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Γ δ ό λ ό ό ό δ ά ί Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα, κείμενα, που 
υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης 
αναφέρεται ρητώς. 



Χρηματοδότηση
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 Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
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Κυτταροπλασματική μεμβράνη 
μικροοργανισμώνμικροοργανισμών



ΚυτταροπλασματικήΚυτταροπλασματική 
μεμβράνη

 Η κυτταροπλασματική (ή 
πλασματική) μεμβράνη είναι μια 
δομή που περιβάλλει πλήρως το 
κύτταρο και λειτουργεί σαν έναςκύτταρο και λειτουργεί σαν ένας 
ιδιαιτέρως επιλεκτικός φραγμός 
για την είσοδο και έξοδο 
ουσιών προς και από το ρ ς
κύτταρο.

 Η κυτταροπλασματική μεμβράνη Η κυτταροπλασματική μεμβράνη 
των μικροοργανισμών αποτελείται 
συνήθως από διπλοστοιβάδα 
φωσφολιπιδίων και από 

ΐ έ έπρωτεΐνες ενσωματωμένες μέσα 
σ’ αυτή.



 Στις μεμβράνες των ευκαρυωτικών ς μ μβρ ς ρ
κυττάρων εκτός από φωσφολιπίδια 
υπάρχουν και οι στερόλες (sterols).

 Οι στερόλες, επίπεδα και άκαμπτα 
μόρια, σταθεροποιούν τη δομή των 
μεμβρανών και μειώνουν την ευκαμψία 
τους (π χ χοληστερόλη)τους (π.χ. χοληστερόλη).

 Οι στερόλες απουσιάζουν από τις 
μεμβράνες των προκαρυωτικώνμεμβράνες των προκαρυωτικών 
κυττάρων.

Σ β ά λλώ β ί Στις μεμβράνες πολλών βακτηρίων 
υπάρχουν τα οπανοείδη (hopanoids), 
μόρια παρόμοια με τις στερόλες.

 Ένα από τα πιο κοινά οπανοειδή είναι το 
διπλοπτένιο (diploptene).



Κυτταροπλασματικές μεμβράνες αρχαίων

 Σε αντίθεση με τα μεμβρανικά Σε αντίθεση με τα μεμβρανικά 
λιπίδια των βακτηρίων και των 
ευκαρυωτών, όπου τα λιπαρά 
οξέα συνδέονται στο μόριο της οξέα συ δέο α σ ο μόρ ο ης
γλυκερόλης με εστερικούς 
δεσμούς, στα λιπίδια των 
αρχαίων υπάρχουν αιθερικοί ρχ ρχ ρ
δεσμοί.

 Επίσης, οι υδρόφοβες 
πλευρικές αλυσίδες στα 
αρχαία δεν είναι λιπαρά οξέα, 
λλά λ β ό ύ θ ό λαλλά επαναλαμβανόμενες 
μονάδες ισοπρενίου (isoprene, 
C5)

κύτταρο υπερθερμόφιλου 
αρχαίου Pyrolobus



εστερικός δεσμός (υπάρχει στα φωσφολιπίδια 
των ευκαρυωτικών κυττάρων και των βακτηρίων)των ευκαρυωτικών κυττάρων και των βακτηρίων)

αιθερικός δεσμός (υπάρχει στα 
φωσφολιπίδια των αρχαίων)

P P

ισοπρένιο



Κατηγορίες μεμβρανικών λιπιδίων στα αρχαία

 Κύριες κατηγορίες μεμβρανικών λιπιδίων στα αρχαία είναι οι:

Κατηγορίες μεμβρανικών λιπιδίων στα αρχαία 

ρ ς ηγ ρ ς μ μβρ ρχ

 διαιθέρες γλυκερόλης (glycerol diethers) διαιθέρες γλυκερόλης (glycerol diethers)

 τετρααιθέρες διγλυκερόλης (diglycerol tetraethers) 



 Οι μονοστοιβάδες λιπιδίων αποτελούμενες από τετρααιθέρες Οι μονοστοιβάδες λιπιδίων αποτελούμενες από τετρααιθέρες 
διγλυκερόλης είναι εξαιρετικά ανθεκτικές, και γι’ αυτό βρίσκονται συχνά στα 
υπερθερμόφιλα (hyperthermophilic) αρχαία.

 Η χημεία των μεμβρανικών λιπιδίων αποτελεί παράγοντα ταξινόμησης
που διακρίνει ένα βακτήριο από ένα αρχαίο (δηλαδή τις δύο φυλογενετικέςπου διακρίνει ένα βακτήριο από ένα αρχαίο (δηλαδή τις δύο φυλογενετικές 
ομάδες των προκαρυωτών).



Πρωτονιεγερτική δύναμηΠρωτονιεγερτική δύναμη 
κυτταροπλασματικής μεμβράνης



Πρωτονιεγερτική δύναμη
 Η κυτταροπλασματική μεμβράνη αποτελεί μια θέση διατήρησης ενέργειας

( it f ti ) β ό ό ύ

Πρωτονιεγερτική δύναμη

(site of energy conservation) στο μικροβιακό προκαρυωτικό κύτταρο.

 Με τον όρο πρωτονιεγερτική δύναμη (proton motive force) εννοούμε 
τη διαφορά συγκέντρωσης πρωτονίων εκατέρωθεν της κυτταρικής 
μεμβράνης (με μεγαλύτερη συγκέντρωση στην εξωτερική πλευρά τηςμεμβράνης (με μεγαλύτερη συγκέντρωση στην εξωτερική πλευρά της 
μεμβράνης, στον εξωκυττάριο χώρο).

 H άντληση πρωτονίων στην εξωτερική πλευρά της μεμβράνης 
επιτυγχάνεται με δαπάνη ενέργειας που προέρχεται από μια αλυσίδα 
μεταφοράς ηλεκτρονίωνμεταφοράς ηλεκτρονίων. 

 Τα ηλεκτρόνια (e-) που συμμετέχουν σ’ αυτή την αλυσίδα προέρχονται από 
την οξείδωση θρεπτικών στοιχείων (π.χ. γλυκόζη).



ή δύπρωτονιεγερτική δύναμη



Χρησιμοποίηση πρωτονιεγερτικής δύναμης

 Η πρωτονιεγερτική δύναμη χρησιμοποιείται για:

( ) την εκτέλεση πολλών ενδόεργων (energy-requiring) αντιδράσεων του 
κυττάρου

 τη διαμεμβρανική μεταφορά ουσιών (μέσω συζευγμένης μεταφοράς)

 την κίνηση μέσω μαστιγίων την κίνηση μέσω μαστιγίων 

 τη σύνθεση του ATP (χημειώσμωση)

 Στους ευκαρυωτικούς μικροοργανισμούς η πρωτονιεγερτική δύναμη Στους ευκαρυωτικούς μικροοργανισμούς, η πρωτονιεγερτική δύναμη 
αναπτύσσεται στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη.



Μ β ά ή άΜεμβρανικά συστήματα μεταφοράς 
ουσιών στους μικροοργανισμούςς μ ρ ργ μ ς



 Γενικά, όσο πιο μικρό και υδρόφοβο
λ ή δ ό (μη πολικό) είναι ένα μόριο τόσο πιο 

γρήγορα μπορεί να διαχυθεί δια 
μέσου της μεμβράνης.

εκλεκτική διαπερατότητα 
κυτταρικής μεμβράνης

 Μικρά υδρόφοβα μόρια, όπως το 
οξυγόνο (Ο2) και το διοξείδιο του άνθρακα 
(CO ) δ λύ ύ λ λ δ έ(CO2) διαλύονται εύκολα σε λιπιδικές 
διπλοστοιβάδες και επομένως διαχέονται 
εύκολα. 

 Εξάλλου, η διαπερατότητα στα αέρια 
απαραίτητη για την κυτταρική αναπνοή.

 Μικρά μη φορτισμένα πολικά 
(υδρόφιλα) μόρια όπως το νερό 
διαχέονται επίσης γρήγοραδιαχέονται επίσης γρήγορα.

 Οι διπλοστοιβάδες είναι 
αδιαπέραστες απ’ όλα τα ιόντα καιαδιαπέραστες απ  όλα τα ιόντα και 
τα φορτισμένα μόρια, ανεξαρτήτου 
μεγέθους.



Τύποι διαμεμβρανικών πρωτεϊνών μεταφοράςΤύποι διαμεμβρανικών πρωτεϊνών μεταφοράς 
ουσιών

 Oι πρωτεΐνες μεμβρανικής μεταφοράς είναι πολυπεπτιδικές αλυσίδες
που συνήθως διαπερνούν πολλές φορές τη λιπιδική διπλοστοιβάδα. 

 Πρόκειται δηλαδή για διαμεμβρανικές πρωτεΐνες.

 Οι πρωτεΐνες μεμβρανικής μεταφορά διακρίνονται στις:

 πρωτεΐνες-φορείς
(ή πρωτεΐνες μεταφορείς, carrier proteins) 

 πρωτεΐνες διαύλους (channels)



διαμεμβρανική πρωτεΐνη με τη μορφή κυλινδρικού βαρελιού μ μβρ ή ρ η μ η μ ρφή ρ β ρ
(beta barell) που σχηματίζεται από β-πτυχωτές επιφάνειες

λ ή ί (SEM)

πορίνη (δίαυλος) της εξωτερικής μεμβράνης

ηλεκτρονιακή μικρογραφία (SEM)
κυττάρων σαλμονέλας

πορίνη (δίαυλος) της εξωτερικής μεμβράνης 
του βακτηρίου της σαλμονέλας,

εξειδικευμένη για τη δίοδο της σακχαρόζης



Τρόποι μεταφοράς ουσιών διαμέσου μιας

 Υπάρχουν 3 τρόποι με τους οποίους είναι δυνατόν να

Τρόποι μεταφοράς ουσιών διαμέσου μιας 
μεμβράνης

 Υπάρχουν 3 τρόποι με τους οποίους είναι δυνατόν να 
μετακινηθούν μόρια κάθετα στο επίπεδο μιας μεμβράνης:

 με απλή ή ελεύθερη διάχυση
(free diffusion)

παθητική μεταφορά

 με υποβοηθούμενη διάχυση

παθητική μεταφορά
(passive transport)

(facilitated diffusion)

 με ενεργό μεταφορά (active transport)



συστήματα μεταφοράς μορίων διαμέσου μιαςσυστήματα μεταφοράς μορίων διαμέσου μιας 
κυτταρικής μεμβράνης

ΥΨΗΛΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ελεύθερη διάχυση
ΧΑΜΗΛΗ

υποβοηθούμενη διάχυση
ΧΑΜΗΛΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ



Παράδειγμα απλής μεταφοράς:Παράδειγμα απλής μεταφοράς:
περμέαση της λακτόζης
 O δισακχαρίτης λακτόζη 

προσλαμβάνεται από τα κύτταρα 
Escherichia coli μέσω ενός 
ειδικού συμμεταφορέα: τηνειδικού συμμεταφορέα: την 
περμεάση της λακτόζης
(μεταφορά ενός μορίου μαζί με 
ένα Η+ ανά κύκλο λειτουργίας).ργ ς)

 Καθώς μόρια λακτόζης 
μεταφέρονται, η ενέργεια της μ φ ρ , η ργ ης
πρωτονιεγερτικής δύναμης 
μειώνεται.

 Η πρωτονιεγερτική δύναμη 
αναγεννάται συνεχώς μέσω των 
αντιδράσεων οξειδοαναγωγής
που πραγματοποιούνται κατά τηνπου πραγματοποιούνται κατά την 
κυτταρική αναπνοή (στην 
αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων).



Παράδειγμα μεταφοράς μέσω μετατόπισης ομάδας:
σύστημα της φωσφοτρανσφεράσης

 ∆ιεργασία μεταφοράς κατά την οποία η μεταφερόμενη ουσία 
τροποποιείται χημικά κατά τη διέλευση της μέσω της μεμβράνηςτροποποιείται χημικά κατά τη διέλευση της μέσω της μεμβράνης. 

 Κλασικό παράδειγμα αποτελεί το σύστημα της φωσφοτρανσφεράσης
(phosphotransferase system) με το οποίο μεταφέρονται στο εσωτερικό του(phosphotransferase system) με το οποίο μεταφέρονται στο εσωτερικό του 
κυττάρου και συνήθως φωσφορυλιώνονται σάκχαρα όπως γλυκόζη, 
μαννόζη και φρουκτόζη.



Σύστημα μεταφοράς ουσιών ΑΒC
 Απαντώνται κυρίως στα αρνητικά κατά 

Gram βακτήρια στα οποία υπάρχει ο 
περιπλασμικός χώρος

Σύστημα μεταφοράς ουσιών ΑΒC

περιπλασμικός χώρος.

 Το σύστημα αυτό αποτελείται από:

 μια περιπλασμική πρωτεΐνη 
δέσμευσης (periplasmic binding protein)

 ένα διαμεμβρανικό μεταφορέα ένα διαμεμβρανικό μεταφορέα 
(membrane spanning transporter) 

 μια τρίτη πρωτεΐνη που παρέχει την 
απαιτούμενη ενέργεια μέσω τηςαπαιτούμενη ενέργεια μέσω της 
υδρόλυσης του ATP

 Οι περιπλασμικές πρωτεΐνες δέσμευσης

κύτταρα Escherichia coli
(βακτήριο αρνητικό κατά 

 Οι περιπλασμικές πρωτεΐνες δέσμευσης 
έχουν υψηλή συγγένεια με το υπόστρωμα.

 Στα θετικά κατά Gram βακτήρια οι

Gram)

 Στα θετικά κατά Gram βακτήρια οι 
πρωτεΐνες δέσμευσης βρίσκονται 
προσκολλημένες στην κυτταρική 
μεμβράνη.



αρνητικό κατά Gram βακτήριο

εξωτερική 
μεμβράνηκυτταρόπλασμα

κυτταρικό

κυτταροπλασματική 
μεμβράνη

ξ άκυτταρικό 
τοίχωμα περιπλασμικοί 

χώροι

εξωκυττάριος 
χώρος

κυτταρόπλασμα

θετικό κατά Gram βακτήριοβ ήρ





Κυτταρικό τοίχωμα των 
μικροοργανισμώνμικροοργανισμών



θετικό κατά Gram 
βακτήριο

αρνητικό κατά Gram 
βακτήριο



 Τα περισσότερα βακτήριαρ ρ β ήρ
προτιμούν να ζουν 
(αναπτύσσονται) σε ελαφρώς 
υποτονικά διαλύματα.

H O
 Εξαιτίας της συγκέντρωσης 

διαλυμένων ουσιών στο 
εσωτερικό του βακτηριακού

H2O

εσωτερικό του βακτηριακού 
κυττάρου και της επακόλουθης 
εισόδου νερού (λόγω ώσμωσης) 
αναπτύσσεται πίεση σπαργήςη ργής
(turgor pressure). 

 Για να αντέχουν αυτές τις πιέσεις, 

H2O
πίεση 

σπαργήςH2O
χ ς ς ς,

τα βακτήρια διαθέτουν κυτταρικά 
τοιχώματα (cell walls). 

 Τα κύτταρα με αδύνατα κυτταρικά 
τοιχώματα μπορούν να 
διογκωθούν αρκετά και να 
υποστούν ωσμωτική λύση

H2O
υποστούν ωσμωτική λύση, 
εξαιτίας της υπερβολικής 
εισαγωγής νερού.

βακτηριακό κύτταρο



υποτονικό διάλυμα ισότονο διάλυμα υπερτονικό διάλυμαυποτονικό διάλυμα ισότονο διάλυμα υπερτονικό διάλυμα

ζωικό 
κύτταρο

συρρίκνωσηλύση ισορροπία

βακτήριο ή 
φυτικό φ
κύτταρο

«πλαδαρό»«φουσκωμένο» πλασμόλυσηπλαδαρό
(φυσιολογικό)

επίδραση διαφόρων ωσμωτικών διαλυμάτων σ’ ένα κύτταρο με κυτταρικό 
τοίχωμα (π.χ. βακτήριο) ή χωρίς αυτό (π.χ. ζωικό κύτταρο)

μ η



E h i hi liEscherichia coli

 Η πίεση σπαργής που αναπτύσσεται σ’ ένα βακτήριο (π.χ. E. coli) 
αντιστοιχεί σε περίπου 2 atm, όση είναι δηλαδή και η πίεση σ’ ένα 
λάσ ο α ο ή ο (!)λάστιχο αυτοκινήτου (!)



E h i hi li Εκτός από δομική υποστήριξη 
και προστασία από την 
ωσμωτική λύση (osmotic lysis), 
τα κύτταρα προσδίδουν στα

Escherichia coli

τα κύτταρα προσδίδουν στα 
κύτταρα συγκεκριμένο σχήμα.

 Όσον αφορά τους 
μικροοργανισμούς, κυτταρικά 
τοιχώματα υπάρχουν στα:τοιχώματα υπάρχουν στα:

 βακτήρια (bacteria)
 αρχαία (archaea)

Staphylococcus aureus
 αρχαία (archaea)
 μύκητες (fungi)
 άλγη (algae) 

 Τα πρωτόζωα (protozoa) και οι 
έλμινθες (helminths) εν έχουνέλμινθες (helminths) εν έχουν
κυτταρικά τοιχώματα.



ραβδόμορφα κύτταρα βακτηρίου Escherichia coli



κύτταρο του 
πρωτόζωου 
Paramecium 

(δίχως κυτταρικό 
τοίχωμα)τοίχωμα)



Πεπτιδογλυκάνη (ή μουρεΐνη)Πεπτιδογλυκάνη (ή μουρεΐνη)

 Η πεπτιδογλυκάνη γ η
(peptidoglycan, murein) 
αποτελεί το κύριο συστατικό 
του κυτταρικού τοιχώματος 
στα βακτήρια.

Η δ λ ά ί έ Η πεπτιδογλυκάνη είναι ένα 
πολυμερές από 
εναλλασσόμενα μόρια Ν-
ακετυλογλυκοζαμίνης Νακετυλογλυκοζαμίνης-Ν-
ακετυλομουραμικού 
οξέος, τα οποία συνδέονται 
με β1→4 γλυκοζιτικούςμε β1→4 γλυκοζιτικούς 
δεσμούς.



 Κοντές πεπτιδικές αλυσίδες, αποτελούμενες συνήθως από τέσσερα ς ς ς, μ ς ή ς ρ
εναλλασσόμενα L- και D- αμινοξέα, συνδέονται ομοιοπολικά στην 
καρβοξυλική ομάδα του NAΜ. 

 Πεπτίδια γειτονικών αλυσίδων μπορούν ενωθούν μεταξύ τους 
σχηματίζοντιας ενδοπεπτιδικούς δεσμούς (interpeptide bonds).

 Με αυτό τον τρόπο, οι γλυκανικές αλυσίδες της πεπτιδογλυκάνης μπορούν 
να σχηματίσουν πολλά στρώματα (layers), δημιουργώντας έτσι ένα 
τρισδιάστατο πλέγμα αλυσίδων.

πολλαπλά στρώματα πεπτιδογλυκάνης
ενδοπεπτιδικοί δεσμοί



δομή πεπτιδογλυκάνης στα θετικά κατά Gram βακτήριαδομή πεπτιδογλυκάνης στα θετικά κατά Gram βακτήρια



Τειχοϊκά οξέα θετικών κατά Gram βακτηρίων
 Συνήθως τα Gram+ βακτήρια έχουν 

ενσωματωμένους στο κυτταρικό τους 

Τειχοϊκά οξέα θετικών κατά Gram βακτηρίων

μ μ ς ρ ς
τοίχωμα όξινους πολυσακχαρίτες που 
λέγονται τειχοϊκά οξέα (teichoic acids). 

 Τα τειχοϊκά οξέα είναι πολυμερή:

 φωσφορικής γλυκερόληςφ φ ρ ής γ ρ ης
ή 

 φωσφορικής ριβιτόλης

 Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στη 
δομή των τειχοϊκών οξέων στα Gram+

βακτήρια, κυρίως:

 στον αριθμό των επαναλαμβανόμενων 
μονάδων (μονομερή) και 

 στην παρουσία και την φύση των 
υποκατάστατων 



 Τα μονομερή συνδέονται μέσω Τα μονομερή συνδέονται μέσω 
φωσφοδιεστερικών δεσμών
για να φτιάξουν γραμμικές 
αλυσίδες που αποτελούν το 30 

%με 60 % του κυτταρικού 
τοιχώματος ενός Gram+

βακτηρίου. 

 Τα τειχoϊκά οξέα συνδέονται 
στην πεπτιδογλυκάνη μέσω τωνστην πεπτιδογλυκάνη μέσω των 
μορίων του N-
ακετυλομουραμικού οξέος 
(NAΜ).( )

 Τα λιποτειχοϊκά οξέα (ή

κύτταρα του Gram+ βακτηρίου 
Lactococcus lactis, στο κυτταρικό 
τοίχωμα του οποίου συναντάμε Τα λιποτειχοϊκά οξέα (ή 

μεμβρανικά τειχοϊκά οξέα) 
αποτελούνται από αλυσίδα 
πολυφωσφογλυκερόλης και 

δέ ή

τοίχωμα του οποίου συναντάμε 
τειχοϊκά και λιποτειχοϊκά οξέα

συνδέονται με την κυτταρική 
μεμβράνη. 



λιποτειχοϊκό οξύS-layer τειχοϊκό οξύ 
τοιχώματοςπρωτεΐνη

τριχίδιο (pili, 
fimbriae)

υδατάνθρακας
fimbriae)

πεπτιδογλυκάνη
(κυτταρικό 
τοίχωμα)

κυτταρική 
μεμβράνη 
(plasma(plasma 

membrane)

κυτταρικός φάκελος θετικού κατά Gram βακτηρίου



κυτταρικός φάκελος αρνητικού κατά Gram βακτηρίου



Εξωτερική μεμβράνη αρνητικών κατά Gram

Εξ ά δ λ ά G β ή έ λέ

Εξωτερική μεμβράνη αρνητικών κατά Gram 
βακτηρίων

 Εξωτερικά της πεπτιδογλυκάνης τα Gram- βακτήρια, περιέχουν μια επιπλέον 
εξωτερική κυτταρική μεμβράνη.

Μ ή β λ ή δ ό ξ ή β ά ί ό Μια σημαντική βιολογική ιδιότητα της εξωτερικής μεμβράνης είναι ότι 
παρουσιάζει τοξικότητα (toxicity) έναντι των ζωικών κυττάρων 

 π.χ. Gram- παθογόνα στελέχη Escherichia, Salmonella, Shigella, Vibrio κτλ

 Οι τοξικές ιδιότητες συνδέονται με το λιπιδικό τμήμα της 
λιποπολυσακχαριτικής στοιβάδας: το λιπίδιο Α, το οποίο συχνά αναφέρεται 
ως ενδοτοξίνη (endotoxin)ως ενδοτοξίνη (endotoxin).

δομή ενός λιποπολυσακχαρίτη (LPS) Gram- βακτηρίου 



Περίπλασμα κυτταρικού φακέλου αρνητικών κατάΠερίπλασμα κυτταρικού φακέλου αρνητικών κατά 
Gram βακτηρίων

 Το περίπλασμα (periplasm) αποτελεί το χώρο Το περίπλασμα (periplasm) αποτελεί το χώρο 
μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μεμβράνης
στα Gram- βακτήρια.

 Το περίπλασμα της Escherichia coli περιέχει 
πολλές περιπλασμικές πρωτεΐνες.

 Στις περιπλασμικές πρωτεΐνες 
περιλαμβάνονται:περιλαμβάνονται:

 υδρολυτικά ένζυμα (συμμετέχουν στην αρχική 
αποικοδόμηση των διαφόρων θρεπτικώναποικοδόμηση των διαφόρων θρεπτικών 
συστατικών)

 πρωτεΐνες δέσμευσης (συμμετέχουν στα 
αρχικά στάδια διαδικασιών μεμβρανικής 
μεταφοράς, π.χ. σύστημα ABC) 

 χημειοϋποδοχείς (συμμετέχουν στις 
χημειοτακτικές αποκρίσεις) 



Μετακίνηση των μικροοργανισμών



 Πολλοί προκαρυωτικοί οργανισμοί έχουν την ικανότητα να 
μετακινούνται:

 είτε κολυμπώντας μέσα σε υγρό περιβάλλον (swimming), 

 ί έ ά έ ά λί θ ( lidi lidi είτε έρπωντας πάνω σε στερεές επιφάνειες με ολίσθηση (gliding, sliding 
motility).

 Παρόλο που κίνηση των κυττάρων απαιτεί την κατανάλωση ενέργειας, η 
ικανότητα μετακίνησης μέσα σ΄ ένα ενδιαίτημα επιτρέπει σ΄ ένα κύτταρο να η μ η ης μ ημ ρ ρ
προσεγγίζει  διάφορες περιοχές αυτού. 

→ κάτι το οποίο μπορεί να κρίνει ακόμη και την επιβίωση του→ κάτι το οποίο μπορεί να κρίνει ακόμη και την επιβίωση του.

 Η ικανότητα μετακίνησης οφείλεται συνήθως στα μαστίγια (flagella), 
πρωτεϊνικές δομές με τη μορφή λεπτών προεκβολών (πάχος 20 nm).



 Μαστίγια υπάρχουν: Μαστίγια υπάρχουν:

 τόσο στα θετικά (π.χ. Bacillus 
subtilis)subtilis), 

 όσο και τα αρνητικά κατά Gram 
βακτήρια (π χ Escherichia coliβακτήρια (π.χ. Escherichia coli, 
Pseudomonas fluorescens).

 Τα μαστίγια μπορούν να 
παρατηρηθούν στο οπτικό 
μικροσκόπιο μετά από χρώση με μ ρ μ χρ η μ
ειδικές χρωστικές (Leifson flagella 
stain) που αυξάνουν τη διάμετρο 
τους. 

 Η διευθέτηση των μαστιγίων
διαφέρει ανάλογα με το είδος του 
βακτηρίου (ταξινομικό γνώρισμα) καιβακτηρίου (ταξινομικό γνώρισμα) και 
καθορίζει τον τρόπο μετακίνησης.



περίτριχο λοφιότριχο πολικός τύποςαμφίτριχο

τέσσερις βασικές διαμορφώσεις μαστιγίων βακτηριακών 
κυττάρων





 Στα Gram- βακτήρια 
Escherichia coli και 
Salmonella 
typhimurium για τηtyphimurium, για τη 
σύνθεση των 
μαστιγίων και την 
εκδήλωση κίνησης ή η η ης
απαιτούνται 
τουλάχιστον 40 
γονίδια.

 Μαστίγια που έχουν 
σπάσει εξακολουθούν 
να περιστρέφονται και 
μπορούν ναμπορούν να 
επιδιορθωθούν με νέα 
μόρια της πρωτεΐνης 
μαστιγίνης (ή ς (
νηματίνης).

δομή μαστιγίου και σύνδεση αυτού με τον 
κυτταρικό φάκελο ενός Gram- βακτηρίου



αρνητικό κατά Gram βακτήριο θετικό κατά Gram βακτήριο

δομή μαστιγίων προκαρυωτικών κυττάρων



Κίνηση των μαστιγίων (flagellar movement)Κίνηση των μαστιγίων (flagellar movement)
 Το κάθε μαστίγιο κινείται περιστροφικά όπως μια προπέλα, η 

περιστροφική κίνηση μεταδίδεται στο μαστίγιο από τις πρωτεΐνες τουπεριστροφική κίνηση μεταδίδεται στο μαστίγιο από τις πρωτεΐνες του 
κινητήρα (motor).

 Η απαιτούμενη για το σκοπό αυτό ενέργεια προέρχεται από την Η απαιτούμενη για το σκοπό αυτό ενέργεια προέρχεται από την 
πρωτονιεγερτική δύναμη.



 Η περιστροφή των μαστιγίων προωθεί τα βακτήρια σε υγρό μέσο με ρ ρ φή μ γ ρ β ήρ γρ μ μ
ταχύτητα έως και 60 μήκη κυττάρου / sec ή 0,17 m / h.

 Το ταχύτερο ζώο (τσιτάχ cheetah) μπορεί να τρέξει έως και 25 μήκη Το ταχύτερο ζώο (τσιτάχ, cheetah) μπορεί να τρέξει έως και 25 μήκη 
σώματος / sec ή 110 km / h.

 Επομένως τα προκαρυωτικά κύτταρα κινούνται πολύ ταχύτερα από Επομένως, τα προκαρυωτικά κύτταρα κινούνται πολύ ταχύτερα από 
τους ταχύτερους ανώτερους ζωικούς οργανισμούς (!)

τσιτάχ



Κινήσεις ολίσθησης πάνω σε στερεήΚινήσεις ολίσθησης πάνω σε στερεή 
επιφάνεια

 Ικανότητα κίνησης έχουν και πολλοί προκαρυωτικοίΙκανότητα κίνησης έχουν και πολλοί προκαρυωτικοί 
μικροοργανισμοί που δε φέρουν μαστίγια. 

 Αυτοί μπορούν να μετακινούνται πάνω σε στερεές υ ο μ ορού α με α ού α ά ω σε σ ερεές
επιφάνειες με ολίσθηση (gliding motility).

 Γνωστότερα ολισθητικά βακτήρια είναι τα νηματοειδή 
κυανοβακτήρια (filamentous cyanobacteria).

 Στα κυανοβακτήρια εκκρίνεται κατά την ολίσθηση μια Στα κυανοβακτήρια, εκκρίνεται κατά την ολίσθηση μια 
πολυσακχαριτική βλέννα (polysaccharide slime):

→ καθώς η απεκριννόμενη βλέννα προσκολλάται→ καθώς η απεκριννόμενη βλέννα προσκολλάται 
στην επιφάνεια συμπαρασύρει μαζί της και το 
κύτταρο.



νηματοειδές κυανοβακτήριο Oscillatoria με ικανότητα 
ολίσθησης πάνω σε επιφάνειες



Περιβαλλοντικές αποκρίσεις μικροοργανισμών
 Σημαντικό πλεονέκτημα της μετακίνησης των μικροοργανισμών είναι 

ότι αυτό επιτρέπει την κίνηση:

Περιβαλλοντικές αποκρίσεις μικροοργανισμών

ότι αυτό επιτρέπει την κίνηση:

 είτε προς ένα ευνοϊκό περιβάλλον
ί ά ό ά δ έ είτε μακριά από κάποιο δυσμενές

 Η μετακίνηση ενός μικροοργανισμού προς ή μακριά από κάποιο ερέθισμα 
λ ί ό ή ό (t i )καλείται τακτισμός ή τροπισμός (taxis).

 ∆ιακρίνονται οι εξής τακτισμοί:

 χημειοτακτισμός → απόκριση σε χημικές ουσίες, προσελκυστικά μόριαχημ μ ς ρ η χημ ς ς, ρ μ ρ
(attractants), απωθητικά μόρια (repellants)

 φωτοτακτισμός → απόκριση στο φως
 αεροτακτισμός → απόκριση στο οξυγόνορ μ ς ρ η ξ γ
 ωσμωτακτισμός → απόκριση σε συνθήκες υψηλής ή χαμηλής ιοντική ισχύς 

(ionic strength)



αεροτακτισμός αυτοκινούμενων βακτηρίων: τα βακτήριααεροτακτισμός αυτοκινούμενων βακτηρίων: τα βακτήρια 
μετακινούνται προς το οξυγόνο το οποίο παράγεται από το 

φωτοσυνθετικό φύκος (στο κέντρο)



Μεμβρανικές αισθητήριες πρωτεΐνεςΜεμβρανικές αισθητήριες πρωτεΐνες
 Στον μοριακό μηχανισμό των διαφόρων 

τακτισμών που παρουσιάζουν οι αυτοκινούμενοι μ ρ ζ μ
προκαρυώτες συμμετέχουν μεμβρανικές 
αισθητήριες πρωτεΐνες. 

 π.χ. χημειοϋποδοχείς, φωτοϋποδοχείς

 Οι υποδοχείς αυτοί μπορούν να αντιλαμβάνονται 
τη διαβάθμιση συγκεντρώσεων χημικών ουσιών 
(ή της έντασης του φωτός).

 Τελικά οι υποδοχείς αλληλεπιδρούν με χ ς η ρ μ
κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες μέσω μια 
οδού μεταγωγής σήματος (signal transduction 
pathway), επηρεάζοντας τελικά πρωτεΐνες που 
ελέγχουν τη φορά περιστροφής του μαστιγίουελέγχουν τη φορά περιστροφής του μαστιγίου
ή την κίνηση μέσω ολίσθησης.



Επιφανειακές και ενδοκυττάριες δομές 
(έγκλειστα) προκαρυωτικών κυττάρων(έγκλειστα) προκαρυωτικών κυττάρων

Surface structures and inclusions ofSurface structures and inclusions of 
prokaryotes



Κ ί ίδ
AA

Κροσσοί και τριχίδια
 Οι κροσσοί και τα τριχίδια είναι ρ ρ χ

πρωτεϊνικές δομές που υπάρχουν στην 
επιφάνεια ορισμένων βακτηρίων, όπως 
και τα μαστίγια.

 Οι κροσσοί (fimbriae) είναι πολύ BB
 Οι κροσσοί (fimbriae) είναι πολύ 

μικρότεροι απ΄ ό,τι τα μαστίγια και πολύ 
περισσότεροι.

 Τα τριχίδια (pili) έχουν παραπλήσια 
δομή με τους κροσσούς, αλλά είναι 
συνήθως μακρύτερα και υπάρχουν σ’ 
ελάχιστους αριθμούς ανά κύτταρο. SEM παρατήρηση κυττάρων 

Escherichia coli O157:H7, τα οποία 
είτε παράγουν (A), είτε δεν παράγουν 

(B) τριχίδια (ράβδος = 1 μM)



 Οι κροσσοί και τα τριχίδια εμπλέκονται κυρίως στη διαδικασία Οι κροσσοί και τα τριχίδια εμπλέκονται κυρίως στη διαδικασία
προσκόλλησης των μικροοργανισμών σε επιφάνειες.

► Για παράδειγμα:

 προσκόλληση προσκόλληση 
παθογόνων 
μικροοργανισμών σε 
θ ώ ύανθρώπινους ιστούς

 σχηματισμός βιο-σχηματισμός βιο
υμενίων πάνω σε 
αβιοτικές επιφάνειες

βιο-υμένιο κυττάρων Escherichia coli που 
ενώνονται μεταξύ τους με τριχίδια



 Τα τριχίδια επίσης συμμετέχουν στο μηχανισμό της βακτηριακής σύζευξης
(bacterial conjugation).

β ή ύ ξ άβακτηριακή σύζευξη κυττάρων 
Escherichia coli



Κάψουλες και βλεννοστοιβάδες: γλυκοκάλυκαςΚάψουλες και βλεννοστοιβάδες: γλυκοκάλυκας
 Μερικοί προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί 

εκκρίνουν στην επιφάνεια τους βλεννώδη ρ η φ ς β η
(κολλώδη) υλικά αποτελούμενα κυρίως από 
πολυσακχαρίτες και πρωτεΐνες.

 Ο γλυκοκάλυκας (glycocalyx) είναι ένας 
γενικός όρος γι΄ αυτές τις πολυμερείς ουσίες 
ο ερ βάλλο α ύ αραπου περιβάλλουν τα κύτταρα.

βλεννοστοιβάδα

 Εάν οι ουσίες βρίσκονται σταθερά 
συνδεδεμένες με την κυτταρική επιφάνεια 
τότε έχουμε το σχηματισμός κάψουλας 
(capsule)(capsule).

 Εάν οι ουσίες αυτές βρίσκονται χαλαρά 
συνδεδεμένες με την κυτταρική επιφάνειασυνδεδεμένες με την κυτταρική επιφάνεια 
τότε έχουμε το σχηματισμό 
βλεννοστοιβάδας (slime layer). κάψουλα



Έγκλειστα προκαρυωτικών κυττάρωνΈγκλειστα προκαρυωτικών κυττάρων
 Στο εσωτερικό ορισμένων 

προκαρυωτικών κυττάρων υπάρχουνπροκαρυωτικών κυττάρων υπάρχουν 
κοκκία και έγκλειστα.

 Τα έγκλειστα λειτουργούν συνήθως Τα έγκλειστα λειτουργούν συνήθως 
ως αποθήκες θρεπτικών 
συστατικών.

 π.χ. αποθήκη γλυκογόνου όταν 
υπάρχει πλεόνασμα γλυκόζης στο 
περιβάλλον

(PHB)

 Σε αντίθεση με τα ευκαρυωτικά 
οργανίδια, οι προκαρυωτικές αυτές 
δομές δεν περιβάλλονται από λιπιδική 
δ λοσ ο βάδα αλλά α ό α κύτταρα φωτοτροφικού βακτηρίουδιπλοστοιβάδα αλλά από μια 
μονοστοιβάδα φωσφολιπιδίων, 
πρωτεϊνών και γλυκοπρωτεϊνών.

κύτταρα φωτοτροφικού βακτηρίου 
Rhodovibrio sodomensis με 

έγκλειστα PHB



Αεροκυστίδια ή κενοτόπια άερα

 Τα αεροκυστίδια (gas vesicles)
είναι μικρές αεριοφόρες δομές 
(gas-filled structures), των οποίων 
ο ρόλος είναι να προσδίδουν σταο ρόλος είναι να προσδίδουν στα 
κύτταρα άνωση.

 Ιδιαίτερο όφελος έχουν οι 
υδρόβιοι φωτοσυνθετικοί 
μικροοργανισμοί οι οποίοιμικροοργανισμοί, οι οποίοι 
μπορούν (μέσω των 
αεροκυστιδίων) να ελέγχουν την 
κατακόρυφη θέση τους και έτσι ρ φη η ς
να βρίσκονται σε περιοχές με τη 
βέλτιστη ένταση φωτός για τη 
φωτοσύνθεση. 

κυανοβακτήρια



ΕνδοσπόριαΕνδοσπόρια
 Το ενδοσπόριο (endospore) είναι ένα διαφοροποιημένο, ιδιαίτερα 

ανθεκτικό κύτταρο, το οποίο παράγεται από 20 περίπου γένη Gram+

βακτηρίων (π χ Bacillus Clostridium) κατά τη διαδικασία τηςβακτηρίων (π.χ. Bacillus, Clostridium) κατά τη διαδικασία της 
σποριοποίησης ή σποριογένεσης (sporulation).

 O σχηματισμός ενδοσπορίου οδηγεί σ’ έναν σχεδόν αφυδατωμένο 
σποριομανδύα (spore coat) που περιέχει σημαντικά μακρομόρια όπως 
διπικολονικό ασβέστιο (calcium dipicolinate)διπικολονικό ασβέστιο (calcium dipicolinate).

 O σποριοπυρήνας (endospore core) ενός ώριμου ενδοσπορίου περιέχει O σποριοπυρήνας (endospore core) ενός ώριμου ενδοσπορίου περιέχει 
μόλις το 10-30%  της ποσότητας νερού που περιέχει το βλαστικό κύτταρο 

 αυτό οδηγεί σε σημαντική αύξηση θερμοανθεκτικότητας και της αντοχής αυτό οδηγεί σε σημαντική αύξηση θερμοανθεκτικότητας και της αντοχής 
σε διαφόρους χημικούς παράγοντες

 Ο σποριοπυρήνας περιέχει υψηλές ποσότητες μικρών οξεοδιαλυτών Ο σποριοπυρήνας περιέχει υψηλές ποσότητες μικρών οξεοδιαλυτών 
σποριοπρωτεϊνών (small acid-soluble spore proteins, SASP).



σχεδιάγραμμα βακτηριακού ενδοσπορίου



 Τα σπόρια μπορούν να Τα σπόρια μπορούν να 
παραμείνουν σε λανθάνουσα 
φάση (dormant) επ’ αόριστον, 
αλλά μεταπίπτουν γρήγορα σε μ γρήγ ρ
φάση εκβλάστησης
(germination) όταν υπάρχει το 
κατάλληλο περιβαλλοντικό η ρ β
ερέθισμα.  

 Στο Bacillus subtilis
η διαδικασία της σποριοπόιησηςη διαδικασία της σποριοπόιησης 
διαρκεί περίπου 8 ώρες και σ’ 
αυτή φαίνεται πως συμμετέχουν 
περίπου 200 γονίδια.ρ γ



διαδικασία σποριοποίησης



εκβλάστηση ενδοσπορίου στο βακτήριοεκβλάστηση ενδοσπορίου στο βακτήριο 
Clostridium pectinovorum

0,5 μm


