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Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε την δομή και τη 
λειτουργία των παθογόνων μικροοργανισμών 

Διότι μπορεί να χρειαστεί να 

αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την 

ανάπτυξη τους (καταπολέμηση 

ασθένειας). 



Δομή προκαρυωτικού κυττάρου 

Γλυκοκάλυκας: Στρώμα εξωτερικά του 

κυτταρικού τοιχώματος, σκοπός η προστασία 

του κυττάρου, η προσκόλληση και σύνδεση 

με άλλα κύτταρα 

Πυρηνική περιοχή ή πυρηνοειδές: Εδώ 

βρίσκεται το DNA του κυττάρου με την μορφή ενός 

χρωμοσώματος 

Συζευκτικά ινίδια: Λεπτοί τριχοειδείς 

σχηματισμοί που  προεκβάλλουν από το 

κυτταρικό τοίχωμα, σκοπός η σύνδεση με 

άλλα προκαρυωτικά κύτταρα και η μεταφορά 

γενετικού υλικού 

Μεσόσωμα: Προεκβολή της κυτταρικής μεμβράνης 

στο κυτταρόπλασμα με σκοπό την αύξηση της 

επιφανείας της 

Μαστίγιο: Νηματοειδές προσάρτημα με σκοπό την 

κίνηση του βακτηριακού κυττάρου 

Ινίδια: Λεπτοί τριχοειδείς σχηματισμοί που  

προεκβάλλουν από το κυτταρικό τοίχωμα, 

σκοπός η σύνδεση με άλλα κύτταρα 

προκαρυωτικά ή ευκαρυωτικά 

Έγκλειστα: Αποθήκες θρεπτικών ουσιών  

Κυτταρικό τοίχωμα: Συμπαγές δομικό 

στοιχείο, συμβάλλει στην σταθερότητα και την 

προστασία του κυττάρου 

Κυτταρική μεμβράνη: Λεπτή δομή λιπιδίων 

και πρωτεϊνών που περιβάλλει το 

κυτταρόπλασμα και ελέγχει την είσοδο και 

έξοδο στοιχείων (θρεπτικά υλικά, απόβλητα, 

κλπ.) 

Ριβοσώματα: Αποτελούνται από πρωτεΐνες 

και RNA, θέση της πρωτεϊνοσύνθεσης του 

κυττάρου 



Μαστίγιο 

Σκοπός η κίνηση του κυττάρου 

Συνήθως ένα ή δύο ανά κύτταρο 

Μεγάλη κινητικότητα και περιστροφή 



Μαστίγιο 

Μονότριχα 

Αμφίτριχα 

 Λοφιότριχα 

Περίτριχα 



Ινίδια 

Σκοπός η σύνδεση του βακτηριακού κυττάρου 
με άλλα προκαρυωτικά ή ευκαρυωτικά 
κύτταρα 



Ινίδια 

Πρώτο στάδιο της παθογένειας της νόσου  
σύνδεση με υποδοχείς στα ευκαρυωτικά κύτταρα 

Υποδοχείς  πεπερασμένοι (παθογόνο vs χλωρίδα) 



Συζευκτικά ινίδια 

Ινίδια μεγαλύτερου μεγέθους που σκοπό έχουν 
την ένωση μεταξύ προκαρυωτικών κυττάρων 
και την μεταφορά γενετικού υλικού 

Ανευρίσκονται σε Gram-αρνητικά κύτταρα 



Συζευκτικά ινίδια 

Μεταφορά γονιδίων αντοχής ανάμεσα στα 

βακτηριακά κύτταρα και διάδοση της αντοχής 



Κυτταρικό περίβλημα 

 Κυτταρικό τοίχωμα  δομικό και λειτουργικό 
στοιχείο 

 Κυτταρική μεμβράνη  λειτουργικό στοιχείο 

 Τέσσερεις ομάδες με βάση την δομή 
 Gram-αρνητικά βακτήρια 

 Gram-θετικά βακτήρια 

 Βακτήρια χωρίς τοίχωμα 

 Βακτήρια με άτυπο τοίχωμα 



Gram (-)  κόκκινα 

 

 

 

 

 

 

Gram (+)  μπλέ 



Η πεπτιδογλυκάνη 

 Η κύρια δομή στήριξης του τοιχώματος 

 Ανευρίσκεται κυρίως στα Gram-θετικά και 

λιγότερο στα Gram-αρνητικά και τα διαχωρίζει 

μορφολογικά 

 Διαφορετική παθογένεια, διαφορετική 

αντιμετώπιση (αντιβιοτικά) 



Ο λιποπολυσακχαρίτης 

 Ανευρίσκεται αποκλειστικά στα Gram-αρνητικά 

 Αποτελεί ενδοτοξίνη 

 Μικρές ποσότητες  ανοσιακή απάντηση (ενεργοποίηση 
συμπληρώματος, μακροφάγων, Β-λεμφοκυττάρων) 

 Μεγάλες ποσότητες  εκκίνηση του καταρράκτη της 
σήψης (TNF, IL-1) 

 





Το βακτηριακό τοίχωμα 

 Σημείο δράσης πολλών αντιβιοτικών 
 Αναστολή σύνθεσης νέου τοιχώματος 

 Καταστροφή του ήδη υπάρχοντος τοιχώματος 



Άτυπα κυτταρικά τοιχώματα 

 Μυκοβακτηρίδια  δομή Gram-θετικού που 
βασίζεται στο μουκολικό οξύ 

 Οξεάντοχη ιδιότητα 

 Αντοχή σε χημικά και χρωστικές 

 Αντοχή σε αντιβιοτικά 

 Μυκοπλάσματα και χλαμύδια  Απουσία 
τοιχώματος 

 Ποικιλομορφία 

 



Κυτταρόπλασμα 

 60-70% H2O 

 Δομή γέλης αποτελούμενη 
από σάκχαρα, αμινοξέα και 
άλατα 

 Αποτελεί διαλυτικό μέσο 
για τις ουσίες της 
κυτταρικής λειτουργίας 



Χρωμόσωμα 

 Δίκλωνο DNA, διατάσσεται σε ένα μονήρες κυκλικό μόριο 

 Περιέχει όλες τις γενετικές πληροφορίες του κυττάρου 

 Είναι έντονα περιελιγμένο σε μια περιοχή που ονομάζεται 
πυρηνοειδές ή πυρηνική περιοχή 

 Δεν υπάρχει πυρήνας με την δομή που συναντάται στο 
ευκαρυωτικό κύτταρο 



Πλασμίδια 

 Μικρά τμήματα δίκλωνου κυκλικού DNA 

 Ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα ή ενωμένα με το χρωμόσωμα 

 Δεν περιέχουν πληροφορίες απαραίτητες για την δομή ή 
την λειτουργία του κυττάρου 

 Μπορεί να περιέχουν γενετικό υλικό για αντοχή σε 
αντιβιοτικά, επιβίωση σε ακραίες συνθήκες κλπ. 



Ριβόσωμα 

 Τοποθεσία της βακτηριακής πρωτεϊνοσύνθεσης 

 Αποτελείται από δύο υπομονάδες, την 50S και την 30S  



Η πρωτεϊνοσύνθεση 

 Σημείο δράσης πολλών αντιβιοτικών  αναστολή 
παραγωγής πρωτεϊνών ή παραγωγή λανθασμένων 
αλυσίδων αμινοξέων 



Έγκλειστα 

 Αποθηκευτικοί χώροι θρεπτικών ουσιών 



Ενδοσπόρια 

 Παράγονται κυρίως από ορισμένα είδη Gram-θετικών 
βακτηρίων (σπορογόνα) 

 Αποτελούν την κύρια δομή επιβίωσης σε ακραίες 
θερμοκρασίες, έλλειψη τροφής, ξηρασία, κλπ. 

 Επιβίωση για δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια 



Κύκλος σπορογένεσης 



Αντί συμπερασμάτων 

Γλυκοκάλυκας: Στρώμα εξωτερικά του 

κυτταρικού τοιχώματος, σκοπός η προστασία 

του κυττάρου, η προσκόλληση και σύνδεση 

με άλλα κύτταρα 

Πυρηνική περιοχή ή πυρηνοειδές: Εδώ 

βρίσκεται το DNA του κυττάρου με την μορφή ενός 

χρωμοσώματος 

Συζευκτικά ινίδια: Λεπτοί τριχοειδείς 

σχηματισμοί που  προεκβάλλουν από το 

κυτταρικό τοίχωμα, σκοπός η σύνδεση με 

άλλα προκαρυωτικά κύτταρα και η μεταφορά 

γενετικού υλικού 

Μεσόσωμα: Προεκβολή της κυτταρικής μεμβράνης 

στο κυτταρόπλασμα με σκοπό την αύξηση της 

επιφανείας της 

Μαστίγιο: Νηματοειδές προσάρτημα με σκοπό την 

κίνηση του βακτηριακού κυττάρου 

Ινίδια: Λεπτοί τριχοειδείς σχηματισμοί που  

προεκβάλλουν από το κυτταρικό τοίχωμα, 

σκοπός η σύνδεση με άλλα κύτταρα 

προκαρυωτικά ή ευκαρυωτικά 

Έγκλειστα: Αποθήκες θρεπτικών ουσιών  

Κυτταρικό τοίχωμα: Συμπαγές δομικό 

στοιχείο, συμβάλλει στην σταθερότητα και την 

προστασία του κυττάρου 

Κυτταρική μεμβράνη: Λεπτή δομή λιπιδίων 

και πρωτεϊνών που περιβάλλει το 

κυτταρόπλασμα και ελέγχει την είσοδο και 

έξοδο στοιχείων (θρεπτικά υλικά, απόβλητα, 

κλπ.) 

Ριβοσώματα: Αποτελούνται από πρωτεΐνες 

και RNA, θέση της πρωτεϊνοσύνθεσης του 

κυττάρου 



Ευχαριστώ για 
την προσοχή σας 


