του φταρνίσματος, της άμεσης επαφής ή 
της σεξουαλικής επαφής. Ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδε-
ται ένα μικρόβιο συχνά μας πληροφορεί για τους τρόπους 
προφύλαξης (Πίνακας 1-1). Για παράδειγμα, η λοίμωξη από 
έναν μικροοργανισμό που μεταδίδεται μέσω της κοπρανο-
στοματικής οδού μπορεί να μειωθεί δραματικά, αν το πόσιμο 
νερό και το νερό των αποβλήτων δεν έρχονται σε επαφή. Η 
πρόληψη έδωσε επιτυχή αποτελέσματα σε πολλές σοβαρές 
επιδημίες, τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες. Με εξαί-
ρεση τους εμβολιασμούς, τα περισσότερα προληπτικά μέτρα 
βασίζονται στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και του 
βιοτικού επιπέδου, παρά στις ιατρικές παρεμβάσεις.

Ενδογενείς λοιμώξεις
Οι ενδογενείς λοιμώξεις προκαλούνται από μικροοργανι-
σμούς που βρίσκονται πάνω ή μέσα στο σώμα. Μέλη της 
φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας του δέρματός μας ή 
των βλεννογόνων μπορεί να προκαλέσουν νόσους, συνή-
θως όταν εισβάλλουν σε εσωτερικούς ιστούς. Συνεπώς, μια 
λύση της συνέχειας του δέρματος μπορεί να οδηγήσει στην 
παραγωγή πύου, που προκαλείται από τον σταφυλόκοκκο 
που βρίσκεται φυσιο λογικά στο υγιές δέρμα. Η επαφή με 
αυτόν τον μικροοργανισμό έχει λάβει χώρα πολύ πριν από 
τη νόσο – δηλαδή, τη στιγμή που το βακτήριο αποίκισε 
το δέρμα. Εδώ πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ αποι-
κισμού και λοίμωξης. Με τη λέξη αποικισμός εννοείται 
απλώς η παρουσία μικροοργανισμών σε ένα σημείο του 
σώματος. Ενδεχομένως αυτό μπορεί να οδηγήσει ή όχι σε 
καταστροφή του ιστού και να παρατηρηθούν σημεία και 
συμπτώματα της νόσου. Αυτό, όμως, σημαίνει ότι οι μικρο-
οργανισμοί έχουν εισβάλει και μπορούν να πολλαπλασια-
στούν σε αυτό το σημείο του σώματος (λοίμωξη).

Φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα
Η διαφορά μεταξύ ενδογενούς και εξωγενούς λοίμωξης με-
ρικές φορές είναι αρκετά σαφής. Σε πολλές, όμως, άλλες 
περιπτώσεις, ο διαχωρισμός είναι λιγότερο σαφής, επειδή 
είναι δύσκολο να ορίσουμε με ακρίβεια ποιοι οργανισμοί 
απαρτίζουν τη φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα (βλ. Κε-
φάλαιο 2). Για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι φιλοξενούν 
στον στοματοφάρυγγα ορισμένα στελέχη παθογόνων στρε-
πτόκοκκων για μια μακρά περίοδο, αλλά μόνο σε σπάνιες 
περιπτώσεις αυτά θα προκαλέσουν στρεπτοκοκκική φα-
ρυγγίτιδα. Είναι, λοιπόν, αυτά τα στελέχη μέλη της φυσι-
ολογικής μικροβιακής χλωρίδας; Η απάντηση είναι ναι, αν 
ως φυσιολογική χλωρίδα εννοούμε μικροοργανισμούς μέσα 
ή επάνω στο σώμα μας που δεν βρίσκονται στη διαδικασία 
πρόκλησης νόσου. Η απάντηση είναι όχι, αν αυτό το είδος 
στρεπτόκοκκου δεν υπάρχει στον στοματοφάρυγγα του 
95% περίπου των υγιών ανθρώπων. Συνεπώς, δεν υπάρχει 
εύκολος τρόπος να διαχωρίσουμε αυτήν την ασάφεια, και 
οι όροι εξωγενής και ενδογενής λοίμωξη πρέπει να χρησι-
μοποιούνται με επιφύλαξη. Προφανώς, αν δεν μπορούμε 
να ορίσουμε με ακρίβεια τη σύσταση της φυσιολογικής μι-
κροβιακής χλωρίδας, δεν μπορούμε πάντα να διαχωρίσουμε 
τις εξωγενείς από τις ενδογενείς λοιμώξεις.

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι ακόμη 
και για εξαιρετικά παθογόνα μικρόβια η έκθεση σε αυτά 
δεν οδηγεί πάντα σε νόσο. Για παράδειγμα, ακόμη και στην 
περίπτωση της βουβωνικής πανώλης και των επιδημιών του 
τύφου, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πιθανόν να έχουν 
έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο μικροοργανισμό αλλά 
μόνο μέρος του πληθυσμού να νοσήσει.

Συνεπώς, το αποτέλεσμα της επαφής των ανθρώπων 
με τα μικρόβια ποικίλλει, και η νόσος δεν είναι αναπόφευ-
κτη σε κάθε περίπτωση. Κάθε άνθρωπος ανταποκρίνεται με 
δια φορετικό τρόπο στους παθογόνους μικροοργανισμούς· 
ακόμη και το ίδιο άτομο μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά, 
ανάλογα με την ηλικία του, τη διατροφή του και πολλούς 
άλλους παράγοντες.

ΕΙΣΟΔΟΣ
Πολλές περιοχές του σώματός μας είναι τοπογραφικά 
συνδεδεμένες με το εξωτερικό περιβάλλον (Εικόνα 1-1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1 Παραδείγματα επαφής και πρόληψης νόσων

Τύπος επαφής Παράδειγμα Τύπος 
λοιμογόνου 
παράγοντα

Πηγή Τρόπος πρόληψης Σκοπός πρόληψης

Εισπνοή Κοινό κρυολόγημα Ιός Αερόλυμα από 
μολυσμένα άτομα

Κανένας —

Κοκκιδιοειδο- 
μυκητίαση

Μύκητας Χώμα Κανένας —

Κατάποση Τυφοειδής πυρετός Βακτήριο Νερό, τροφή Τήρηση κανόνων 
υγιεινής

Μείωση 
ενοφθαλμίσματος

Σεξουαλική επαφή Γονόρροια Βακτήριο Άνθρωπος Κοινωνική 
συμπεριφορά

Αποφυγή επαφής

Πληγή Χειρουργικές 
λοιμώξεις

Βακτήρια Φυσιολογική 
χλωρίδα

Άσηπτοι χειρισμοί Αποφυγή επαφής

Δήγμα εντόμου Ελονοσία Πρωτόζωο Κουνούπι Έλεγχος των 
πληθυσμών των 
εντόμων

Εξάλειψη του 
διαβιβαστή
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Χυμική ανοσία
Οι μικροοργανισμοί επάγουν τον σχηματισμό ειδικών αντι-
σωμάτων. Στην κυκλοφορία και στους ιστούς, τα αντισώμα-
τα συνδέονται με τους μικροοργανισμούς ή με κάποια από 
τα διαλυτά προϊόντα τους. Αυτά τα σύμπλοκα αντιγόνου-
αντισώματος προκαλούν μια φλεγμονώδη απόκριση διευ-
κολύνοντας την ενεργοποίηση, με μια σειρά πρωτεολυτικών 
δράσεων, ενός πολύπλοκου συνόλου πρωτεϊνών του ορού, 
του συμπληρώματος, με την κλασική οδό (κλασική οδός 
ενεργοποίησης του συμπληρώματος. Το συμπλήρωμα μπο-
ρεί, επίσης, να ενεργοποιηθεί από την παρουσία των ίδιων 
των μικροοργανισμών, μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζε-
ται εναλλακτική οδός. Τα προϊόντα αυτών των πρωτεολυ-
τικών διαδικασιών είναι φαρμακολογικά δραστικές χημικές 
ενώσεις. Ορισμένες δίνουν το ερέθισμα στα αιμοπετάλια 
και τα λευκοκύτταρα να παράγουν ουσίες που αυξάνουν 
την αγγειακή διαπερατότητα και την αγγειοδιαστολή. Το 
αποτέλεσμα είναι οίδημα, δηλαδή η απελευθέρωση υγρών 
μέσα στους ιστούς. Άλλοι παράγοντες του συμπληρώματος 
(χημειοτακτικοί) δρουν στα λευκοκύτταρα, διευκολύνοντας 
τη συσσώρευσή τους στο σημείο της φλεγμονής, ενώ άλλοι 
για να καταστήσουν τη φαγοκυττάρωση των βακτηρίων 
από τα μακροφάγα και τα λευκοκύτταρα ευκολότερη. Αυ-
τές οι λειτουργίες έχουν ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση 
ισχυρών αμυντικών μηχανισμών έναντι των εισβαλλόντων 
μικροοργανισμών και της φλεγμονής.

Τα σύμπλοκα αντιγόνου-αντισώματος κάποιες φορές 
εναποτίθενται στη μεμβράνη των νεφρικών σπειραμάτων, 
προκαλώντας δυσλειτουργία των νεφρών, μια κατάσταση 
που ονομάζεται σπειραματονεφρίτιδα. Αυτή η κατάσταση 
παρατηρείται σε ορισμένες λοιμώξεις από στρεπτόκοκκους 
ή από ιούς. Παρόμοια προβλήματα δημιουργούνται και στα 
αιμοφόρα αγγεία, με αποτέλεσμα ορατά δερματικά εξαν-
θήματα.

Κυτταρική ανοσία
Ένας διαφορετικός τύπος ανοσολογικής αντίδρασης εκ-
φράζεται μέσω ειδικών κυττάρων του ανοσοποιητικού 
συστήματος και ονομάζεται κυτταρική ανοσία (cell-me-
diated immunity, CMI). Αυτό το περίπλοκο φαινόμενο 
οδηγεί στην ενεργοποίηση των μακροφάγων, των πανίσχυ-
ρων φαγοκυττάρων που συμμετέχουν στα όψιμα στάδια 
της φλεγμονής για να απομακρύνουν τα υπολείμματα των 
μικροοργανισμών.

Η κυτταρική ανοσία σχετίζεται με χρόνια φλεγμονή, 
δηλαδή τις ιστολογικές αλλαγές που οριοθετούν την εξά-
πλωση των λοιμώξεων, αλλά που επίσης προκαλούν βλάβες 
στους ιστούς. Αυτές οι βλαβερές ενέργειες είναι χαρακτη-
ριστικές των χρόνιων λοιμώξεων που συχνά προκαλούνται 
από ενδοκυττάριους μικροοργανισμούς (βακτήρια, ιούς). 
Ένα παράδειγμα είναι η χρόνια φυματίωση, στην οποία 
η κύρια βλάβη του ιστού προκαλείται από την κυτταρική 
ανοσία. Η ανοσολογική απόκριση προκαλείται από το Μυ-
κοβακτηρίδιο της φυματίωσης, που είναι ικανός να παραμέ-
νει στα κύτταρα για μακρό χρονικό διάστημα. Οι παθολο-
γικές μεταβολές που σχετίζονται με την κυτταρική ανοσία 
οδηγούν στην παραγωγή φυματίων ή κοκκιωμάτων και, 
τελικά, στην καταστροφή των κυττάρων του ιστού.

Αξίζει να σημειωθεί ξανά ότι παρόλο που η ανοσολογι-
κή απόκριση μπορεί να προκαλέσει καταστροφή ιστού, στις 
περισσότερες περιπτώσεις «αξίζει το τίμημα». Αυτό γίνε-
ται εμφανές σε ανθρώπους που έχουν γενετικά ή επίκτητα 
ελλείμματα στο ανοσοποιητικό τους σύστημα. Δυστυχώς, 

αυτοί οι άνθρωποι δεν ανήκουν πια στις σπάνιες ιατρικές 
περιπτώσεις. Η παρουσία και η εξάπλωση του AIDS έχει 
τοποθετήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε αυτήν 
την κατηγορία. Οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς υποφέ-
ρουν και αργότερα αποβιώνουν από μικροοργανισμούς 
που προκαλούν ελαφρά ή καθόλου νόσο σε υγιή άτομα. 
Για παράδειγμα, στο ανοσοεπαρκές άτομο, η φυματίωση 
προκαλεί μεγάλη βλάβη, αλλά η νόσος μπορεί να ελεγ-
χθεί. Αντίθετα, στον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή η νόσος 
μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη σε πολύ σύντομο χρονικό δι-
άστημα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Καμία λοίμωξη, είτε ήπια είτε απειλητική για τη ζωή, δεν 
είναι απλή. Ποικίλες ιδιότητες των μικροβίων και του ξενι-
στή οδηγούν σε μια περίπλοκη και διαρκώς μεταβαλλόμενη 
αλληλεπίδραση. Δεν είναι πάντα δυνατόν να διακρίνουμε 
τους σχετικούς ρόλους που διαδραματίζουν σε αυτήν την 
αλληλεπίδραση οι ιδιότητες που γνωρίζουμε, πόσο μάλλον 
εκείνες που ακόμη δεν έχουμε ανακαλύψει. Τα πράγματα 
περιπλέκονται καθώς οι άνθρωποι απειλούνται από έναν 
τεράστιο αριθμό πιθανών εισβολέων. Καινούργιοι αναδύο-
νται συνεχώς για να προστεθούν στον ήδη υπάρχοντα κα-
τάλογο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ο φοιτητής που μελετά ιατρική μικροβιολογία έρχεται 
αντιμέτωπος με μια απαιτητική πρόκληση. Η γοητεία του 
θέματος δεν αρκεί για να ξεπεραστεί το εγγενές πρόβλη-
μα των των πολυάριθμων πληροφοριών. Το εννοιολογι-
κό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το κεφάλαιο, 
που βασίζεται στο γεγονός ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις 
ξενιστή-παρασίτου έχουν κοινά στάδια, μπορεί να είναι 
χρήσιμο στην εκμάθηση των πολλών λεπτομερειών της 
μικροβιο λογίας. Αν ο φοιτητής έχει αυτά τα στάδια κατά 
νου, θα μπορεί να βρει μια λογική εξήγηση σε αναρίθμητα 
γεγονότα. Όπως σημειώθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, 
τα παράσιτα και οι ξενιστές πρέπει να συναντηθούν και 
το παράσιτο πρέπει να εισέλθει στον ξενιστή, να διασπα-
ρεί, να πολλαπλασιαστεί και τελικά να προκαλέσει βλάβη. 
Όλα αυτά τα βήματα προϋποθέτουν την προσπέλαση των 
αμυντικών μηχανισμών του ξενιστή.

Όταν μελετάμε την παθογένεια των λοιμώξεων, είναι 
ουσιώδες να θυμόμαστε ότι το αποτέλεσμα της λοίμωξης 
είναι συνήθως το καθαρό αποτέλεσμα της επιθετικής προ-
σπάθειας του μικροβίου και των αμυντικών μηχανισμών του 
ξενιστή. Για να παρέμβει κανείς και να αλλάξει το φυσικό 
αποτέλεσμα της λοίμωξης, πρέπει να επιτύχει έναν συνδυ-
ασμό τριών στόχων: διάγνωση, θεραπεία ή/και πρόληψη 
της λοίμωξης. Αν δεν μπορεί να γίνει πρόληψη, πρέπει να 
διαγνωστεί με ακρίβεια η νόσος και να δοθεί συγκεκριμένη 
θεραπεία. Για τις περισσότερες από τις λοιμώξεις που πε-
ριγράφονται σε αυτό το βιβλίο, το φυσικό αποτέλεσμα της 
λοίμωξης μεταβάλλεται από τη δική μας κατανόηση των 
σχετικών γεγονότων και την ικανότητά μας να παρέμβουμε 
με επιτυχία.
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(βακτηρίδια), με σφαίρες (κόκκοι) ή με έλικες (σπειρύλ-
λια). Αυτό το σκληρό περίβλημα πεπτιδογλυκάνης επιτρέ-
πει στα βακτήρια να επιβιώνουν σε περιβάλλοντα με μικρό-
τερη ωσμωτική πίεση από αυτήν του κυτταροπλάσματος. 
Αν δεν υπήρχε η πεπτιδογλυκάνη, θα επερχόταν η λύση του 
κυττάρου και ο θάνατος. Αυτό μπορεί να φανεί πειραμα-
τικά, αφαιρώντας την πεπτιδογλυκάνη με λυσοζύμη, ένα 
υδρολυτικό ένζυμο που υπάρχει σε πολλούς ανθρώπινους 
και ζωικούς ιστούς. Η δράση με λυσοζύμη προκαλεί λύση 
στα βακτήρια σε περιβάλλον μικρής ωσμωτικής πίεσης. Εάν 
αυτά τα βακτήρια διατηρηθούν σε ισοωσμωτικό θρεπτικό 
μέσο, δεν θα λυθούν, αλλά θα πάρουν σφαιρικό σχήμα. 
Τέτοιες δομές ονομάζονται σφαιροπλάστες. 

Το κυτταρικό τοίχωμα των Gram-θετικών βακτηρίων 
περιέχει και άλλα μοναδικά πολυμερή, όπως το τειχοϊκό 
οξύ, το οποίο είναι αλυσίδες ριβιτόλης ή γλυκερόλης συν-
δεδεμένες με φωσφοδιεστερικούς δεσμούς (Εικόνα 3-5).

Gram-αρνητικά βακτήρια
Τα Gram-αρνητικά βακτήρια έχουν υιοθετήσει μια τε λείως 
διαφορετική λύση στο πρόβλημα της προστασίας της κυτ-
ταροπλασματικής τους μεμβράνης. Δημιουργούν μια τε-
λείως διαφορετική δομή, μια εξωτερική μεμβράνη, έξω 
από τη στιβάδα της πεπτιδογλυκάνης (βλ. Εικόνα 3-2). Η 
εξωτερική μεμβράνη παρουσιάζει δια φορετική χημική δομή 
από τις συνηθισμένες βιολογικές μεμβράνες και είναι ικανή 
να αντισταθεί στις επιβλαβείς χημικές ενώσεις. Παρουσιά-
ζει δίστιβη δομή, αλλά η εξωτερική της επιφάνεια περιέχει 
ένα μοναδικό συστατικό εκτός από τα φωσφολιπίδια. Αυτό 
το συστατικό είναι ένας λιποπολυσακχαρίτης (ΛΠΣ), ένα 
περίπλοκο μόριο που δεν εμφανίζεται πουθενά αλλού στη 
φύση και αξίζει να επικεντρωθούμε σε αυτό.

Ο ΛΠΣ έχει τρία συστατικά (Εικόνα 3-6):

• Λιπίδιο Α: Αυτό το λιπίδιο συγκρατεί τον ΛΠΣ στην 
εξωτερική επιφάνεια της μεμβράνης. Το λιπίδιο Α είναι 
ένα ασυνήθιστο γλυκολιπίδιο αποτελούμενο από δισακ-
χαρίτες στους οποίους είναι συνδεδεμένα λιπαρά οξέα 
και φωσφορικές ομάδες.

• Κεντρικός πολυσακχαρίτης (core): Αυτό το συστατι-

ΕΙΚΟΝΑ 3-4. Τυπική σύνθεση πεπτιδογλυκάνης στα Gram-
θετικά και στα Gram-αρνητικά βακτήρια. Στα Gram-θετικά, οι 
πεπτιδικές αλυσίδες είναι διασυνδεδεμένες μέσω ενός πεπτιδίου, 
π.χ. πενταγλυκίνη, στον Staphylococcus aureus) μεταξύ της ελεύθερης 
αμινομάδας της λυσίνης και της τελικής καρβοξυλομάδας ενός κατα-
λοίπου D-αλανίνης. Στα Gram-αρνητικά, η διασύνδεση παρατηρείται 
μεταξύ ενός διαμινοπιμελικού οξέος και μίας D-αλανίνης.

ΕΙΚΟΝΑ 3-3. Δομή της πεπτιδογλυκάνης. Οι αλυσίδες του 
πολυσακχαρίτη (γλυκάνη) αποτελούνται από εναλλασσόμενες μο-
νάδες Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης και Ν-ακετυλομουραμικού οξέος. 
Το Ν-ακετυλομουραμικό οξύ συνδέεται στο πεπτίδιο. Τα πεπτίδια 
της μίας αλυσίδας είναι διασυνδεδεμένα με αυτά της άλλης. Λόγω 
αυτής της διασύνδεσης, η πεπτιδογλυκάνη έχει δισδιάστατη δομή, 
μοιάζοντας με φράχτη.

Πεπτιδικές 
διασυνδέσεις

Ν-ακετυλομουραμικό οξύ Ν-ακετυλογλυκοζαμίνη

παρόμοια σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά παρατηρούνται 
κάποιες χημικές μικροδιαφορές μεταξύ των Gram-θετικών 
και Gram-αρνητικών βακτηρίων (Εικόνα 3-4). Αυτό το πολυ-
μερικό «πέπλο» είναι τυλιγμένο γύρω από όλο το βακτήριο 
και σχηματίζει έναν σάκκο ταιριαστό για το μέγεθος και το 
σχήμα του μικροοργανισμού. Ανάλογα με το σχήμα αυτού 
του σάκκου, τα βακτήρια μπορεί να μοιάζουν με ράβδους 

ΕΙΚΟΝΑ 3-5. Δομή του τειχοϊκού οξέος. Φαίνονται οι επανα-
λαμβανόμενες μονάδες γλυκερόλης (Α) και ριβιτόλης (Β) του τει-
χοϊκού οξέος. Το μήκος και ο αριθμός των αλυσίδων διαφέρουν 
μεταξύ των Gram-θετικών οργανισμών.

Μουκοπεπτίνη

Μουκοπεπτίνη

Α

Β
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κό αποτελείται από μια βραχεία σειρά σακχάρων που 
είναι αρκετά όμοια στα περισσότερα Gram-αρνητικά 
βακτήρια, με χαρακτηριστικά το κετοδεοξυοκτανικό 
οξύ και μια επτόζη.

• Αντιγόνο Ο: Είναι μια μακριά υδατανθρακική αλυ-
σίδα με μήκος έως 40 σακχαρικών υπομονάδων. Οι 
υδρόφιλες υδατανθρακικές αλυσίδες του αντιγόνου Ο 
καλύπτουν τη βακτηριακή επιφάνεια και αποκλείουν 
υδρόφοβες ενώσεις. Η σημασία των αλυσίδων του αντι-
γόνου Ο φαίνεται στην ανεπάρκεια βιοσύνθεσής τους 
από μεταλλαγμένα βακτήρια. Αυτά τα βακτήρια ή δεν 
παράγουν καθόλου αντιγόνο Ο ή παράγουν μικρότε-
ρες αλυσίδες και καθίστανται ευαίσθητα σε υδρόφοβες 
ενώσεις, όπως τα χολικά άλατα και τα αντιβιοτικά, στις 
οποίες αυτά του άγριου τύπου είναι ανθεκτικά.

Συνεπώς, ο αποκλεισμός των υδρόφοβων ενώσεων στα 
Gram-αρνητικά βακτήρια βασίζεται στους υδρόφιλους πο-
λυσακχαρίτες που περιβάλλουν τα κύτταρα. Θα περίμενε 
κανείς ότι, εξαιτίας τις λιπιδικής της φύσης, η εξωτερική 
μεμβράνη των Gram-αρνητικών βακτηρίων θα έπρεπε να 
απέκλειε επίσης τις υδρόφιλες ενώσεις. Αν συνέβαινε αυτό, 
τίποτε δεν θα μπορούσε να περάσει από τη μεμβράνη. Δί-
νοντας λύση στο πρόβλημα της προστασίας της κυττα-
ροπλασματικής μεμβράνης, τα Gram-αρνητικά βακτήρια 
φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει ένα καινούργιο πρόβλημα. 

Πώς μεταφέρουν τα θρεπτικά τους συστατικά; Μια πιθανή 
λύση θα ήταν να χρησιμοποιούν στην εξωτερική τους μεμ-
βράνη τις ίδιες συσκευές ενεργού μεταφοράς με αυτές που 
έχουν και στην κυτταροπλασματική μεμβράνη. Αυτό, όμως, 
όχι μόνο θα ήταν σπατάλη, αλλά πιθανόν και ασύμβατο με 
τον προστατευτικό ρόλο που έχει ανατεθεί στην εξωτερική 
μεμβράνη. Για ακόμη μία φορά, τα βακτήρια έχουν βρει μια 
ενδιαφέρουσα λύση. Η εξωτερική μεμβράνη έχει ειδικές δι-
όδους που επιτρέπουν την παθητική διάχυση των υδρόφι-
λων ενώσεων, όπως τα σάκχαρα, τα αμινοξέα και ορισμένα 
ιόντα. Αυτές οι δίοδοι αποτελούνται από μόρια πρωτεϊνών 
(πορίνες) που σχηματίζουν οπές (πόρους). Η διάμετρος 
των πόρων είναι μικρή – ακριβώς όση χρειάζεται για να 
επιτρέπουν την είσοδο σε ενώσεις μεγέθους 600 έως 700 Da 
(βλ. Εικόνα 3-2). Είναι αρκετά μικρά, ώστε οι υδρόφοβες 
ενώσεις να έρχονται σε επαφή με το πολικό «τοίχωμα» της 
διόδου και, ως εκ τούτου, να αποκλείονται.

Ορισμένες υδρόφιλες ενώσεις, που κάποιες φορές είναι 
απαραίτητες για την επιβίωση, είναι μεγαλύτερες από τα 
όρια που τίθενται από τις πορίνες (π.χ. τρισακχαρίτες). Κάθε 
υδρόφιλη ένωση διασχίζει την εξωτερική μεμβράνη με έναν 
μοναδικό μηχανισμό διάχυσης, που χρησιμοποιεί πρωτεΐνες 
ειδικά σχεδιασμένες να μεταφέρουν αυτή την ένωση. Συνε-
πώς, η εξωτερική μεμβράνη επιτρέπει να διέλθουν μικρές 
υδρόφιλες ενώσεις· αποκλείει υδρόφοβες ενώσεις, μεγάλες 
ή μικρές· και επιτρέπει την είσοδο κάποιων μεγαλύτερων 
υδρόφιλων μορίων με ειδικούς μηχανισμούς.

Το «διπλό» μεμβρανικό σύστημα των Gram-αρνητικών 
βακτηρίων δημιουργεί ένα «διαμέρισμα» που ονομάζεται 
περιπλασματικός χώρος, έξω από την κυτταροπλασμα-
τική μεμβράνη. Αυτό το διαμέρισμα περιέχει ένζυμα (φω-
σφατάσες, νουκλεάσες, πρωτεάσες κ.λπ.) που διασπούν 
μεγάλα μόρια σε «εύπεπτα» μόρια μικρότερου μεγέθους. 
Ο περιπλασματικός χώρος περιέχει επίσης τις λεγόμενες 
δεσμευτικές πρωτεΐνες (binding proteins) που βοηθούν 
στην απορρόφηση των σακχάρων και των αμινοξέων από 
το περιβάλλον. Επίσης, περιέχει ένζυμα, τις β-λακταμάσες, 
που αδρανοποιούν αντιβιοτικά, όπως οι πενικιλλίνες και οι 
κεφαλοσπορίνες. Τα Gram-θετικά βακτήρια δεν διαθέτουν 
περιπλασματικό χώρο και εκκρίνουν ένζυμα που αποικο-
δομούν τις ενώσεις στο περιβάλλον ή τα διατηρούν μέσα 
από το κυτταρικό τοίχωμα.

Ο φραγμός της εξωτερικής μεμβράνης παρέχει τόσο 
πλεο νεκτήματα όσο και μειονεκτήματα στα Gram-αρνητικά 
βακτήρια. Για παράδειγμα, κάποιοι βακτηριοφάγοι χρη-
σιμοποιούν τις πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης ως 
σημεία προσκόλλησης ώστε να μολύνουν το βακτήρι-
ο-ξενιστή. Από την άλλη, όμως, η εξωτερική μεμβράνη 
προσδίδει αξιόλογη προστασία σε πολλά αντιβιοτικά. 
Γενικά μιλώντας, τα Gram-αρνητικά βακτήρια είναι πιο 
ανθεκτικά στα αντιβιοτικά, ειδικά στην πενικιλλίνη. Σε 
γενικές γραμμές, αυτή η περίπλοκη δομή πρέπει να δου-
λεύει πολύ καλά, επειδή στη φύση (αλλά όχι απαραιτήτως 
στο ανθρώπινο σώμα) τα Gram-αρνητικά είναι πολύ περισ-
σότερα από τα Gram-θετικά βακτήρια. Η παράδοξη λύση 
που δίνουν τα Gram-αρνητικά βακτήρια στο πρόβλημα της 
προστασίας της κυτταροπλασματικής τους μεμβράνης έχει 
απροσδόκητες βιολογικές συνέπειες. Ο ΛΠΣ της εξωτερι-
κής μεμβράνης αντιδρά έντονα με τον ξενιστή. Το λιπίδιο 
Α ασκεί έναν μεγάλο αριθμό βιολογικών δραστηριοτήτων. 
Προκαλεί πυρετό και ενεργοποιεί μια σειρά ανοσολογικών 
και βιοχημικών αντιδράσεων που οδηγούν στην κινητοποί-

ΕΙΚΟΝΑ 3-6. Η δομή του ΛΠΣ. To ΛΠΣ αποτελείται από τρία 
μέρη. Το λιπίδιο Α είναι ένας φωσφορυλιωμένος δισακχαρίτης στον 
οποίο είναι συνδεδεμένα λιπαρά οξέα. Τα λιπαρά οξέα ποικίλλουν 
ανάλογα με τον οργανισμό, αλλά είναι πάντα υπεύθυνα για την 
υδροφοβικότητα του μορίου. Σε ένα τυπικό κύτταρο σαλμονέλλας, 
η περιοχή I εμφανίζει μια χαρακτηριστική σειρά σακχάρων στον 
πολυσακχαρίτη: τον κεντρικό πολυσακχαρίτη, ο οποίος αποτελείται 
από ένα μεταβλητό και ένα σταθερό τμήμα, και το αντιγόνο Ο, 
που αποτελείται από επαναλαμβανόμενες υπομονάδες σακχάρων. 
Το αντιγόνο Ο είναι εξαιρετικά μεταβλητό, γι’ αυτό είναι ο κύριος 
λόγος για τη διαφορετική αντιγονική ειδικότητα μεταξύ των Gram-
αρνητικών βακτηρίων.

Λιπαρά 
οξέα

Λιπίδιο Α

Κεντρικός πολυσακχαρίτης

Επαναλαμβανόμενες 
σακχαρικές υπομονάδες του 
αντιγόνου Ο
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μεταβολίτες μπορεί να είναι υπεροξείδια του υδρογόνου, 
όπως στην περίπτωση κάποιων αναερόβιων που στερού-
νται καταλάσης, ή οξέα, που είναι προϊόντα ζύμωσης, με 
αποτέλεσμα πτώση του pH και όξινο περιβάλλον που δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη. Το ποιος από αυτούς τους παρά-
γοντες επιβραδύνει στην ουσία την ανάπτυξη εξαρτάται 
από το είδος του βακτηρίου και τη σύσταση του καλλιερ-
γητικού μέσου. Για παράδειγμα, σε ένα καλώς ρυθμισμένο 
μέσο, η E. coli μπορεί να εξαντλήσει τα θρεπτικά συστατικά 
πριν μειωθεί το pH, ενώ το αντίθετο μπορεί να συμβεί σε 
ένα φτωχό μέσο. Το στάδιο της καλλιέργειας στο οποίο 
σταματά η ανάπτυξη είναι γνωστό ως στατική φάση.

Η εκρηκτικότητα της εκθετικής (λογαριθμικής) φάσης 
σημαίνει ότι ακόμη και ένας μικρός αριθμός βακτηρίων 
μπορεί να ξεκινήσει ταχέως λοίμωξη. Ένα παράδειγμα ανε-
μπόδιστης ανάπτυξης που οδηγεί σε σοβαρή νόσο είναι 
η οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα στα παιδιά. Τα βακτήρια 
που προκαλούν αυτή τη νόσο, όπως ο μηνιγγιτιδόκοκκος, 
αναπτύσσονται τόσο γρήγορα στον ασθενή, που ο ιατρός 
πρέπει να παρέμβει αστραπιαία για να αποσοβήσει μια 
θανατηφόρο έκβαση. Όμως, δεν αναπτύσσονται με ταχείς 
ρυθμούς όλα τα παθογόνα. Για παράδειγμα, το μυκοβα-
κτηρίδιο της φυματίωσης διαιρείται κάθε 24 ώρες περίπου, 
ακόμη και σε ιδανικές συνθήκες. Η νόσος που προκαλεί 
είναι χρόνια και χρειάζεται αρκετά μεγάλο χρονικό διά-
στημα για να εκδηλωθεί.

Στους ιστούς του σώματος, τα βακτήρια συχνά καταπο-
νούνται από περιορισμούς θρεπτικών συστατικών ή από την 
καταστροφική δράση των αμυντικών μηχανισμών του ξενι-
στή. Κατά συνέπεια, οι βακτηριακοί πληθυσμοί στο σώμα 
είναι σπάνια απολύτως βιώσιμοι. Για να καταφέρουν να προ-
σαρμοστούν σε αυτές τις συνθήκες, τα βακτήρια δεν παύουν 
όλες τις μεταβολικές τους δραστηριότητες όταν σταματούν 
να αναπτύσσονται. Αντ’ αυτού, παρόλο που σταματούν την 

καθαρή αύξηση, συνεχίζουν κάποιες συνθετικές δραστηρι-
ότητες που τους επιτρέπουν να συνθέσουν συγκεκριμένα 
συστατικά που χρειάζονται για προσαρμογή. Για να χρησι-
μοποιήσουμε ένα πειραματικό παράδειγμα, όταν η E. coli 
στην καλλιέργεια εξαντλεί τη γλυκόζη, συνεχίζει να διατη-
ρεί ένα χαμηλό επίπεδο πρωτεϊνοσύνθεσης, το οποίο είναι 
επαρκές για να προσαρμοστεί στη χρήση των υπόλοιπων 
θρεπτικών συστατικών, όπως τα σάκχαρα που μπορεί να 
υπάρχουν στην καλλιέργεια. Η ενέργεια και τα δομικά υλικά 
παρέχονται από τον μεταβολισμό των κυττάρων που δεν 
είναι απαραίτητος κατά τη στατική φάση. Οι κύριες πηγές 
των αμινοξέων είναι τα ριβοσώματα και οι προϋπάρχουσες 
πρωτεΐνες δεν χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό υπό αυ-
τές τις συνθήκες. Τα προϊόντα που διασπώνται μπορούν επί-
σης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ενέργειας. Αυτή η 
δια δικασία αυτοτροφίας δίνει στα βακτήρια την ικανότητα 
προσαρμογής και αναβάλλουν τον θάνατο, που θα μπο-
ρούσε διαφορετικά να επέλθει με τυχαία αποικοδομητικά 
γεγονότα σε απουσία συνθετικών δραστηριοτήτων.

Τα βακτήρια εκτίθενται σε αμέτρητους «τραυματι-
σμούς» και έχουν αναπτύξει ειδικούς προσαρμοστικούς 
μηχανισμούς για να τους αντιμετωπίσουν. Για παράδειγμα, 
η καταστροφή του DNA της E. coli από υπεριώδη ακτινο-
βολία ενεργοποιεί ένα σύνολο γονιδίων που κωδικο ποιούν 
πρωτεΐνες ικανές για επιδιόρθωση της βλάβης. Αυτή είναι 
γνωστή ως SOS απόκριση. Άλλες προστατευτικές αποκρί-
σεις ενεργοποιούνται όταν τα βακτήρια στερούνται άνθρα-
κα, αζώτου ή φωσφόρου, όταν η θερμοκρασία αυξηθεί από-
τομα ή όταν οι αναερόβιες καλλιέργειες εκτεθούν απότομα 
στο οξυγόνο. Σε κάθε περίπτωση, ο γρήγορος ρυθμός με 
τον οποίο τα βακτήρια θέτουν σε εφαρμογή τον μηχανισμό 
αντιμετώπισης της κρίσης είναι μια μεγάλη ιδιότητα της 
βακτηριακής προσαρμογής.

Ακόμη και όταν δεν αναπτύσσονται, τα βακτήρια μπο-
ρούν ακόμη να προκαλέσουν βλάβη στον ξενιστή τους. 
Πρώτον, τα μη αναπτυσσόμενα βακτήρια εξακολουθούν 
να είναι ανοσογόνα και μπορούν να διεγείρουν την ανοσο-
λογική απόκριση με ευεργετικά ή επιβλαβή αποτελέσματα. 
Δεύτερον, η παραγωγή τοξινών συχνά ξεκινά ή επιταχύνεται 
όταν τα βακτήρια μεταβαίνουν στη στατική φάση. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, η εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί 
είναι ότι η παραγωγή τοξινών μπορεί να προμηθεύσει τα 
βακτήρια με θρεπτικά συστατικά. Για παράδειγμα, κάποιοι 
στρεπτόκοκκοι παράγουν ένζυμα που λύουν τα ερυθροκύτ-
ταρα και πρωτεάσες που αποικοδομούν την αιμοσφαιρίνη. 
Με αυτόν τον τρόπο προμηθεύονται αμινοξέα και επιπλέον 
εξασφαλίζουν μια πηγή σιδήρου. 

Η παύση της ανάπτυξης σε κάποια βακτηριακά είδη 
σηματοδοτεί την έναρξη της σπορογονίας. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την παραγωγή μεταβολικά αδρανών σπορίων 
ασυνήθιστα ανθεκτικών σε χημικούς και φυσικούς παρά-
γοντες. Κατά τη διάρκεια της σπορογονίας, το «μητρικό 
κύτταρο» τελικά λύεται. Το κυτταροπλασματικό περιεχό-
μενο που απελευθερώνεται μερικές φορές περιέχει μεγάλες 
ποσότητες τοξίνης. Αυτό συμβαίνει στον τέτανο, στην αε-
ριογόνο γάγγραινα και σε άλλες νόσους που προκαλούνται 
από σπορογόνα βακτήρια.

Η σχέση μεταξύ της μικροβιακής ανάπτυξης και της 
παθογένειας δεν είναι καθόλου απλή, αλλά θα έπρεπε να 
την έχουμε κατά νου όταν προσπαθούμε να κατανοήσουμε 
την αιτιολογία και την πορεία μιας λοίμωξης.

ΕΙΚΟΝΑ 3-15. Η ανάπτυξη μιας καλλιέργειας βακτηρίων. Τα 
βακτήρια που ενοφθαλμίστηκαν μερικές φορές συνεχίζουν να ανα-
πτύσσονται αργά (λανθάνουσα φάση, 0 έως 5 ώρες). Στη συνέχεια, 
εισέρχονται στην εκθετική φάση της ανάπτυξης (5 έως 10 ώρες). 
Όταν εξαντληθούν τα θρεπτικά συστατικά ή συσσωρευθούν τοξικά 
υποπροϊόντα του μεταβολισμού, εισέρχονται στη στατική φάση ή 
φάση στασιμότητας (10 και περισσότερες ώρες). Κατά τη διάρκεια 
της στατικής φάσης, οι καλλιέργειες βακτηρίων μπορεί να χάσουν 
τη βιωσιμότητά τους, όπως φαίνεται από τη μέτρηση των αποικιών, 
συνήθως χωρίς να χάνεται η ακεραιότητα των κυττάρων (διατήρηση 
ενός σταθερού βακτηριακού πληθυσμού).
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Τόσο κατά τη διάρκεια μικρών περιόδων όσο και κατά τις 
εξελικτικές περιόδους, επιλέγονται τα βακτήρια εκείνα που 
έχουν αποτελεσματικούς και οικονομικούς τρόπους με τους 
οποίους αντιμετωπίζουν το περιβάλλον τους. Τα μη απο-
τελεσματικά στελέχη «εξαφανίζονται» γρήγορα μέσω του 
ανταγωνισμού τους με άλλα που έχουν την ικανότητα να 
χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά τις πηγές τους. Η απο-
τελεσματικότητα στον μεταβολισμό χαρακτηρίζεται από 
μεταβολική φειδώ· αυτό σημαίνει ότι τα βακτήρια τείνουν 
να μην συνθέτουν τα συστατικά που δεν μπορούν να χρη-
σιμοποιήσουν αμέσως. Υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις σε 
αυτή τη διαπίστωση, αλλά σε γενικές γραμμές δείχνει την 
οικονομία και την αποτελεσματικότητα στον τρόπο ζωής 
των βακτηρίων.

Γνωρίζουμε, λοιπόν, πολύ σημαντικά στοιχεία για τους 
μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα βακτήρια ώστε να 
προσαρμόζονται στις αλλαγές των συνθηκών του περι-
βάλλοντος. Καθώς συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες, 
γίνεται εμφανές ότι ένας μεγάλος αριθμός μηχανισμών λει-
τουργεί με συγκεκριμένο τρόπο κάτω από ειδικές περιπτώ-
σεις. Ας πάρουμε για παράδειγμα μια καλλιέργεια E. coli 
που αναπτύσσεται σε ελάχιστο θρεπτικό μέσο στο οποίο 
έχει προστεθεί υπερβολική δόση του αμινοξέος λευκίνη. 
Μέσα σε δευτερόλεπτα, η ενδογενής σύνθεση της λευκί-
νης θα σταματήσει και τα κύτταρα θα χρησιμοποιήσουν 
αποκλειστικά την εξωγενή πηγή προμήθειας της λευκίνης. 
Από την πλευρά της «οικονομίας» των βακτηρίων, είναι 
επιθυμητό, επειδή φυλάσσουν τη μεταβολική ενέργεια που 
θα σπαταλούσαν για τη βιοσύνθεση της λευκίνης. Το ίδιο 
φαινόμενο θα συνέβαινε εάν είχαν προστεθεί άλλα αμινο-
ξέα, πουρίνες, πυριμιδίνες ή άλλοι μεταβολίτες.

Ρύθμιση της ενζυμικής ενεργότητας
Πώς τα βακτήρια σταμάτησαν τη σύνθεση της λευκίνης; 
Όταν μελετήθηκαν τα ένζυμα που λαμβάνουν μέρος στο 
μεταβολικό μονοπάτι της σύνθεσης της λευκίνης, βρέθηκε 
ότι το πρώτο ένζυμο στο μονοπάτι αναστέλλεται από τη 
λευκίνη και δεν θα είναι λειτουργικό παρουσία της. Αυτή 
η αναστολή είναι αποτέλεσμα των αλλοστερικών ιδιοτή-
των του ενζύμου – δηλαδή, της ικανότητάς του να αλλάζει 
τη διαμόρφωσή του με την προσκόλληση ενός δραστικού 
μορίου, σε αυτήν την περίπτωση της λευκίνης. Γιατί επηρε-
άζεται το πρώτο ένζυμο στο μονοπάτι και όχι τα υπόλοιπα; 
Ο λόγος είναι πιθανώς και πάλι η οικονομία: η διακοπή 
της ροής των υποστρωμάτων στην αρχή του μονοπατιού 
ελαχιστοποιεί την απώλεια αχρησιμοποίητων μεταβολι-
τών. Αυτό το αποτέλεσμα είναι γνωστό ως παλίνδρομη 
ανατροφοδότηση ή παλίνδρομη αναστολή (ρύθμιση) 
(feedback inhibition).

Ρύθμιση της ενζυμικής σύνθεσης
Η παλίνδρομη ανατροφοδότηση αρκεί για να διακόψει τη 
σύνθεση της λευκίνης στην καλλιέργεια που έχει προστεθεί 
λευκίνη. Αν δεν συνέβαινε αυτό, οι οργανισμοί θα συνέχι-
ζαν να συνθέτουν τα βιοσυνθετικά ένζυμα της λευκίνης, με 
υψηλό ενεργειακό κόστος. Αυτό είναι σπατάλη και μπορεί 
να προσέδιδε στους μικροοργανισμούς ένα επιλεκτικό μειο-
νέκτημα απέναντι σε άλλους πιο αποτελεσματικούς. Για να 
αποφευχθεί μια τέτοια σπατάλη, τα κύτταρα διακόπτουν 
γρήγορα τη σύνθεση των ενζύμων που λαμβάνουν χώρα στο 
βιοσυνθετικό μονοπάτι της λευκίνης. Πώς πραγματοποιείται 
αυτό; Είναι χαρακτηριστικό των προκαρυωτικών κυττάρων 

τα γονίδια των ενζύμων που εμπλέκονται στο μεταβολικό 
μονοπάτι να είναι διαταγμένα μαζί σε ένα πολυγονιδιακό 
κομμάτι DNA που ονομάζεται οπερόνιο. Η μεταγραφή όλων 
των γονιδίων ενός οπερονίου σε mRNA μπορεί να ξεκινήσει 
ή να διακοπεί από έναν μόνο ρυθμιστικό «διακόπτη». Στο 
ένα άκρο του οπερονίου όπου ξεκινά η μεταγραφή βρίσκεται 
μια σειρά ρυθμιστικών αλληλουχιών που δεν κωδικοποιούν 
αμινοξέα, αλλά αναγνωρίζονται από τους ρυθμιστικούς μη-
χανισμούς. Μία από αυτές της αλληλουχίες είναι ο υποκι-
νητής, στον οποίο προσδένεται η RNA πολυμεράση για να 
ξεκινήσει τη σύνθεση του mRNA. Δύο τέτοιοι μηχανισμοί 
ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης που χρησιμοποιούνται 
για την έναρξη ή τη λήξη της έκφρασης του οπερονίου θα 
συζητηθούν εδώ.

Τα οπερόνια που εμπλέκονται στη βιοσύνθεση των αμι-
νοξέων, όπως η λευκίνη, μερικές φορές ρυθμίζονται από 
έναν ρυθμιστικό μηχανισμό που ονομάζεται εξασθένηση1 
(attenuation). Θα περιγράψουμε πώς λειτουργεί παίρνο-
ντας και πάλι το παράδειγμα της λευκίνης: Ένα μικρό κομ-
μάτι mRNA συντίθεται από την αρχή της κωδικοποιούσας 
αλληλουχίας του οπερονίου της λευκίνης, ανάλογα με την 
παρουσία ή την απουσία λευκίνης. Κατά τη μεταγραφή2 η 
RNA πολυμεράση συναντά μια περιοχή που ονομάζεται 
εξασθενητής όπου, παρουσία λευκίνης, τερματίζεται η 
μεταγραφή. Έτσι επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλε-
σμα της μη σύνθεσης των βιοσυνθετικών ενζύμων που δεν 
χρειάζονται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Απουσία λευκί-
νης, όταν γίνονται απαραίτητα τα βιοσυνθετικά ένζυμα, 
η δευτερεύουσα δομή του νεοσυντεθειμένου mRNA στην 
περιοχή του εξασθενητή αλλάζει με τέτοιον τρόπο, ώστε 
η μεταγραφή και στη συνέχεια η μετάφραση να μπορεί να 
συνεχιστεί. Λεπτομέρειες για την παραπάνω ρύθμιση φαί-
νονται στην Εικόνα 3-16.

Ένας άλλος μηχανισμός έναρξης ή διακοπής της σύν-
θεσης ενζύμων παρατηρείται στην περίπτωση πολλών εν-
ζύμων που εμπλέκονται στη χρήση των σακχάρων. Λαμβά-
νοντας ως παράδειγμα τη χρήση της λακτόζης, εάν αυτό το 
σάκχαρο είναι η μόνη πηγή άνθρακα, τα βακτήρια πρέπει 
να παράγουν το ένζυμο β-γαλακτοσιδάση, το οποίο είναι 
σημαντικό για τη διάσπαση της λακτόζης σε γλυκόζη και 
γαλακτόζη. Απουσία λακτόζης, όπως στην περίπτωση της 
καλλιέργειας που αναπτύσσεται σε μέσο που περιέχει μόνο 
γλυκόζη, η σύνθεση της β-γαλακτοσιδάσης είναι περιττή 
και συνιστά σπατάλη. Υπάρχει λοιπόν ρύθμιση της σύνθε-
σης του ενζύμου (Εικόνα 3-17). Στην αρχή του οπερο νίου, 
ακριβώς μετά τον υποκινητή, υπάρχει μια ρυθμιστική αλλη-
λουχία γνωστή ως χειριστής, όπου προσκολλάται μια πρω-
τεΐνη που ονομάζεται καταστολέας. Όταν ο καταστολέας 
προσκολληθεί στον χειριστή, η μεταγραφή δεν μπορεί να 
ξεκινήσει. Παρουσία λακτόζης, όμως, ο καταστολέας υπό-
κειται σε αλλαγή της διαμόρφωσής του, οπότε και καθίστα-
ται ανίκανος να προσκολληθεί στον χειριστή. Να σημειω-
θεί ότι ο καταστολέας της λακτόζης είναι μια αλλοστερική 
πρωτεΐνη ικανή να αλλάξει διαμόρφωση υπό την επίδραση 
ενός δραστικού μορίου. Το αποτέλεσμα είναι ότι, όταν η 
λακτόζη προστεθεί στην καλλιέργεια, ο καταστολέας γίνε-
ται ανενεργός και δεν μπορεί να προσδεθεί στον χειριστή, 
συνεπώς επιτρέπεται η σύνθεση της β-γαλακτοσιδάσης. Η 

1ΣτΜ: Ο όρος «εξασθένηση» χρησιμοποιείται με την έννοια της «μείω-
σης της ποσότητας».
2ΣτΜ: Κατά τη μεταγραφική εξασθένηση ο έλεγχος γίνεται μετά την 
εκκίνηση της σύνθεσης του RNA, αλλά πριν από την ολοκλήρωσή 
της.
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αυτό, ένα μεταλλακτικό στέλεχος που υπάρχει σε έναν πλη-
θυσμό σε αναλογία 1 στα 106 ή λιγότερο μπορεί να αναγνω-
ριστεί εύκολα. Τα πειράματα επιλογής είναι σαφώς πολύ 
πιο ισχυρά από αυτά που περιλαμβάνουν διαλογή, επειδή 
επιτρέπουν την ανίχνευση πολύ σπάνιων γεγονότων με μι-
κρότερη προσπάθεια. Δυστυχώς, δεν είναι πάντα δυνατόν να 
σχεδιαστεί ένα πείραμα μεταλλαξιογένεσης βασισμένο στην 
επιλογή, ειδικά όταν ελαττώνεται η επιβίωση του επιθυμητού 
μεταλλαγμένου στελέχους. Η επιθυμητή επιλογή εδώ είναι 
μια αρνητική επιλογή, που χρησιμοποιείται για να διαπι-
στωθούν μεταλλακτικά στελέχη ανίκανα να αναπτυχθούν 
υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Ο Hensel και οι συνεργάτες του σχεδίασαν μια έξυπνη 
στρατηγική για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Μελετούσαν 
τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η Salmonella typhi-
murium προκαλεί συστηματική λοίμωξη στα ποντίκια, ένα 
μοντέλο καλώς καθορισμένο για τον τυφοειδή πυρετό στους 
ανθρώπους που προκαλείται από τη Salmonella typhi (βλ. 
Κεφάλαιο 17). Αν και έχουν αναγνωριστεί πολλά γονίδια 
παθογένειας της Salmonella, οι ερευνητές υπέθεσαν πως 
υπάρχουν πολύ περισσότερα, κάποια από τα οποία ίσως 
να μην είναι ταυτοποιήσιμα με τα in vitro πειράματα που 
πραγματοποιούνταν μέχρι τότε. Στην έρευνά τους, προ-
σπάθησαν να προσδιορίσουν τη συμμετοχή κάθε γονιδίου 
του χρωμοσώματος της S. typhimyrium στην παθογένεια. 
Συγκεκριμένα, έλεγχαν κάθε γονίδιο που ήταν βασικό για 
την επιβίωση του βακτηρίου κατά την ανάπτυξη μέσα στον 

ξενιστή αλλά όχι κατά την ανάπτυξή του σε καλλιεργητι-
κό υλικό. Παρόλο που, όπως περιγράφηκε προηγουμένως, 
είναι σχετικά απλό να πραγματοποιήσουμε Tn μεταλλα-
ξιογένεση και να συλλέξουμε αρκετά μεταλλακτικά στε-
λέχη για να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε μη βασικό γονίδιο 
έχει μεταλλαχθεί στο γονιδίωμα (μέσα στον πληθυσμό), θα 
ήταν εξαιρετικά χρονοβόρο και απαγορευτικά ακριβό να 
ελεγχθεί κάθε μεταλλακτικό στέλεχος ξεχωριστά για να 
καθοριστεί εάν έχει χάσει την ικανότητα να προκαλεί θανα-
τηφόρο, συστηματική λοίμωξη στα ποντίκια. Οι ερευνητές 
ήθελαν να μολύνουν τα ποντίκια με εκατοντάδες διαφο-
ρετικών μεταλλαγμένων στελεχών και να προσδιορίσουν 
ποια από αυτά ήταν εξασθενημένα.

Μεταθετά στοιχεία με αλληλουχία-υπογραφή
Ο Hensel και οι συνεργάτες του στόχευαν στη δημιουργία 
ενός πληθυσμού τυχαίων μεταλλακτικών στελεχών, καθένα 
από τα οποία θα ήταν σημασμένο ώστε να μπορεί σχετικά 
εύκολα να διαχωριστεί από τα υπόλοιπα μέσα στον πλη-
θυσμό. Παρόλο που είναι απλό και άμεσο να παράγουμε 
μεγάλους αριθμούς τυχαίων μεταλλακτικών στελεχών χρη-
σιμοποιώντας τη μεταλλαξιογένεση, τα μεταλλακτικά στε-
λέχη δεν μπορούν να αναγνωριστούν ένα προς ένα, επειδή 
τα Tns είναι πανομοιότυπα, και τα μεταλλακτικά στελέχη 
διαφέρουν μόνο ως προς τη γενετική θέση στην οποία το-
ποθετείται το Tn. Για να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα, 
οι ερευνητές δημιούργησαν ένα σύνολο Tns, καθένα από 

ΕΙΚΟΝΑ 4-7. Γενικό πρότυπο Tn-
phoA μεταλλαξιογένεσης που χρη-
σιμοποιείται για να αναγνωριστούν 
γονίδια παθογένειας στο βακτήριο 
Vibrio cholerae. Οι αριθμοί δηλώ-
νουν την αλληλουχία των σταδίων 
του πειράματος.

Έλεγχος λοιμογονικότητας στον 
οργανισμό-πρότυπο (ποντίκι)

Επιλογή για το 
Kmr και διαλογή 
των μπλε αποικιών 
(=PhoA+)

pH 6,5 
υψηλή 

ωσμωτικότητα

pH 8 
χαμηλή 
ωσμωτικότητα

Μέτρηση της δραστικότητας της 
PhoA μετά την ανάπτυξη σε υγρό 
θρεπτικό υλικό

Χαμηλή  Χαμηλή
Υψηλή Υψηλή
Χαμηλή  Υψηλή
Υψηλή   Χαμηλή

Εισαγωγή του Tn-phoA σε πλασμίδιο αυτοκτονίας

Μεταθετάση

Το πλασμίδιο χάνεται 
μετά την κυτταρική 
διαίρεση

∆ραστικότητα 
της PhoA

Απόρριψη

Χρωμόσωμα 
V. cholerae
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τα οποία ήταν «σημασμένο» με μια μοναδική αλληλουχία 
DNA 40-bp (μια μοριακή υπογραφή). Οι «ετικέτες» αυτές 
είχαν συντεθεί in vitro και ήταν ολιγονουκλεοτίδια που 
είχαν 40 ζεύγη βάσεων σε τυχαία σειρά στο κέντρο τους, τα 
οποία πλαισιώνονταν από αλληλουχίες αναγνώρισης της 
περιοριστικής ενδονουκλεάσης HindIII και από αμετάβλη-
τους «βραχίονες» που χρησίμευαν ως θέσεις προσκόλλησης 
εκκινητών για ενίσχυση με τη διαδικασία της αλυσιδωτής 
αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) (Εικόνα 4-8Α). Ο πλη-
θυσμός των τυχαίων «ετικετών» ενισχύθηκε με PCR και 
κλωνοποιήθηκε μέσα σε ένα mini-Tn5, σε ένα πλασμίδιο 
αυτοκτονίας. Έτσι δημιούργησαν μια δεξαμενή από πολλά 
mini-Tn5 με «ετικέτα» (tagget mini–Τn5) (Εικόνα 4-8).

Δημιουργία ομάδων μεταθετών στοιχείων
Τα mini-Tn5 με την «αλληλουχία-υπογραφή» εισήχθησαν 
στην S. typhimurium μέσω ενός πλασμιδίου αυτοκτονίας 
με σύζευξη. Τα μεταλλακτικά στελέχη των οποίων τα χρω-
μοσώματα έφεραν αυτό το μεταθετό στοιχείο επιλέχθηκαν 
σε τρυβλία με καναμυκίνη. Κάθε μεταλλακτικό στέλεχος 
τοποθετήθηκε σε ένα πηγάδι μιας μικροπλάκας με 96 πη-
γαδάκια και με αυτόν τον τρόπο απομονώθηκαν και απο-
θηκεύτηκαν 1.510 ξεχωριστά μεταλλακτικά στελέχη.

Διαλογή μεταλλακτικών στελεχών μέσω 
πειραματικών λοιμώξεων
Για να ταυτοποιήσουν τα μεταλλάγματα με αυτή τη μέ-
θοδο, ο Hensel και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν 
την ακόλουθη διαδικασία (βλ. Εικόνα 4-8Β). Βακτήρια 
από κάθε πηγάδι της μικροπλάκας τοποθετήθηκαν εις 
διπλούν σε πανομοιότυπες μεμβράνες. Ακολούθησε λύση 
των βακτηρίων, αποδιάταξη του DNA τους (διαχωρισμός 
σε δύο αλυσίδες), και το DNA τους διασυνδέθηκε στις μεμ-
βράνες. Οι μεμβράνες φυλάχθηκαν για να χρησιμοποιη-
θούν σε μετέπειτα στάδιο της διαδικασίας. Τα βακτήρια 
από κάθε πηγαδάκι καλλιεργήθηκαν επίσης όλα μαζί σε 
υγρό καλλιεργητικό υλικό in vitro, σχηματίζοντας έτσι την 
ομάδα εισροών (input pool). Ένα κλάσμα από αυτήν την 
καλλιέργεια χρησιμοποιήθηκε για να μολυνθούν ποντίκια 
ενδοπεριτοναϊκά.

Τρεις ημέρες αργότερα, τα βακτήρια ανακτήθηκαν από 
τους σπλήνες των μολυσμένων ποντικών, καλλιεργήθηκαν 
σε κανονικό καλλιεργητικό υλικό και περίπου 10.000 βα-
κτηριακές αποικίες συνενώθηκαν σχηματίζοντας την ομά-
δα (δεξαμενή) ανάκτησης. Στη συνέχεια απομονώθηκε το 
DNA από τις δύο ομάδες βακτηρίων και ενισχύθηκαν με 
PCR οι αλληλουχίες-υπογραφές. Στην ενίσχυση, χρησιμο-

• Εξαγωγή DNA
•  Ενίσχυση των 

αλληλουχιών-
υπογραφών με PCR, 
με τις αλληλουχίες 
αναγνώρισης Α και Β

•  Σήμανση αλληλουχιών-
υπογραφών

•  Μεμβράνες ανίχνευσης 

ΕΙΚΟΝΑ 4-8. Μεταλλαξιογένεση με αλληλουχίες-
υπογραφές για την αναγνώριση γονιδίων παθογέ-
νειας στη Salmonella typhimurium.

Αλληλουχία-υπογραφή DNA

Αμετάβλητος 
βραχίονας

Μεταβλητή 
περιοχή Αμετάβλητος 

βραχίονας

PCR αλληλουχία 
αναγνώρισης Α

PCR αλληλουχία 
αναγνώρισης Β

Mini-Tn5 μεταθετόνιο
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Ένεση σε 
ποντίκια

Ανάκτηση 
βακτηρίων από 

τον σπλήνα

 Mικροπλάκα με μεταλλακτικά στελέχη με 
σημασμένο μεταθετό στοιχείο

Ομάδα μεταλλαγμάτων

(input pool blot)

Ομάδα 
ανάκτησης

Στύπωμα

Στύπωμα ομάδας 
ανάκτησης

Ομάδα 
εισδοχής

Πλάκα αντιγραφής με μεταλλακτικά 
στελέχη με σημασμένο μεταθετό στοιχείο
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Κεφάλαιο 5
Η βιολογική βάση 
της αντιβακτηριακής δραστικότητας

Cary Engleberg και Victor DiRita

Η ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ είναι σχετικά απλή όταν δεν γίνεται επιλεκτικά. Μεταξύ των παραγόντων που μπορούν να σκοτώ-
σουν μικροοργανισμούς είναι η θερμότητα, η ακτινοβολία και τα ισχυρά οξέα. Η στόχευση συγκεκριμένων μικροβίων με διαφύλαξη 
των κυττάρων του ξενιστή και των ιστών είναι πολύ πιο δύσκολη. Σύμφωνα με τον Paul Ehrlich, έναν πρωτοπόρο της σύγχρονης 
χημειοθεραπείας, αυτό που θέλουμε είναι μια «ειδική-επιλεκτική χημειοθεραπεία» που να σκοτώνει τα μικρόβια και όχι εμάς.

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ 
ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ;
Ένας τρόπος με τον οποίο οι μικροοργανισμοί στο περιβάλ-
λον –στο χώμα, στο νερό ή σε περιοχές του ανθρώπινου σώ-
ματος– προσπαθούν να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι 
άλλων μικροοργανισμών είναι μέσω έκκρισης χημικών ου-
σιών. Κάποιοι εκκρίνουν αντιβιοτικά, ενώ άλλοι επιστρα-
τεύουν πιο ευφυείς μεθόδους ανταγωνισμού. Στο Κεφάλαιο 
3 περιγράφηκε πώς οι μικροοργανισμοί εκκρίνουν χηλικές 
ενώσεις σιδήρου και είναι ικανοί να χρησιμοποιούν ξανά τα 
δικά τους σιδηροφόρα προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο, τα 
μικρόβια μειώνουν τη συγκέντρωση του σιδήρου σε επίπεδα 
που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη άλλων μικροοργανισμών 
που δεν είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τον σίδηρο πιο απο-
τελεσματικά. Σε πολύπλοκα περιβάλλοντα, ο ανταγωνισμός 
των μικροβίων για θρεπτικά συστατικά συνδυάζεται με την 
παραγωγή και τη δράση αντιβιοτικών ουσιών, έτσι ώστε να 
παραχθεί μια ισορροπημένη μικροβιακή οικολογία στο πε-
ριβάλλον που ζει ο κάθε μικροοργανισμός.

Τα τελευταία 30 χρόνια, έχουμε εκμεταλλευτεί αυτές τις 
«φυσικές εχθροπραξίες» μεταξύ των μικροοργανισμών για 
τους δικούς μας σκοπούς, «δανειζόμενοι» αντιβιοτικά από έναν 
μικροοργανισμό για να αντιμετωπίσουμε άλλους. Το αποτέ-
λεσμα είναι μια ιατρική επανάσταση τεραστίων διαστάσεων. 
Σήμερα, επειδή θεωρούμε δεδομένη τη χρήση αντιβιοτικών, 
είναι δύσκολο να αντιληφθούμε τον αρχικό αντίκτυπο που 
είχε η σύγχρονη χημειοθεραπεία. Ρωτήστε γηραιά μέλη της 
οικογένειάς σας πόσο φοβούνταν την απώλεια αγαπημένων 
προσώπων από πνευμονία ή από μετεγχειρητική λοίμωξη ή 
μιλήστε με παλαιότερους ιατρούς για το πόσο ανίσχυροι ήταν 

κατά τη θεραπεία παιδιών με μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα 
ή με υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα.

Όμως, αυτή η θεραπευτική «επανάσταση» είχε το τί-
μημά της. Η επιλεκτική πίεση που δημιουργείται από τα 
αντιβιοτικά στα βακτήρια είναι τόσο μεγάλη ώστε μέσα σε 
μια ανθρώπινη γενεά πολλά βακτήρια αποκρίθηκαν με το 
να γίνουν ανθεκτικά, συχνά σε αρκετά αντιβιοτικά.

Οι πρώτοι σημαντικοί αντιμικροβιακοί παράγοντες δεν 
ήταν πραγματικά αντιβιοτικά, αλλά συνθετικοί αντιμετα-
βολίτες. Η δημιουργική εργασία του Ehrlich προήλθε από 
τα ευρήματά του ότι οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται 
στην ιστοχημεία προσκολλώνται σε ειδικούς κυτταρικούς 
υποδοχείς. «Γιατί τότε,» αναρωτήθηκε «δεν θα μπορούσαν 
αυτές οι χρωστικές να γίνουν τοξικές για συγκεκριμένους 
οργανισμούς;» Επικυρώνοντας τη διαίσθησή του, οι εργα-
ζόμενοι στην τεράστια γερμανική χημική βιομηχανία συ-
νέθεταν συστηματικά χιλιάδες ενώσεις και τις δοκίμαζαν 
για τα βιολογικά τους αποτελέσματα. Το 1934, ο Domagk 
βρήκε ότι μία από αυτές τις ενώσεις, η προντοσίλη (pron-
tosil), θεράπευσε μια θανατηφόρο λοίμωξη στρεπτόκοκκου 
σε ποντίκια. Τότε φάνηκε ότι η προντοσίλη ήταν ανενεργός 
σε καθαρές καλλιέργειες βακτηρίων in vitro, αλλά υδρολυ-
όταν in vivo στην ενεργό ουσία σουλφανιλαμίδη. Σύντομα 
αναφέρθηκαν θεραπείες με αυτό το φάρμακο, που ονομά-
ζεται και σουλφοναμίδη. Αυτά τα ευρήματα έδωσαν ώθηση 
στις προσπάθειες να καθαριστεί η πενικιλλίνη, ένα αληθές 
αντιβιοτικό που παράγεται από τον μύκητα Penicillium και 
ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά από τον Alexander Fleming 
το 1928. Μια νέα εποχή είχε φτάσει. Η προσπάθεια και η 
έρευνα για να βρεθούν νέοι αντιμεταβολίτες και αντιβιο-
τικά συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ;  
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΩΝ
Νωρίς οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι εκχυλίσματα από 
ζύμες περιείχαν μια ουσία που ανταγωνίζεται τη δράση 
των σουλφοναμιδών. Όταν καθαρίστηκε, η ουσία βρέθηκε 
να είναι το π-αμινοβενζοϊκό οξύ (ΠABΟ, Εικόνα 5-2), ένα 
συστατικό του φυλλικού οξέος. Η ομοιότητα στη δομή του 
ΠABΟ και της σουλφονιλαμίδης είναι προφανής. Ακολου-
θώντας αυτό το εύρημα, εκατοντάδες χιλιάδες αντιμεταβο-
λιτών έχουν ελεγχθεί για πιθανή θεραπευτική αξία. Μόνο 
στην ομάδα των σουλφοναμιδών, έχουν μελετηθεί χιλιάδες 
παράγωγα με μικρές και μεγάλες τροποποιήσεις. Περίπου 
25 βρίσκονται ακόμα σε χρήση.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ της σουλφοναμίδης και του 
ΠABΟ στα βακτήρια φαίνεται στην Εικόνα 5-3. Όταν προ-
στίθεται περισσότερη σουλφοναμίδη, χρειάζεται ποσοστιαία 
περισσότερο ΠABΟ για να εξουδετερώσει τη δράση της. 
Αυτός ο τύπος ανταγωνισμού ονομάζεται ανταγωνιστική 
αναστολή (competive inhibition). Ο μηχανισμός δράσης 
έγινε επίσης ξεκάθαρος όταν έγινε περισσότερο γνωστή η 
λειτουργία του ΠABΟ. Επειδή το ΠABΟ είναι συστατικό 
του φυλλικού οξέος (βλ. Εικόνα 5-2), προέκυψε ότι οι σουλ-
φοναμίδες αναστέλλουν τη σύνθεση αυτής της βιταμίνης 
και, συνεπώς, των συνενζύμων που την περιέχουν. Το κύ-
ριο συνένζυμο είναι το τετραϋδρομυρμηκύλο φυλλικό οξύ 
(tetrahydroformyl folic acid), το οποίο λειτουργεί σε αντι-
δράσεις που προσθέτουν μία μονάδα άνθρακα για να συ-
ντεθούν νουκλεοσίδια και ορισμένα αμινοξέα (βλ. Εικόνα 
5-2). Επομένως δια τυπώθηκε το συμπέρασμα ότι το φυλλι-
κό οξύ θα έπρεπε να εξουδετερώνει τη δράση σουλφοναμι-
δών και, στη συνέχεια, ότι εάν δινόταν αρκετό φυλλικό οξύ 

ΕΙΚΟΝΑ 5-2. Αναστολή της σύνθεσης του φυλικού οξέος (από 
τις σουλφοναμίδες) και λειτουργία (από άλλα αντιβακτηριακά 
φάρμακα). Η προσθήκη σουλφοναμίδης αντί του π-αμινοβενζοϊκού 
οξέος (PAB) στο διυδροπτεροϊκό οξύ αναστέλλει τη σύνθεση του 
φυλλικού οξέος. Επιπροσθέτως, το ανάλογο που προκύπτει λειτουρ-
γεί ως «θανατηφόρο προϊόν». DHFA, διυδροφυλλικό οξύ· THFA, τε-
τραϋδρο φυλλικό οξύ.
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ΕΙΚΟΝΑ 5-3. Το ΠΑΒΟ υπερνικά συναγωνιστικά την προσθήκη 
σουλφοναμίδης· το φυλλικό οξύ, μη ανταγωνιστικά.

Ηλικία (έτη)

ΕΙΚΟΝΑ 5-1. Επιβίωση ανθρώπινων πληθυσμών, ανά χρονο-
λογία. Το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης, που είναι η ηλικία στην 
οποία επιβιώνει ο μισός πληθυσμός, καταδεικνύεται από τις μαύρες 
τελείες. Αυτό το 50% επίπεδο επιβίωσης παρέμεινε στα 25 χρόνια 
μέχρι το 1830. Μεταξύ του 1830 και του 1940, οι επιπτώσεις της 
υγιεινής, της δημόσιας υγείας και της ανοσοποίησης παρέτεινε 
το προσδόκιμο επιβίωσης. Τα αντιβιοτικά (μαζί με την καλύτερη 
διατροφή και την εκπαίδευση σε θέματα υγείας) προσέθεσαν έναν 
μέσο όρο 8 ακόμη ετών στα επόμενα 40 χρόνια. Να σημειωθεί ότι 
πιο πρόσφατες ιατρικές καινοτομίες δεν παρέτειναν το προσδόκιμο 
επιβίωσης πάρα πολύ.
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Φυλλικό οξύ

Προστιθέμενη σουλφοναμίδη (mg/L)

στα βακτήρια ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους 
για ανάπτυξη, καμία ποσότητα αναστολέα της σύνθεσης 
του φυλλικού οξέος δεν θα μπορούσε να καταστείλει την 
ανάπτυξή τους. Σε αντίθεση με το ΠABΟ, ο ανταγωνισμός 
των σουλφοναμιδών από το φυλλικό οξύ είναι μη ανταγω-
νιστικός. Αυτή η προσδοκία επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια 
(βλ. Εικόνα 5-3).

Σουλφανιλαμίδη
∆ιυδροπτεροϊκό οξύ

Τριμεθοπρίμη
Μεθοτρεξάτη
Πυριμεθαμίνη

Φυλλικό οξύ

A, G, C, T  
αμινοξέα

Πρόδρομο

Πρόδρομα

ΠΑΒΟ

ΠΑΒΟ
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παθογονικότητας. Επειδή τέτοιες ενώσεις δεν στοχεύουν 
στην ανάπτυξη του μικροβίου, αλλά μόνο στους μηχανι-
σμούς που συμβάλλουν στη νόσο, θεωρητικά θα μειώνουν 
σημαντικά την επιλεκτική πίεση της αντοχής. Παρόλο που 
τέτοιου είδους φάρμακα (antivirulence drugs) δεν έχουν 
ακόμα παραχθεί για κλινική χρήση, έχουν αναγνωριστεί 
πολλά υποσχόμενες ενώσεις που μειώνουν την παθογένεια 
σε σχετικά ζωικά μοντέλα λοίμωξης. Συνεπώς, η βασική 
έρευνα στους παθογόνους μηχανισμούς που συζητάται στα 
επόμενα κεφάλαια είναι πιθανόν να ανταμειφθεί με την 
ανακάλυψη νέων θεραπευτικών παραγόντων.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Προχωρώντας προς τα επάνω στο φυλογενετικό δένδρο, 
στα ευκαρυωτικά παθογόνα, οι διαφορές μεταξύ ξενιστή 
και παρασίτου αρχίζουν να μειώνονται. Για παράδειγμα, 
τα περισσότερα από τα αντιβιοτικά που αναστέλλουν τα 
ριβοσώματα των μυκήτων δρουν, επίσης, εναντίον των αν-
θρώπινων ριβοσωμάτων και γι’ αυτό είναι τοξικά. Γενικά, 
οι θεραπευτικοί παράγοντες έναντι των μυκήτων, των ιών 
και των ζωικών παρασίτων συχνά είναι αρκετά τοξικοί. 
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν αντιμυκητιακοί παράγοντες με 
επιλεκτική τοξικότητα.

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα παραδείγματα είναι τα πολυέ-
νια (βλ. Κεφάλαιο 50), τα οποία προσδένονται με μεγαλύ-
τερη δύναμη σύνδεσης στην εργοστερόλη των μεμβρανών 
των μυκήτων απ’ ό,τι στη χοληστερόλη των μεμβρανών 
των ανώτερων ευκαρυωτικών κυττάρων. Το όριο ασφαλείας 
συχνά είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, οι ζυμομύκητες 
είναι περίπου 200 φορές πιο ευαίσθητοι στο πολυενικό 
αντιβιοτικό αμφοτερικίνη Β από τα ανθρώπινα κύτταρα. 
Παρ’ όλα αυτά, η αποτελεσματικότητα της αμφοτερικίνης Β 
περιορίζεται από την τοξικότητα στα κύτταρα του αίματος 
και την καταστροφή των μεμβρανών των νεφρικών κυτ-
τάρων. Μέχρις έναν βαθμό, αυτή η τοξικότητα έχει περιο-
ριστεί από τη σύζευξη του φαρμάκου με κάποια λιπιδικά 
σύμπλοκα.

Οι ιμιδαζόλες είναι μια άλλη ομάδα παραγόντων με 
μεγαλύτερη ειδικότητα στον μύκητα-στόχο από έναν παρό-
μοιο στόχο στον ξενιστή. Ο στόχος είναι η κυτταροχρωμική 
P450 διμεθυλάση, η οποία εμπλέκεται στη σύνθεση των 
στερολών. Αυτοί οι αντιμυκητιακοί παράγοντες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν τοπικά για να θεραπεύσουν τοπικές 
λοιμώξεις ή συστημικά για να θεραπεύσουν διεισδυτικές 
νόσους. Παρομοίως, οι εχινοκανδίνες είναι αναστολείς 
ενός άλλου συστατικού του κυτταρικού τοιχώματος των 
μυκήτων, της β-γλυκάνης, η οποία δεν υπάρχει στα αν-
θρώπινα κύτταρα.

ΕΑΝ ΤΟ ΕΝΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ,  
ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ;
Ισχυρό επιχείρημα για την αντίδρασή μας στην αντιμε-
τώπιση της αντοχής των μικροοργανισμών στα φάρμακα 
πιθανώς να είναι η χορήγηση πολλών αντιβιοτικών ταυτό-
χρονα. Οι μεταλλάξεις που προκαλούν αντοχή σε κάποια 
αντιβιοτικά συμβαίνουν με συχνότητα 106 με 109 ανά γενιά. 
Συνεπώς, εξαιτίας της γρήγορης ανάπτυξης των βακτηρί-
ων στην ανθρώπινη λοίμωξη, ένα αποτέλεσμα ανθεκτικών 
μεταλλαγμάτων μπορεί εύκολα να προκύψει και να αποτε-
λέσει σοβαρό κλινικό κίνδυνο. Όμως, δύο αντιβιοτικά που 
δίδονται ταυτόχρονα μπορούν θεωρητικά να μειώσουν την 

πιθανότητα να αποφύγει ένα βακτήριο να καταστραφεί τε-
λείως από τα αντιβιοτικά. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε 
ότι η αντοχή στο φάρμακο Α προκύπτει με μια συχνότητα 
10–6 ανά γενιά. Εάν το φάρμακο Β έχει παρόμοια συχνότητα 
ανθεκτικών μεταλλακτικών στελεχών και αυτές δημιουρ-
γούνται ταυτόχρονα, η πιθανότητα ενός μόνο βακτηρίου 
να γίνει ανθεκτικό και στα δύο αντιβιοτικά είναι 10–6 × 10–6,  
ή 10–12, η οποία είναι εξαιρετικά μικρή.

Ένα τέλειο παράδειγμα αυτού του σκεπτικού στην πρά-
ξη είναι μια συνδυασμένη θεραπεία με σουλφαμεθοξαζόλη 
και τριμεθοπρίμη. Παρόλο που και τα δύο φάρμακα δρουν 
στον μεταβολισμό του φυλλικού οξέος, οι περιοχές δράσης 
τους είναι διαφορετικές και η αντοχή στο ένα δεν επηρεάζει 
το άλλο. Άλλο παράδειγμα είναι ο υποχρεωτικός συνδυα-
σμός των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για θεραπεία 
της φυματίωσης και της λοίμωξης από HIV. Η θεραπεία 
της ενεργού φυματίωσης με έναν μόνο παράγοντα κατά 
κανόνα σχετίζεται με την κλινική αποτυχία και την εμφά-
νιση ανθεκτικών στελεχών. Παρομοίως, ο HIV συνήθως 
αντιμετωπίζεται με τρία φάρμακα για την αποφυγή ταχείας 
εμφάνισης ανθεκτικών ιών. Γι’ αυτό η χρήση πολλαπλών 
φαρμάκων για τη θεραπεία αυτών των νόσων θεωρείται 
ουσιώδης.

Η χρήση των φαρμάκων σε συνδυασμό δεν γίνεται χωρίς 
προβλήματα. Στην ουσία, υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

1. Συνέργεια: Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού 
των φαρμάκων είναι μεγαλύτερη από αυτήν που έχει 
καθένα μόνο του. Για παράδειγμα, οι εντερόκοκκοι εί-
ναι φυσικά ανεκτικοί στις πενικιλλίνες και ανθεκτικοί 
στη γενταμικίνη. Όμως, όταν η πενικιλλίνη χορηγείται 
μαζί με τη γενταμικίνη, τα βακτήρια γίνονται διαπερατά 
στη γενταμικίνη, η οποία προκαλεί ένα βακτηριοκτόνο 
αποτέλεσμα στο κυτταρόπλασμα.

2. Ανταγωνισμός: Η δράση του ενός φαρμάκου μειώνει 
την αποτελεσματικότητα του άλλου. Για παράδειγμα, 
όταν η τετρακυκλίνη χορηγείται μαζί με την πενικιλλί-
νη, εμποδίζει την πρωτεϊνοσύνθεση, παρεμποδίζοντας 
έτσι την κυτταρική αύξηση που είναι απαραίτητη για 
να προκαλέσει η πενικιλλίνη τη λύση του βακτηριακού 
κυττάρου. Τ

3. Αδιαφορία: Κάθε φάρμακο δεν δρα καλύτερα ή χειρό-
τερα σε συνδυασμό απ’ ό,τι μόνο του.

Επιπρόσθετη προσοχή εφιστάται στη χορήγηση πολλών 
συγχρόνως φαρμάκων. Τα φάρμακα μπορούν να εμφανί-
σουν συνέργεια στην τοξικότητα όπως όταν χορηγείται 
συγχρόνως βανκομυκίνη μαζί με αμινογλυκοσίδη. Τέλος, 
η απόφαση να χορηγήσουμε πολλαπλά φάρμακα και ποια 
από αυτά θα πρέπει να διαλέξουμε πρέπει να ρυθμίζεται 
από το φάσμα της αντοχής των κυρίαρχων οργανισμών που 
υπάρχουν σε ένα νοσοκομείο.

ΕΙΝΑΙ ΤΑ SUPERGERM ΑΠΕΙΛΗ;
Κάποια γονίδια που οδηγούν σε αντοχή στα αντιβιοτικά 
είναι χρωμοσωμικά και συνεπώς εγγενή του γονιδιώματος 
των ειδών. Αλλά πολλά ανθεκτικά γονίδια προέρχονται 
από πλασμίδια και πιθανώς να έχουν αποκτηθεί από άλλα 
βακτήρια (βλ. Πίνακα 5-1).

Η επιλεκτική πίεση της ευρείας χρήσης των αντιβιο-
τικών έχει προκαλέσει μια αυξανόμενη συχνότητα ανθε-
κτικών βακτηρίων. Σε γενικές γραμμές, η διασπορά των 
γονιδίων αντοχής αυξάνεται με τη χρήση φαρμάκων σε 
μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή σε ένα ιατρικό 
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ΣΙΓΚΕΛΛΕΣ
Τυπικά αίτια δυσεντερίας είναι τα βακτήρια του γένους 
Shigella, αλλά συμπεριλαμβάνονται σε αυτά και οι αμοι-
βάδες του είδους Entamoeba histolytica (βλ. Κεφάλαιο 52). 
Περίπου 15–20 χιλιάδες περιστατικά σιγκέλλωσης αναφέ-
ρονται ετησίως στο Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (CDC)
των Η.Π.Α. Επειδή όμως σπανίως λαμβάνονται καλλιέρ-
γειες κοπράνων, εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός των 
περιστατικών είναι τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερος. Τα 
παιδιά κάτω των 5 ετών είναι δέκα φορές πιο πιθανόν να 
αντιμετωπίσουν αυτή τη νόσο σε σχέση με τον υπόλοιπο 
πληθυσμό. Οι σοβαρές και οι θανατηφόρες περιπτώσεις 
δεν είναι συνήθεις στις ανεπτυγμένες χώρες.

Το γένος Shigella περιλαμβάνει τέσσερα είδη, που δια-
κρίνονται ορολογικά με βάση το αντιγόνο Ο του λιποπο-
λυσακχαρίτη (ΛΠΣ) τους: S. dysenteriae (οροομάδα Α), 
S. flexneri (ομάδα Β), S. boydii (ομάδα C) και S. sonnei 
(ομάδα D). Κάθε ομάδα χωρίζεται περαιτέρω σε υποομάδες. 
Η S. dysenteriae τύπου 1 (που τώρα συναντάται κυρίως σε 
αναπτυσσόμενες χώρες) προκαλεί την πιο σοβαρή νόσο 
(δυσεντερία) και η S. sonnei, το κύριο είδος που απομονώ-
νεται στις αναπτυγμένες χώρες, προκαλεί πιο ήπια νόσο 
(υδαρή διάρροια). 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Οι σιγκέλλες είναι εξαιρετικά εξειδικευμένες στον ξενιστή 
τους, προκαλώντας φυσικές λοιμώξεις στους ανθρώπους 
και μόνο περιστασιακές σε άλλα ανώτερα πρωτεύοντα. Η 
επαφή γίνεται κυρίως μέσω άμεσης μετάδοσης μεταξύ ατό-
μων, αν και μπορεί να συμβεί επίσης μέσω επιμολυσμένου 
με κόπρανα φαγητού ή νερού. Σε αντίθεση με τη χολέρα, 
το εντεροτοξινογόνο στέλεχος E. coli (ETEC) και το εντε-
ροπαθογόνο E. coli (EPEC) (βλ. Κεφάλαιο 16), η λοίμωξη 
από τις σιγκέλλες απαιτεί πολύ μικρό μέγεθος ενοφθαλμί-
σματος – μερικές εκατοντάδες έως μερικές χιλιάδες μικρο-
οργανισμούς. Το μικρό μέγεθος ενοφθαλμίσματος επιτρέ-
πει στους μικροοργανισμούς να μεταδίδονται εύκολα από 
άνθρωπο σε άνθρωπο.

ΕΙΣΟΔΟΣ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ  
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
Αυτά τα βακτήρια επιβιώνουν στο χαμηλό pH του γαστρι-
κού υγρού και είναι σημαντικά πιο ανθεκτικά από πολ-
λά άλλα εντεροπαθογόνα βακτήρια. Αντιλαμβάνονται 
το όξινο περιβάλλον και προσαρμόζονται σε αυτό επειδή 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17-1 Ορισμοί κλινικών τύπων εντερικών λοιμώξεων

Λοίμωξη Κόπρανα Περιοχή Παραδείγματα

Εκκριτική ή υδαρής διάρροια Άφθονα, υδαρή, χωρίς αίμα, 
χωρίς πύον 
Ιστική διείσδυση: όχι

Λεπτό έντερο Vibrio cholerae, 
στελέχη ETEC 

Δυσεντερία Ανεπαρκής όγκος, αίμα, 
βλέννα, πύον 
Ιστική διείσδυση: ναι

Παχύ έντερο Σιγκέλλες, Entamoeba 
histolytica (δεν υπάρχουν 
λευκοκύτταρα στα κόπρανα)

Αιμορραγική κολίτιδα Άφθονα, υδαρή, αιματηρά, 
απουσία λευκοκυττάρων
Ιστική διείσδυση: όχι

Παχύ έντερο Στελέχη EHEC

Αιματηρή, υδαρής διάρροια Άφθονα, υδαρή, αιματηρά ή 
αιμωδώς χρωματισμένα, πύον 
(κάποιες φορές)
Ιστική διείσδυση: ναι

Ειλεός, κόλον Σαλμονέλλες, Campylobacter 
jejuni, Yersinia enterocolitica

EHEC, εντεροαιμορραγική Escherichia coli· ΕΤΕC, εντεροτοξινογόνος E. coli.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ∙  Το βρέφος Τ., ένα κορίτσι 22 μηνών 
που ζει σε μια υποβαθμισμένη περιοχή σε μια πόλη του Τέξας 
κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, παρουσίασε πυρετό, έχασε την 
όρεξή του και εμφάνισε υδαρή διάρροια. Μέχρι την επόμενη 
μέρα, η διάρροια είχε υποχωρήσει, αλλά οι γονείς του κορι-
τσιού παρατήρησαν ότι τα κόπρανά της περιείχαν βλέννα και 
είχαν αιματηρή χροιά. Ο αριθμός των κενώσεων και η αιματηρή 
εμφάνιση αυξήθηκαν, ενώ η κλινική εικόνα συμπληρώθηκε με 
εμέτους. Οι γονείς έφεραν την Τ. στα επείγοντα περιστατικά 
ενός νοσοκομείου. Η θερμοκρασία της ήταν 40οC. Λίγο μετά 
την άφιξή της, εκδήλωσε μια γενικευμένη κρίση. Η εξέταση 
αποκάλυψε ένα άρρωστο στην όψη βρέφος, με ελαφρά αφυ-
δάτωση και αυξημένους εντερικούς ήχους. Τα εργαστηριακά 
αποτελέσματα έδειξαν λευκοκυττάρωση και μια ήπια μείωση 
του νάτριου του ορού και της γλυκόζης. Η Τ. έλαβε ενδοφλέβια 

υγρά και αντιβίωση. Αρκετές μέρες αργότερα, στην καλλιέργεια 
των κοπράνων της αναπτύχθηκε Shigella flexneri. Δεν υπήρξαν 
άλλες κρίσεις, και η δυσεντερία υποχώρησε μέσα στις επόμενες 
ημέρες. Το παιδί έχασε ένα κιλό, αλλά επανήλθε στο φυσιολογικό 
πλαίσιο ανάπτυξής του δύο μήνες αργότερα.

Από το περιστατικό αυτό προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

1. Ποια είναι η πιθανή πηγή των σιγκελλών;
2.  Πώς εισήλθαν αυτοί οι μικροοργανισμοί στον γαστρεντερικό 

σωλήνα της Τ.;
3.  Ποιες βακτηριακές ιδιότητες συνέβαλαν στην παραγωγή αιμα-

τηρής διάρροιας;
4. Πώς έπρεπε να αντιμετωπιστεί αυτή η νόσος;

Βλέπε Παράρτημα για απαντήσεις.
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νοτροφικές μονάδες. Επιδημικές εξάρσεις είναι πιο συχνές 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και συχνά σχετίζονται με 
μολυσμένα αβγά ή κοτοσαλάτες. Από την άλλη πλευρά, 
τα είδη που προκαλούν τυφοειδή πυρετό ανιχνεύονται σε 
ανθρώπινους φορείς. Η μετάδοση στον άνθρωπο γίνεται 
συνήθως με μολυσμένο νερό ή φαγητό. Είναι ενδιαφέρον 
να σημειωθεί ότι, επειδή η S. typhi έχει ως ξενιστή απο-
κλειστικά τον άνθρωπο, μπορεί ενδεχομένως να εκριζωθεί 
ευκολότερα, σε αντίθεση με άλλα είδη σαλμονέλλας που 
έχουν πολλά διαφορετικά είδη ζωικών ξενιστών.

Όπως άλλα εντερικά παθογόνα, οι σαλμονέλλες πρέπει 
να «ταξιδέψουν» από τα κόπρανα (ανθρώπινα ή μη) στο 
στόμα (κοπρανο-στοματική μετάδοση). Απαιτούνται ση-
μαντικές αλλαγές και προσαρμογές των μικροοργανισμών 
για την επιβίωση σε αυτό το ταξίδι. Ο μικροοργανισμός 
πρέπει να χρησιμοποιεί το γενετικό του δυναμικό για την 
προσκόλληση, τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση. 
Επιπροσθέτως, πρέπει να έχει την ικανότητα διασποράς 
στο περιβάλλον και τη δυνατότητα να μολύνει νέους ξε-
νιστές.

ΕΙΣΟΔΟΣ
Οι σαλμονέλλες εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στα 
οξέα σε σύγκριση με τις σιγκέλλες, συνεπώς άτομα που 
παράγουν μειωμένη ποσότητα ή καθόλου γαστρικό υγρό 
(υποχλωρυδρία ή αχλωρυδρία) είναι συχνά ευαίσθητα σε 
λοιμώξεις. Πειράματα με ανθρώπους εθελοντές έδειξαν ότι 
απαιτείται ένα σχετικά μεγάλο μικροβιακό ενοφθάλμισμα 
(10–100 εκατομμύρια μικροοργανισμοί) για να μολυνθούν 
άτομα με φυσιολογική έκκριση γαστρικού υγρού, αλλά η 
απαιτούμενη ποσότητα μειώνεται κατά δέκα έως εκατό 
φορές όταν μαζί με το μικροβιακό ενοφθάλμισμα χορη-
γηθούν διττανθρακικά, τα οποία ελαττώνουν το όξινο pH 
του στομάχου. Οι σαλμονέλλες αντιδρούν επίσης στο όξινο 
περιβάλλον του στομάχου εκφράζοντας πρωτεΐνες, πιθα-
νώς σημαντικές για την παθογονικότητά τους.

Οι μικροοργανισμοί που διαφεύγουν επιτυχώς και δεν 
θανατώνονται στον στόμαχο περνούν μέσω του λεπτού 
εντέρου στον ειλεό και στο κόλον. Εκεί, όπως και οι σι-
γκέλλες, διαπερνούν τον φραγμό του βλεννογόνου (Εικόνα 
17-1). Τα βακτήρια μπορούν να εισέλθουν στα κύτταρα Μ 
και στην κορυφαία μεμβράνη των επιθηλιακών κυττάρων 
του εντέρου. Σε καλλιέργειες κυττάρων, η επαφή των σαλ-
μονελλών με τα κύτταρα επάγει μια δραματική «πτύχω-
ση» της κυτταροπλασματικής μεμβράνης, για να ακολου-
θήσουν κυτταροσκελετικές ανακατατάξεις που οδηγούν 
στην είσοδο των μικροοργανισμών μέσα στα φαγοσώματα 
(Εικόνα 17-3). 

Η διαδικασία αυτή στη Salmonella καθοδηγείται από 
ένα εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙΙ που κωδικοποιείται από 
μια μεγάλη (πάνω από 40 χιλιάδες βάσεις) περιοχή του 
γονιδιώματος που ονομάζεται νησίδιο παθογονικότητας 
SPI1 (Salmonella pathogenicity island, SPΙ1). Τα νησίδια 
παθογονικότητας υπάρχουν σε πολλά μικρόβια και κωδι-
κοποιούν χαρακτηριστικά που συνδέονται με την παθογο-
νικότητα. Συνήθως περιέχουν ποσοστό G + C διαφορετικό 
από το αντίστοιχο ολικό ποσοστό G + C στο γονιδίωμα 
του μικροβίου, και περιέργως εισάγονται συχνά σε γονί-
δια που κωδικο ποιούν t-RNA. Τα νησίδια παθογονικότητας 
θεωρούνται αποδείξεις οριζόντιας μεταφοράς επίκτητης 
γενετικής πληροφορίας που μετατρέπει ένα αρχικά μη πα-
θογόνο στέλεχος σε παθογόνο μέσω της απόκτησης λοι-
μογόνων γονιδίων en bloc. 

Σε αντίθεση με τις σιγκέλλες, που διαφεύγουν στο 
κυτταρόπλασμα και πολλαπλασιάζονται ενδοκυτταρικά, 
οι σαλμονέλλες παραμένουν μέσα σε κυστίδια. Οι σαλμο-
νέλλες είναι ασυνήθιστα ανθεκτικές στο περιεχόμενο των 
λυσοσωμάτων των κυττάρων και στα αντιβακτηριακά πε-
πτίδια που συντίθενται από τα εντερικά επιθηλιακά κύττα-
ρα, που ονομάζονται κρυπτίνες (αμυντίνες). Τα κυστίδια 
που περιέχουν βακτήρια ταξιδεύουν τελικά στη βασική 
μεμβράνη και οι μικροοργανισμοί απελευθερώνονται στη 
στιβάδα του χορίου. Τα επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου 
δεν αποτελούν το κύριο ενδιαίτημα για τον πολλαπλασια-
σμό των σαλμονελλών, αλλά μάλλον αποτελούν έναν δια-
περατό φραγμό. Μετά την αποκατάσταση της αλλοίωσης 
στην ψηκτροειδή παρυφή των λαχνών, τα εντεροκύτταρα 
δεν εμφανίζουν μια εμφανή βλάβη.

Οι μηχανισμοί που καθορίζουν εάν η Salmonella θα 
προκαλέσει γαστρεντερίτιδα ή τυφοειδή πυρετό δεν είναι 
σαφείς. Η γαστρεντερίτιδα σχετίζεται με την παραγωγή 
φλεγμονωδών μεσολαβητών και την εισροή ουδετερόφι-
λων στον εντερικό αυλό. Το μικρόβιο φαίνεται να επω-
φελείται σε κάποιον βαθμό από τη φλεγμονή, καθώς οι 
δημιουργούμενες ελεύθερες ρίζες οξυγόνου χρησιμεύουν 
ως δέκτες ηλεκτρονίων του μεταβολισμού των σαλμονελ-
λών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ανταγωνιστούν ως 
προς την ανάπτυξής τους άλλα μικρόβια της φυσιολογικής 
μικροβιακής χλωρίδας. Αντιθέτως, ο τυφοειδής πυρετός 
χαρακτηρίζεται από μικρής έκτασης εντερική φλεγμονή. 
Αντίθετα, τα βακτήρια διασπείρονται από το έντερο στο 
δικτυοενδοθηλιακό σύστημα (Εικόνα 17-4). Πειραματικά 
δεδομένα δείχνουν ότι η έκφραση μιας αντιφαγοκυτταρι-
κής κάψας που ονομάζεται Vi αντιγόνο από τις σαλμονέλ-
λες που προκαλούν τον τυφοειδή πυρετό τις διευκολύνει 
να αποφύγουν τη φλεγμονώδη απόκριση του εντέρου και 
έτσι προσβάλλουν βαθύτερους ιστούς. Τα γονίδια για τη 
σύνθεση και την παραγωγή του αντιγόνου Vi δεν υπάρχουν 
στα στελέχη που προκαλούν γαστρεντερίτιδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 17-2 Κατάταξη σε οροομάδες  
και ορότυπους ορισμένων παθογόνων για τον  
άνθρωπο σαλμονελλών

Είδη Ομάδα Ορότυπος

Salmonella enterica A Paratyphi A

B Typhimurium

Derby

Heidelberg

C1 Choleraesuis

Infantis

Virchow

C2 Muenchen

Newport

D1 Dublin

Enteritidis

Typhi

S. bongori
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ΕΙΚΟΝΑ 17-3. «Πτύχωση» των κυτταρικών μεμβρανών του ξενιστή κατά τη διάρκεια της μόλυνσης του κυττάρου από Salmo-
nella. Ένα παθογόνο για ποντικούς στέλεχος Salmonella (ορότυπος typhimurium) ενέθηκε στον ειλεό ποντικού και ελήφθησαν δείγματα 
για ηλεκτρονική μικροσκοπία έπειτα από 30 λεπτά. Τη στιγμή εκείνη, τα βακτήρια σχετίστηκαν αποκλειστικά με κύτταρα Μ. Α. Ένα βα-
κτήριο σε επαφή με ένα κύτταρο Μ και η αρχική φάση δημιουργίας μιας «πτύχωσης» στην επιφάνεια του κυττάρου Μ. Β. Προχωρημένη 
πτύχωση. Τα βέλη δείχνουν δύο βακτήρια που βρίσκονται σε ένα κυστίδιο μέσα στο κύτταρο Μ (αρχική μεγέθυνση × 12.000).

Αφού φτάσουν οι σαλμονέλλες στη στιβάδα του χορίου, 
εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος. Στη φάση αυτή 
(νωρίς κατά την εκδήλωση της νόσου), είναι δυνατόν να 
ανακτηθούν από καλλιέργειες αίματος. Σε φυσιολογικές 
συνθήκες, δεν προκαλούν παρατεταμένη βακτηριαιμία, 
επειδή αναλαμβάνει αμέσως το σύστημα φαγοκυττάρων 
και, έτσι, θανατώνονται αποτελεσματικά. Στις εξαιρέσεις 
σε αυτόν τον κανόνα συμπεριλαμβάνονται κάποιοι ορότυ-
ποι (Typhimurium, Enteritidis και Dublin) που διασπείρο-
νται συστηματικά πιο συχνά σε σχέση με άλλους και συχνά 
προκαλούν τοπικές συστηματικές λοιμώξεις. Κλινικές κα-
ταστάσεις στις οποίες μειώνεται η δράση των μονοπύρηνων 
κυττάρων ενισχύουν την ευαισθησία στη βακτηριαιμία από 
Salmonella. Για παράδειγμα, ασθενείς με δρεπανοκυτταρι-
κή αναιμία έχουν δέκα φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να 
εκδηλώσουν διεισδυτική μορφή σαλμονέλλωσης. Επίσης, 
χαρακτηριστική αύξηση τόσο στην επίπτωση όσο και στη 
σοβαρότητα της λοίμωξης παρατηρείται σε ασθενείς με 
AIDS, λευχαιμία, διαβήτη, λέμφωμα και χρόνια κοκκιω-
ματώδη νόσο.

Η επιβίωση στα μακροφάγα σχετίζεται με ένα δεύτερο 
εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙΙ που κωδικοποιείται από ένα 
νησίδιο παθογονικότητας, το SPI2. Η συστηματική δια-
σπορά των βακτηρίων στον τυφοειδή πυρετό (βλ. Εικόνα 
17-4) είναι κλινικά σιωπηλή και σύντομη. Στο διάστημα 
που οι μικροοργανισμοί πολλαπλασιάζονται στα μακρο-
φάγα του ήπατος, του σπλήνα και των μεσεντερικών λεμ-
φαδένων, οι ασθενείς είναι επίσης ασυμπτωματικοί. Όταν 

ο αριθμός των ενδοκυττάριων μικροοργανισμών φτάσει σε 
ένα κρίσιμο σημείο, απελευθερώνονται στην κυκλοφορία 
του αίματος και εγκαθίσταται συνεχής βακτηριαιμία, που 
είναι χαρακτηριστική του τυφοειδούς πυρετού. Αυτό το 
γεγονός σηματοδοτεί την έναρξη της κλινικής νόσου, που 
εκδηλώνεται με υψηλό πυρετό καθημερινά, που συνεχίζεται 
για 4 με 8 εβδομάδες στις περιπτώσεις που δεν υπάρξει 
αντιμετώπιση. Αυτή η δεύτερη βακτηριαιμία οδηγεί σε 
διείσδυση των μικροβίων στη χοληδόχο κύστη και στους 
νεφρούς και επαναδιείσδυση στον βλεννογόνο του εντέ-
ρου, ειδικά στις πλάκες του Peyer. Σε αυτό το στάδιο, ο 
μικροοργανισμός μπορεί να απομονωθεί όχι μόνο από το 
αίμα αλλά και από το εντερικό περιεχόμενο και τα ούρα 
του ασθενούς (Εικόνα 17-5). Η πρόσληψη βακτηρίων από 
μονοκύτταρα και μακροφάγα στον μυελό των οστών τον 
καθιστά το πλέον κατάλληλο υλικό καλλιέργειας.

Η είσοδος των σαλμονελλών στη γενική κυκλοφορία 
μπορεί να γίνει και μέσω των Μ-κυττάρων, χωρίς τη δια-
δικασία της προσβολής των ενδοθηλιακών κυττάρων με το 
εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙΙ. Στη συνέχεια παραλαμβάνο-
νται από τα μακροφάγα ή και τα δενδριτικά κύτταρα 

ΒΛΑΒΗ
Η αλληλεπίδραση των επιθηλιακών κυττάρων με τις σαλ-
μονέλλες που προκαλούν γαστρεντερίτιδα ενεργοποιεί τη 
φλεγμονώδη αντίδραση και οδηγεί σε βλάβη του εντερι-
κού βλεννογόνου. Την έναρξη της διείσδυσης σηματοδο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18-2 Σημαντικοί λοιμογόνοι παράγοντες της Pseudomonas aeruginosa

Προϊόν Εντόπιση Μηχανισμός δράσης Πιθανή συμβολή στην 
παθογονικότητα

Ινίδια Πολικά Προσκόλληση Σχηματισμός βιομεμβράνης

Μαστίγιο Πολικά Κινητικότητα Εξάπλωση και έναρξη 
φυσικής ανοσολογικής 
απόκρισης

Σιδηροφόρα (πυοβερντίνη 
και πυοχελίνη)

Εκκρινόμενα Σιδηροδεσμευτικές πρωτεΐνες 
Πρόσληψη σιδήρου

Πρόσληψη σιδήρου

Πυοκυανίνη Εκκρινόμενη Δημιουργεί ρίζες ενεργού οξυγόνου Βλάβη στους ιστούς

Εξωτοξίνη A Εκκρινόμενη ADP-ριβοζυλίωση του παράγοντα 
επιμήκυνσης EF-2

Αναστολή πρωτεϊνοσύνθεσης 
κυττάρων-ξενιστών

Εξωένζυμα: ExoS, ExoU, 
ExoT, ExoY

Εκκρινόμενα από 
εκκριτικό σύστημα τύπου 
ΙΙΙ

Αλληλεπίδραση με τα συστατικά 
του κυτταροσκελετού του κυττάρου-
ξενιστή

Κυτταροτοξικότητα, βλάβη 
στους ιστούς, αποφυγή 
φαγοκυτταρικής δράσης

Ελαστάση Εκκρινόμενη Πρωτεόλυση πρωτεϊνών 
όπως ελαστίνης, κολλαγόνου, 
ανοσοσφαιρινών, συστατικών του 
συμπληρώματος 

Βλάβη στους ιστούς

Πρωτεάσες Εκκρινόμενες Πρωτεόλυση Βλάβη στους ιστούς

Φωσφολιπάσες Εκκρινόμενες Υδρόλυση των φωσφολιπιδίων, ειδικά 
σε ευκαρυωτικές μεμβράνες

Βλάβη στους ιστούς

Ραμνολιπίδια Εκκρινόμενα Επιφανειοδραστική ουσία Αιμολυσίνη, διάσπαση 
βιομεμβρανών (βιοϋμενίων)

Αλγινικό οξύ Συνδέεται με το κυτταρι-
κό τοίχωμα

Προσκόλληση, προστασία 
από αφυδάτωση και αποφυγή 
ανοσοποιητικού

Σχηματισμός βιομεμβράνης 
(βιοϋμενίου)
Αποφυγή φαγοκυττάρωσης

Άλλοι πολυσακχαρίτες Συνδέονται με το κυτταρι-
κό τοίχωμα

Προσκόλληση Σχηματισμός βιομεμβράνης

Λιποπολυσακχαρίτης 
(ΛΠΣ)

Εξωτερική μεμβράνη Το λιπίδιο Α είναι ενδοτοξικό, ο 
πυρήνας του ΛΠΣ αντιδρά με τον 
CFTR· το αντιγόνο Ο προστατεύει 
από το βακτηριοκτόνο σύστημα του 
ορού

Σήψη, εσωτερίκευση, αντοχή 
στο βακτηριοκτόνο σύστημα 
του ορού

μώξεις μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρή νόσο. Για 
παράδειγμα, η εισρόφηση της P. aeruginosa μέσω αναπνευ-
στικού σωλήνα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή πνευμονία. 
Ομοίως, ο αποικισμός του γαστρεντερικού ή οι λοιμώξεις 
που σχετίζονται με καθετήρες είναι πιθανόν να οδηγή-
σουν σε βακτηριαιμία. Να σημειωθεί ότι ο γαστρεντερικός 
σωλήνας μπορεί να αποτελέσει πύλη εισόδου σε ασθενείς 
με ουδετεροπενία, καθώς η χημειοθεραπεία μπορεί να συμ-
βάλει στη διασπορά της P. aeruginosa στον γαστρεντερικό 
βλεννογόνο.

ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Για να προκαλέσει νόσο, η P. aeruginosa πρέπει να φτά-
σει και να εγκατασταθεί στο σημείο της λοίμωξης. Η P. 
aeruginosa έχει τουλάχιστον τρεις διακριτούς τρόπους 
κίνησης. Έχει την τυπική κίνηση μέσω μαστιγίων, με τα 
οποία τα βακτήρια «κολυμπούν», και ένα δεύτερο σύστη-
μα «σπασμωδικής/νευρικής»κίνησης (twitching motility). 
Αυτή η μορφή κίνησης είναι αποτέλεσμα της διαστολής 
και της συστολής των πολικών ινιδίων του οργανισμού. 
Ένας τρίτος τρόπος κίνησης είναι η κίνηση «σμήνους» 

(swarming motility) (καθότι τα βακτήρια συρρέουν σαν 
σμήνος), όπου συμμετέχουν τόσο τα μαστίγια όσο και τα 
ινίδια.

Προσκόλληση και αποικισμός
Εκτός από τις λειτουργίες τους στην κίνηση, τα μαστίγια 
και τα ινίδια έχουν και άλλους ρόλους στην παθογονικότη-
τα των ψευδομονάδων. Τα μαστίγια και τα ινίδια μεσολα-
βούν για την προσκόλληση στα επιθηλιακά κύτταρα. Αυτή 
η ικανότητα είναι αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεών τους 
με το γαγγλιοσίδιο aGM1 (asialo GM1) που λειτουργεί ως 
υποδοχέας για την P. aeruginosa στην επιφάνεια των κυτ-
τάρων του αναπνευστικού επιθηλίου του ξενιστή. Επιπλέ-
ον, τα μαστίγια αλληλεπιδρούν με ένα από τα συστατικά 
του φυσικού ανοσοποιητικού συστήματος, τον υποδοχέα 
τύπου toll TLR5, για να ενεργοποιηθεί φλεγμονώδης αντί-
δραση. Τα ινίδια τύπου IV είναι σημαντικά για την έναρξη 
του σχηματισμού δομών που είναι γνωστές ως βιοϋμένια 
ή βιομεμβράνες (biofilm). Αυτές οι πολύπλοκες δομές 
αποτελούν καταφύγιο βακτηρίων που συγκρατούνται 
μαζί με τη βοήθεια πολυσακχαριτών και άλλων πολυμερών 
και πρωτεϊνών. Οι βιομεμβράνες είναι υπεύθυνες για την 
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προσκόλληση σε επιφάνειες, για την προστασία από την 
αφυδάτωση και για την αυξημένη αντοχή στα αντιβιοτικά. 
Η ανάπτυξη στη βιομεμβράνης διαφέρει από τον τρόπο 
ανάπτυξης των βακτηρίων στην καλλιέργεια και σε λοιμώ-
ξεις. Η «διαβίωση» σε βιομεμβράνη μπορεί να βοηθά στην 
προσκόλληση στα κύτταρα και στην αποφυγή της κυττα-
ρικής αναγνώρισης από το ανοσοποιητικό. Ο αλγινικός 
πολυσακχαρίτης μπορεί, επίσης, να λειτουργήσει ως μέσο 
προσκόλλησης που προσφέρει προστασία. Το αλγινικό οξύ 
είναι ένα από τα κύρια συστατικά της βιομεμβράνης σε 
στελέχη που απομονώνονται από τους πνεύμονες ασθενών 
με κυστική ίνωση.

Ο λιποπολυσακχαρίτης (ΛΠΣ, ενδοτοξίνη) μπορεί να 
λειτουργήσει ως μέσο προσκόλλησης. Οι ΛΠΣ αποτελού-
νται από τρία μέρη. Το πρώτο είναι το λιπίδιο Α, που είναι 
το βιολογικά ενεργό συστατικό του ΛΠΣ που αλληλεπιδρά 
με τον υποδοχέα TLR4 του κυττάρου-ξενιστή για να αρ-
χίσει η φλεγμονώδης αντίδραση. Αυτή η αλληλεπίδραση 
είναι υπεύθυνη για την επαγωγή πολλών φλεγμονωδών πα-
ραγόντων οι οποίοι οδηγούν στην παραγωγή πρωτεϊνών 
οξείας φάσης, πυρετού, υπότασης και για άλλες επιδράσεις 
που χαρακτηρίζουν τη σήψη από Gram-αρνητικά βακτή-
ρια. Στην περίπτωση της P. aeruginosa, το λιπίδιο Α έχει 
γενικά μικρότερη ικανότητα πυροδότησης φλεγμονώδους 
απόκρισης σε σύγκριση με άλλα Gram-αρνητικά βακτήρια, 
όπως η E. coli και η Salmonella typhimurium. Ωστόσο, σε 
ευαίσθητους ασθενείς (όπως ο κ. Η.), η P. aeruginosa μπορεί 
να προκαλέσει υπόταση και σοκ. Το δεύτερο τμήμα των 
ΛΠΣ είναι ο κύριος ολιγοσακχαρίτης ο οποίος στην κυστι-
κή ίνωση αλληλεπιδρά με τον ρυθμιστή διαμεμβρανικής 
αγωγιμότητας (CFTR) στα επιθηλιακά κύτταρα. Αυτή η 
αλληλεπίδραση οδηγεί σε «εσωτερίκευση» του βακτηρίου 
και έναρξη της φυσικής ανοσολογικής αντίστασης στον 
παθογόνο μικροοργανισμό. Το τρίτο τμήμα των ΛΠΣ είναι 
η πλευρική αλυσίδα του αντιγόνου Ο. Η έκφραση μακρών 
πλευρικών αλυσίδων του αντιγόνου Ο είναι υπεύθυνη για 
την αντοχή στο βακτηριοκτόνο σύστημα του συμπληρώ-
ματος, σε επιφανειακές ουσίες (απορρυπαντικά, απολυμα-
ντικά) και σε μερικά αντιβιοτικά (βλ. Κεφάλαιο 3). Στελέχη 
που στερούνται το αντιγόνο Ο καταστρέφονται από τη 
δράση του ανθρώπινου ορού. Στελέχη P. aeruginosa, που 
απομονώνονται από χρόνιες λοιμώξεις των πνευμόνων 
σε ασθενείς με κυστική ίνωση έχουν συχνά ελλειμματικό 
αντιγόνο Ο και έτσι καθίστανται ευάλωτα στη δράση του 
ορού. Το παραπάνω εξηγεί εν μέρει γιατί η βακτηριαιμία 
είναι τόσο σπάνια στην κυστική ίνωση.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
Τα βακτήρια του είδους P. aeruginosa είναι τυπικά εξωκυτ-
τάρια παθογόνα. Η ανάπτυξή τους στους ιστούς εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά τους να αντιστέκονται 
στη φαγοκυττάρωση από τα ουδετερόφιλα. Η μικρή συχνό-
τητα λοιμώξεων από P. aeruginosa σε υγιή άτομα δείχνει 
ότι τα φαγοκύτταρα και τα επιθηλιακά κύτταρα έχουν τον 
κύριο ρόλο στην άμυνα έναντι των μικροβίων. Οι ασθενείς 
με μειωμένο πληθυσμό κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων, 
όπως ο Η., εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο να εκδηλώσουν 
λοίμωξη από P. aeruginosa.

Επίσης, τα στελέχη που δεν φέρουν μαστίγια είναι λι-
γότερο λοιμογόνα από εκείνα του άγριου τύπου. Σε ένα 
πειραματικό μοντέλο ελκώδους κερατίτιδας, αποδείχθηκε 

ότι οι εξωτοξίνες ExoU και ExoT είναι λοιμογόνοι παρά-
γοντες και ότι τα ινίδια και τα μαστίγια λειτουργούν ως 
προσκολλησίνες. Σε αυτό το μοντέλο, η εσωτερίκευση που 
μεσολαβείται από την αλληλεπίδραση του ΛΠΣ με τον ρυθ-
μιστή διαμεμβρανικής διακίνησης ιόντων (CFTR), οδηγεί 
σε επιβίωση μέσα στα επιθηλιακά κύτταρα με βλάβες από 
το έγκαυμα, καθώς και σε αυξημένο τραυματισμό του κε-
ρατοειδούς.

Η P. aeruginosa εφαρμόζει αρκετές στρατηγικές προ-
κειμένου να αποκτήσει σπάνια θρεπτικά στοιχεία κατά τη 
διάρκεια της λοίμωξης. Η απόκτηση σιδήρου είναι ζωτικής 
σημασίας για την επιβίωση, αλλά και δύσκολη. Σχεδόν όλος 
ο σίδηρος στον ανθρώπινο ορό είναι συνδεδεμένος με την 
τρανσφερίνη. Η P. aeruginosa παράγει σιδηροδεσμευτικά 
μόρια, τα σιδηροφόρα (βλ. Κεφάλαιο 3), που ανταγωνίζο-
νται με την τρανσφερίνη για την πρόσληψη του σιδήρου. 
Ο περιορισμός του διαθέσιμου σιδήρου αυξάνει την πα-
ραγωγή εκκρινόμενων προϊόντων από την P. aeruginosa, 
στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα σιδηροφόρα, η εξωτο-
ξίνη Α, οι πρωτεάσες και το γλυκολιπίδιο ραμνολιπίδιο 
(rhamnolipid) (βιολογική επιφανειοδραστική ουσία). Με τη 
σειρά τους, αυτά τα μόρια μπορεί να προκαλέσουν βλάβη 
στους ιστούς, καθιστώντας τον σίδηρο περισσότερο δια-
θέσιμο και πιο «προσβάσιμο» στον μικροοργανισμό. Όταν 
ένα άλλο απαραίτητο θρεπτικό συστατικό, όπως τα φω-
σφορικά, είναι περιορισμένο, η P. aeruginosa αυξάνει την 
παραγωγή της φωσφολιπάσης C. Αυτό το ένζυμο μπορεί 
να υδρολύσει φωσφολιπίδια των μεμβρανών του κυττάρου-
ξενιστή, για να απελευθερώσει φωσφορικά σε διαθέσιμη 
μορφή.

Η P. aeruginosa χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα εξωτο-
ξινών που μπορούν να προκαλέσουν τοπική φλεγμονή 
και ιστική βλάβη. Αυτή η βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε 
εκφύλιση των ιστών και να ευνοήσει την P. aeruginosa να 
αποκτήσει τα θρεπτικά που χρειάζεται για τη διατήρηση 
και την ενίσχυση της λοίμωξης. Η βλάβη μπορεί, επίσης, 
να είναι απαραίτητη για τη διασπορά του βακτηρίου. Όπως 
αναφέρθηκε νωρίτερα, τα στελέχη χωρίς εξωτοξίνες και 
ελαστάση παραμένουν τοπικά σε πληγές εγκαυμάτων, 
αλλά δεν διασπείρονται.

Για να επιβιώσουν οι ψευδομονάδες στον ξενιστή, πρέπει 
όχι μόνο να αποκτήσουν θρεπτικά συστατικά, αλλά και να 
είναι σε θέση να αποφύγουν την άμυνα του ξενιστή. Στην 
κυκλοφορία του αίματος, οι μικροοργανισμοί συνήθως δεν 
επιβιώνουν και μπορούν να προκαλέσουν βακτηριαιμία και 
σήψη μόνο σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, όπως στην 
περίπτωση του Η. Τα ουδετερόφιλα διαδραματίζουν έναν 
σαφή ρόλο στον περιορισμό της διασποράς και του πολλα-
πλασιασμού του μικροοργανισμού, όπως φαίνεται από τα 
αυξημένα περιστατικά σήψης από P. aeruginosa σε άτομα 
με σοβαρή ουδετεροπενία.

Η P. aeruginosa αποικίζει ειδικά τους πνεύμονες ασθε-
νών με κυστική ίνωση, όπως η Ζ., ακόμη και εάν αυτά τα 
άτομα, φαινομενικά, έχουν ένα λειτουργικό ανοσοποιητικό 
σύστημα. Αρκετές θεωρίες εξηγούν την υπερευαισθησία 
των ασθενών με κυστική ίνωση σε χρόνιες λοιμώξεις των 
πνευμόνων από P. aeruginosa. Στην κυστική ίνωση, η μετα-
φορά ιόντων διαμέσου του αναπνευστικού επιθηλίου είναι 
μη φυσιολογική, επειδή υπάρχει πρόβλημα στον CFTR. Η 
επίμονη παρουσία του μικροοργανισμού μπορεί να οφεί-
λεται, εν μέρει, στην αφυδάτωση των αναπνευστικών εκ-
κρίσεων που οδηγεί σε βλάβη του κροσσωτού επιθηλίου 
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ΕΙΚΟΝΑ 19-3. Τμήμα της πεπτιδογλυκάνης του κυτταρι-
κού τοιχώματος που αντιστοιχεί στη δομή της τραχειακής 
κυτταροτοξίνης. ala, αλανίνη· GlcNac, Ν-ακετυλογλυκοζαμίνη· 
DAP, διαμινοπιμελικό οξύ· glu, γλουταμινικό οξύ· MurNac, 
Ν-ακετυλομουραμικό οξύ.

πρόκληση της νόσου; Προϋπάρχοντα αντισώματα που 
έχουν παραχθεί από προηγούμενες λοιμώξεις ή από εμβο-
λιασμό προλαμβάνουν τη νόσο, ειδικά εάν αυτά είναι τύπου 
IgA. Όμως, μόλις η νόσος εγκατασταθεί, τα αντισώματα 
πιθανόν να διαδραματίζουν μικρότερο ρόλο, αφού μόλις 
οι εξωτοξίνες εισέλθουν στα κύτταρα-στόχους του ξενιστή 
καθίστανται απρόσιτες στα αντισώματα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ο κοκκύτης δεν είναι μια συνήθης νόσος στις χώρες όπου 
το εμβόλιο χρησιμοποιείται ευρέως. Αν και τα κλινικά ση-
μεία και συμπτώματα (ειδικά ο χαρακτηριστικός εισπνευ-
στικός συριγμός) είναι συνήθως πολύ σημαντικά, ούτε οι 
κλινικοί ούτε το εργαστήριο είναι πάντα σε εγρήγορση για 
τη συγκεκριμένη διάγνωση. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο 
ότι η εργαστηριακή διάγνωση της B. pertussis είναι δύ-
σκολη, επειδή ο αριθμός των μικροοργανισμών μειώνεται 
καθώς αυξάνεται η βαρύτητα των συμπτωμάτων. Έτσι, η B. 
pertussis και η B. parapertussis μπορούν να καλλιεργηθούν 
από έναν μικρό αριθμό προσβεβλημένων ασθενών.

Για να καλλιεργηθεί η B. pertussis, ένας μικρός στυλεός 
τοποθετείται στο οπίσθιο τοίχωμα του φάρυγγα, το οποίο 
συνήθως προκαλεί βήχα στον ασθενή. Ο στυλεός έχει συ-
νήθως μία σταγόνα διαλύματος πενικιλλίνης για να σκο-
τώσει άλλα βακτήρια της φυσιολογικής χλωρίδας που είναι 
ευαίσθητα στην πενικιλλίνη (στο οποίο η B. pertussis εμ-
φανίζει φυσική αντοχή). Το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα που 
ελήφθη με τον στυλεό ενοφθαλμίζεται και επιστρώνεται 
στην επιφάνεια ενός τρυβλίου που περιέχει ένα θρεπτικό 
υλικό που ονομάζεται Bordet-Gengou και επωάζεται επί 2 
έως 4 ημέρες. Στην περίπτωση της θετικής καλλιέργειας, η 
ταυτοποίηση των μικροοργανισμών μπορεί να γίνει χρησι-
μοποιώντας ειδικούς αντιορούς. Μια εναλλακτική μέθοδος 
πιο πρακτική και ταχύτερη σε σύγκριση με την καλλιέργεια 
είναι ο άμεσος ανοσοφθορισμός για την ανίχνευση και την 
παρατήρηση των βακτηρίων σε δείγματα βλέννας. Μέθο-
δοι που βασίζονται στην PCR έχουν επίσης αναπτυχθεί 
για την ανίχνευση DNA των Bordetella σε πτύελα ή σε 
ρινοφαρυγγικό επίχρισμα. Μπορούν, επίσης, να πραγμα-
τοποιηθούν ορολογικές εξετάσεις για την ανίχνευση αντι-

σωμάτων έναντι των B. pertussis και B. parapertussis στον 
ορό του αίματος των ασθενών, αλλά είναι χρήσιμος για 
μεμονωμένους ασθενείς.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
Οι μακρολίδες και οι τετρακυκλίνες είναι δραστικές έναντι 
της B. pertussis, αλλά είναι περισσότερο χρήσιμες εάν χορη-
γηθούν στα πρώτα στάδια της νόσου. Γενικώς, η αντιμετώ-
πιση με αντιβιοτικά μειώνει τη διασπορά των βακτηρίων και 
μπορεί να μειώσει τη διάρκεια της νόσου και την ένταση των 
συμπτωμάτων, αλλά το όφελος από τη θεραπεία στη βελτίω-
ση της κλινικής πορείας της νόσου δεν είναι τόσο σημαντικό 
όσο είναι σε άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού, όπως για 
παράδειγμα στην πνευμονοκοκκική πνευμονία.

Έχει καταστεί σαφές ότι ο εμβολιασμός θα πρέπει να 
είναι καθολικός. Οι χώρες που ανέστειλαν τις απαιτήσεις 
για εμβολιασμό για τον κοκκύτη, είτε ως ανταπόκριση στη 
δημόσια ανησυχία για τις ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβο-
λίου είτε επειδή δεν ήταν διαθέσιμα ή επαρκή υψηλής ποι-
ότητας εμβόλια, είχαν δραματική αύξηση στα περιστατικά 
κοκκύτη. Όλες οι πολιτείες στις Η.Π.Α. απαιτούν τον εμ-
βολιασμό των παιδιών για κοκκύτη πριν από την εγγραφή 
τους στο σχολείο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στο νηπι-
αγωγείο. Επειδή σήμερα είναι προφανές ότι ούτε ο εμβολι-
ασμός ούτε η λοίμωξη επάγουν διά βίου ανοσία και επειδή 
οι ενήλικοι φαίνεται ότι αποτελούν τις δεξαμενές από τις 
οποίες προσβάλλονται τα βρέφη, απαιτούνται επαναληπτι-
κοί εμβολιασμοί κάθε 10 χρόνια. Ο χρόνος θα δείξει εάν 
αυτή η στρατηγική θα είναι αποτελεσματική στη μείωση 
της επιβάρυνσης της νόσου στον πληθυσμό και ειδικά στα 
μικρά παιδιά και στα βρέφη, που διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο να εκδηλώσουν βαριά μορφή της νόσου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η μελέτη της παθογένειας της B. pertussis έχει αποκαλύψει 
βασικούς μηχανισμούς που είναι κοινοί και σε πολλά άλλα 
βακτηριακά παθογόνα. Η B. pertussis είναι ένα παθογόνο 
που περιορίζεται στις επιφάνειες των κυττάρων και δεν 
εισχωρεί σε βαθύτερους ιστούς. Παράγει έναν αριθμό ισχυ-
ρών τοξινών, οι περισσότερες από τις οποίες λειτουργούν 
για να αντιμετωπιστούν οι αμυντικοί μηχανισμοί του κα-
τώτερου αναπνευστικού σωλήνα. Η νόσος που προκαλεί 
ο κοκκύτης μπορεί να εξαλειφθεί σχεδόν εντελώς με τον 
εμβολιασμό. Μεγάλη προσφορά στην πρόληψη της νόσου 
υπήρξε η ανάπτυξη λειτουργικών ακυτταρικών εμβολίων, 
τα οποία χορηγούνται σε συνδυασμό με εμβόλια για τη 
διφθερίτιδα και τον τέτανο.
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΩΝ
Ένα ιικό σωματίδιο (ιός) περιέχει το ιικό γονιδίωμα και 
συχνά περιλαμβάνει ένζυμα που απαιτούνται στα πρώτα 
στάδια της αντιγραφής του ιού (Εικόνα 31-2). 

Τα ιικά γονιδιώματα διακρίνονται από μεγάλη ποικι-
λομορφία. Τα μικρότερα από αυτά κωδικοποιούν τρεις 
με τέσσερις πρωτεΐνες και τα μεγαλύτερα κωδικοποιούν 
περισσότερες από 100 δομικές πρωτεΐνες και ένζυμα. Ο 
αριθμός των κωδικοποιούμενων πρωτεϊνών μπορεί να εί-
ναι μεγαλύτερος απ' ό,τι μπορεί κανείς να προβλέψει με 

βάση το μέγεθος των νουκλεϊκών οξέων. Σε κάποια ιικά 
γονιδιώματα, τα νουκλεϊκά οξέα μπορεί να περιέχουν πολ-
λαπλά ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης ή αλληλοκαλυπτόμενες 
περιοχές όπου μπορούν να μεταγραφούν πολλά διακριτά 
αγγελιαφόρα RNA (mRNA). Τα νουκλεϊκά οξέα των ιών 
περιβάλλονται από ένα καψίδιο, δηλαδή ένα μονό ή διπλό 
πρωτεϊνικό περίβλημα. Το ιικό καψίδιο μαζί με το νουκλεϊ-
κό οξύ του ιού συχνά αναφέρεται ως νουκλεοκαψίδιο. Τα 
καψίδια αποτελούνται από υπομονάδες (μερικές φορές 
τις ονομάζουμε καψομερή), οι οποίες είναι συμμετρικά 
διατεταγμένες. Κάθε υπομονάδα του καψιδίου μπορεί να 
προσδεθεί στις υπόλοιπες με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτές 
οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υπομονάδων επιτρέπουν 
τη συναρμολόγηση του καψιδίου. 

Οι πρωτεΐνες του ιικού καψιδίου οργανώνονται σε δύο 
βασικές δομές, εικοσαεδρικές και ελικοειδείς. Οι ιοί με 
εικοσαεδρική συμμετρία διαθέτουν έναν συγκεκριμένο 
αριθμό δομικών υπομονάδων (20 τριγωνικές έδρες και 12 
κορυφές), ενώ ο αριθμός των υπομονάδων των ιών με ελι-
κοειδή συμμετρία ποικίλλει. Οι ιοί με εικοσαεδρική συμ-
μετρία είναι συνήθως σφαιρικοί, σαν μπάλα ποδοσφαίρου 
(Εικόνα 31-3). Σε αυτούς τους ιούς, το νουκλεϊνικό τους 
οξύ βρίσκεται πακεταρισμένο μέσα στον σφαιρικό πυρήνα 
και συνήθως είναι στενά συνδεδεμένο με συγκεκριμένες 
ιικές πρωτεΐνες του καψιδίου. Ένα γενικό χαρακτηριστι-
κό των ιών με ελικοειδή συμμετρία είναι ότι οι πρωτεϊνι-
κές υπομονάδες του καψιδίου είναι προσδεδεμένες κατά 
έναν συστηματικό, περιοδικό τρόπο στο νουκλεϊκό οξύ 
του ιού. Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους ιούς, όπως οι 

ΕΙΚΟΝΑ 31-1. Παραδείγματα μορφολογίας ιών. Οι παραπάνω εικόνες επιλεγμένων ιών αποκτήθηκαν με τη χρήση κρυοηλεκτρονι-
κής μικροσκοπίας και τρισδιάστατης υπολογιστικής επεξεργασίας ή με τη χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης (transmission 
electron microscopy). Ο ιός της πολιομυελίτιδας, ο ροταϊός, ο HPV (ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων) και ο αδενοϊός είναι ιοί χωρίς 
φάκελο (έλυτρο) με εικοσαεδρικά καψίδια. Ο ιός του δάσους Semliki, ο ιός της γρίπης, ο παραμυξοϊός και ο ιός της ευλογιάς είναι ιοί 
που περιβάλλονται από φάκελο. Ο φάκελος του ιού του δάσους Semliki είναι καλυμμένος από ένα πυκνό εξωτερικό περίβλημα που 
σχηματίζεται από τις κύριες γλυκοπρωτεΐνες του φακέλου. Οι γλυκοπρωτεΐνες του φακέλου του ιού της γρίπης, του παραμυξοϊού και 
της ευλογιάς είναι αραιότερα κατανεμημένες, και ο φάκελός τους έχει λιγότερο καθορισμένη μορφή. Παρατηρήστε τον χαρακτηριστικό, 
συστρεφόμενο, ελικοειδή φάκελο του παραμυξοϊού καθώς και την περίπλοκη δομή του ιού της ευλογιάς.

ΕΙΚΟΝΑ 31-2. Σχηματικό διάγραμμα ενός ιικού σωματι-
δίου. Οι ιοί είναι απλές δομές που αποτελούνται από ένα σύστημα 
μεταφοράς και ένα φορτίο. Το σύστημα μεταφοράς ενός ιού τον 
προστατεύει από την αποικοδόμηση στο εξωτερικό περιβάλλον 
και περιέχει δομές που τον βοηθούν στην πρόσδεση στα κύττα-
ρα-ξενιστές. Το φορτίο ενός ιού είναι το γονιδίωμά του, καθώς 
και ένζυμα που είναι απαραίτητα για την έναρξη του πολλαπλα-
σιασμού του.

Φορτίο

Σύστημα 
μεταφοράς

Φορτίο

Ροταϊός Αδενοϊός

Ιός της γρίπης

Ιός της πολιομυελίτιδας   HPV, ιός ανθρώπινων θηλωμάτων

Ιός του δάσους 
Semliki Παραμυξοϊός Ιός της ευλογιάς

80–120 nm 200–300 nm150–350 nm
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ευλο γιοϊοί, χαρακτηρίζονται από πολύπλοκους δομικούς 
σχηματισμούς.

Πολλοί ιοί διαθέτουν έναν φάκελο (έλυτρο) που πε-
ριβάλλει το νουκλεοκαψίδιο (βλ. Εικόνα 31-3). Έτσι, οι ιοί 
διακρίνονται σε ιούς με φάκελο και σε ιούς χωρίς φά-
κελο. Ο ιικός φάκελος απαρτίζεται από ιικές πρωτεΐνες 
καθώς και από λιπίδια και υδατάνθρακες που προέρχονται 
από τις μεμβράνες του κυττάρου-ξενιστή (π.χ. πυρηνική 
μεμβράνη, ενδοπλασματικό δίκτυο, σύστημα Golgi ή κυτ-
ταροπλασματική μεμβράνη). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
εσωτερική επιφάνεια του φακέλου καλύπτεται από ιικές 
πρωτεΐνες θεμέλιας ουσίας Μ (matrix protein) η οποία 
συνδέεται με το νουκλεοκαψίδιο (Εικόνα 31-4). Ο ρόλος 
των πρωτεϊνών Μ μπορεί να είναι η σταθεροποίηση της 
αλληλεπίδρασης των ιικών γλυκοπρωτεϊνών και του λιπι-
δικού φακέλου ή η διευκόλυνση της εκβλάστησης του ιού. 
Οι ιικές γλυκοπρωτεΐνες του φακέλου προεκβάλλουν στην 
εξωτερική επιφάνειά του. 

Οι κύριοι ιοί που προκαλούν νόσους στον άνθρωπο 
ανήκουν σε περίπου δώδεκα οικογένειες ιών, οι οποίες 
περιέχουν εκατοντάδες είδη (Πίνακας 31-1, Εικόνα 31-5). 
Κάθε είδος μπορεί να περιέχει πολλά διακριτά στελέχη που 

διαφέρουν ως προς την παθογονικότητα και την αντιγο-
νικότητα (ορότυπος). Οι ιοί ταξινομούνται με βάση διά-
φορα χαρακτηριστικά τους, όπως τη δομή τους, το είδος 
του γονιδιώματος και τον τρόπο πολλαπλασιασμού τους, 
καθώς και τις ανοσολογικές τους ιδιότητες και τις νόσους 
που προκαλούν.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΩΝ
Στα στάδια για την αντιγραφή του ιού περιλαμβάνονται η 
μόλυνση (δεκτικών) κυττάρων από τα οποία έχει τροπισμό, 
η αναπαραγωγή των νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών του 
ιού καθώς και η συναρμολόγηση και η απελευθέρωση των 
νέων ιικών σωματιδίων που παρήχθησαν. Η δομική και η 
γενετική ποικιλομορφία των ιών αντικατοπτρίζεται στην 
ποικιλία των στρατηγικών πολλαπλασιασμού που χρησι-
μοποιούν (Εικόνα 31-6). Σε κάθε στάδιο στη ζωή του, ο ιός 
εκμεταλλεύεται τους μηχανισμούς του κυττάρου-ξενιστή 
και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ιοί έχουν ανα-
πτύξει πολλούς τρόπους ώστε να χρησιμοποιούν και να 
διαχειρίζονται τους μηχανισμούς του κυττάρου-ξενιστή 
προς δικό τους όφελος. Οι ιοί μπορούν να ρυθμίζουν κυτ-
ταρικά ένζυμα, να τροποποιούν κυτταρικές δομές, καθώς 
και να διαταράσσουν τις μεταβολικές διαδικασίες και τη 
σηματοδότηση του κυττάρου-ξενιστή. Η λεπτομερής κα-
τανόηση του κύκλου ζωής των ιών είναι σημαντική για τον 
σχεδιασμό ειδικών αντιικών φαρμάκων.

ΕΙΚΟΝΑ 31-3. Βασικές ιικές μορφές. Το ένθετο απεικονίζει το 
σύμπλοκο νουκλεϊκού οξέος–πρωτεΐνης, που συνήθως ονομάζεται 
νουκλεοκαψίδιο. Το βέλος υποδεικνύει πρωτεΐνες οι οποίες κατανέ-
μονται ανά τακτά διαστήματα στα ελικοειδή νουκλεοκαψίδια.

ΕΙΚΟΝΑ 31-4. Ιική εκβλάστηση από την κυτταροπλασματι-
κή μεμβράνη. Η κυτταροπλασματική μεμβράνη του κυττάρου-
ξενιστή κατά τα πρώτα στάδια της λοίμωξης (1). Οι ιικές πρωτεΐνες 
θεμέλιας ουσίας (matrix, M) συνδέονται με την πλασματική μεμ-
βράνη (2). Οι ιικές γλυκοπρωτεϊνικές κορυφές ενσωματώνονται 
στη μεμβράνη, το ιικό νουκλεοκαψίδιο σχηματίζεται δίπλα στη 
μεμβράνη και ξεκινά η εκβλάστηση (3). Η εκβλάστηση συνεχίζεται 
με περαιτέρω κατεύθυνση των πρόδρομων ιών στη μεμβράνη (4). 
Η εκβλάστηση ολοκληρώνεται με την απελευθέρωση του ιικού 
σωματιδίου (5). 

ΕΙΚΟΣΑΕ∆ΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

Χωρίς φάκελο

Νουκλεοκαψίδιο

Καψίδιο

Καψομερή 
(πρωτεΐνες)

Νουκλεϊκό 
οξύ

Με φάκελο (έλυτρο)

Γλυκοπρωτεϊνικές κορυφές

Λιπιδική διπλοστιβάδα

ΕΛΙΚΟΕΙ∆ΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

Χωρίς φάκελο Με φάκελο

Νουκλεοκαψίδιο

Νουκλεϊκό 
οξύ

Πρωτεΐνη 
(μονομερή)

Γλυκοπρωτεϊνικές κορυφές

Λιπιδική διπλοστιβάδα

Κυτταροπλασματική 
μεμβράνη του κυττάρου-
ξενιστή

Μεμβρανικές 
πρωτεΐνες

Κυτταρόπλασμα

Πρωτεΐνες 
θεμέλιας 
ουσίας (Μ)

Εκβλά-
στηση

Ιικές γλυκο-
πρωτεϊνικές 
κορυφές

Ελικοειδές 
νουκλεοκαψίδιο

Εκβλάστηση ιικού 
σωματιδίου

Ελεύθερο ιικό 
σωματίδιο (ιός)

1
2

3

4 5


	01-05_mechanisms
	17-23_mechanisms
	31-35_mechanisms



