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Άδειες Χρήσης

Τ ό δ ό λ ό δ ίθ ό ή Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με τους όρους χρήσης 
Creative Commons (CC) – Αναφορά ∆ημιουργού – Μη Εμπορική 
Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα. 

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
 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού ρ χ χ

έργου του διδάσκοντα.

 Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» έχει Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» έχει 
χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. 

 Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η η γχρημ η ρ ή η
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.



Θρέψη των μικροοργανισμώνΘρέψη των μικροοργανισμών

Mi bi l t itiMicrobial nutrition



μικροβιακή θρέψη και κυτταρικός μεταβολισμόςμικροβιακή θρέψη και κυτταρικός μεταβολισμός
θρεπτικά στοιχεία για 

βιοσύνθεση

ενέργεια για τη 
βιοσύνθεση παρα-προϊόντα (προϊόνταβιοσύνθεση παρα-προϊόντα (προϊόντα 

ζύμωσης, οξέα, αλκοόλες, 
CO2, κτλ, ανηγμένοι 

αποδέκτες ηλεκτρονίων)

αναβολισμός
(βιοσύνθεση) ενέργεια                            

για κινητικότητα,

καταβολισμός

για κινητικότητα, 
μεταφορά θρεπτικών 

στοιχείων κτλ

μακρομόρια και άλλα κυτταρικά

καταβολισμός

μακρομόρια και άλλα κυτταρικά 
συστατικά  

χημικές ενώσεις, φως 
(πηγή ενέργειας)



Τ β ά ύ λ ύ ί ό ό (70%) Τα μικροβιακά κύτταρα αποτελούνται κυρίως από νερό (70%) και 
μακρομόρια (26%).

 Τα μακρομόρια (πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα, πολυσακχαρίτες και λιπίδια) 
αποτελούνται από μικρότερες υπομονάδες: τα μονομερή.

 Τα μακρομόρια είναι τα πιο άφθονα μόρια ενός οποιουδήποτε κυττάρου.



Μ β ή θ έ θ έ ίΜικροβιακή θρέψη και θρεπτικές ουσίες
 Με τον όρο μικροβιακή 

θ έ ( i bi lθρέψη (microbial 
nutrition) εννοούμε την 
τροφοδοσία των 

ά άκυττάρων με χημικά 
συστατικά (τα οποία 
είναι απαραίτητα για τη 
δόμηση των μονομερώνδόμηση των μονομερών
και την παροχή 
ενέργειας).

 Τα χημικά αυτά 
συστατικά λέγονται

αποικίες μικροοργανισμών ανεπτυγμένες 
πάνω σε στερεό θρεπτικό υλικό σε τρυβλίοσυστατικά λέγονται 

θρεπτικές ουσίες
(nutrients).

πάνω σε στερεό θρεπτικό υλικό σε τρυβλίο



Μακροτροφικές και μικροτροφικές θρεπτικές ουσίες

 Ανάλογα με τις ποσότητες που απαιτούνται από τα κύτταρα, οι 
θρεπτικές ουσίες χωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες: 

 στις μακροτροφικές ουσίες (macronutrients), αυτές είναι ς ς ς ( ) ς
απαραίτητες σε μεγάλες ποσότητες

και 

 στις μικροτροφικές ουσίες (micronutrients), αυτές είναι απαραίτητες 
σε μικρές ποσότητες (σε «ίχνη»)



Μ έ θ έ ίΜακροτροφικές θρεπτικές ουσίες



Άνθρακας (C carbon)Άνθρακας (C, carbon)
 Ο άνθρακας είναι το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο δημιουργεί το σκελετό 

όλων των μακρομορίων ενός κυττάρουόλων των μακρομορίων ενός κυττάρου.

 Με βάση το ξηρό βάρος, ένα τυπικό κύτταρο αποτελείται κατά 50% από 
άνθρακαάνθρακα.

 Σχετικά με τις απαιτήσεις τους ως προς την πηγή άνθρακα, οι 
ί ίζμικροοργανισμοί χωρίζονται:

 στους αυτότροφους (λιθότροφους, ανοργανότροφους): χρησιμοποιούν 
δ ξ ίδ ά θ (CO )το διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

και 

 στους ετερότροφους (οργανότροφους): χρησιμοποιούν οργανικές ενώσεις



Άζωτο (N nitrogen)Άζωτο (N, nitrogen)
 Είναι το δεύτερο στη σειρά 

απαραίτητο στοιχείο για την αύξησηαπαραίτητο στοιχείο για την αύξηση 
των μικροοργανισμών.

 Με βάση το ξηρό βάρος ένα τυπικό Με βάση το ξηρό βάρος, ένα τυπικό 
βακτηριακό κύτταρο περιέχει 12%
άζωτο.

 Το άζωτο είναι το κύριο συστατικό:

 των πρωτεϊνών των πρωτεϊνών 

και 

 των νουκλεϊκών οξέων



ξύ δ ή άδ άθ ΐ
καρβοξυλομάδα

αμινοξύ: η δομική μονάδα κάθε πρωτεΐνης

αμινομάδα

πλευρική αλυσίδαα-άνθρακας



φωσφορική 
ομάδα

αζωτούχος βάση (αδενίνη)

δεσμοί 
υδρογόνου

χημική δομή του 
νουκλεοτιδίου της

σάκχαρο (ριβόζη)

νουκλεοτιδίου της 
μονοφωσφορικής 
αδενοσίνης (AMP)



Πηγές αζώτου για τους μικροοργανισμούςΠηγές αζώτου για τους μικροοργανισμούς
 Οι περισσότεροι 

μικροοργανισμοί μπορούν να μ ρ ργ μ μ ρ
χρησιμοποιούν:

 ανόργανες πηγές αζώτουργ ς ηγ ς ζ
(π.χ. αμμωνία ΝΗ3, νιτρικά ΝΟ3

-

και νιτρώδη ΝΟ2
- άλατα)

έ ζ ύ ώ οργανικές αζωτούχες ενώσεις
(π.χ. αμινοξέα, πεπτίδια, 
νουκλεοτίδια)

 Μόνο τα αζωτοδεσμευτικά 
βακτήρια (Azotobacter, 
Azomonas AzospirillumAzomonas, Azospirillum, 
Beijerinckia κτλ) μπορούν να 
χρησιμοποιούν το αέριο 
ατμοσφαιρικό Ν2 ως πηγή 
ζώ ( ξ ίδ φυμάτια συμβιωτικώναζώτου (οξείδωση προς 
νιτρώδη και στη συνέχεια προς 
νιτρικά).

φυμάτια συμβιωτικών 
αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων στις 

ρίζες των ψυχανθών



Φώσφορος (PΦώσφορος (P, 
phosphorous)

 O φώσφορος υπάρχει στη 
φύση υπό τη μορφή 

όανόργανων και 
οργανικών φωσφορικών
(PO4

-3).

χημική δομή 
φωσφολιπιδίου 

ή
 Αποτελεί κύριο συστατικό 

των νουκλεϊκών οξέων
και των φωσφολιπιδίων.

κυτταρικής 
μεμβράνης

και των φωσφολιπιδίων.

 Βρίσκεται επίσης στο ATP.



αδενίνηαδενίνη

κυτοσίνη



αδενίνηαδενίνη
ίν
η

δεσμοί υψηλής ενέργειας

αδ
εν
οσ

ί

5

1 4

φωσφορικές ομάδες

ριβόζη
2 3

διφωσφορική αδενοσίνη (ADP)

τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP)



Θείο (S sulfur)

 Το θείο είναι απαραίτητο εξαιτίας του δομικού του 

Θείο (S, sulfur)

ρ η ξ ς μ
ρόλου στα θειούχα αμινοξέα κυστεΐνη και 
μεθειονίνη. 

κυστεΐνη
 Επίσης, υπάρχει σε διάφορες βιταμίνες, όπως 

τη θειαμίνη (Β1) και βιοτίνη (Β7) .

κυστεΐνη

 Οι σημαντικότερες φυσικές πηγές θείου
περιλαμβάνουν τα θειικά ιόντα (SO4

2-), το 
δ όθ (H S) θ ύ ξέυδρόθειο (H2S) και τα θειούχα αμινοξέα.

μεθειονίνη



Σίδ (F I )Σίδηρος (Fe, Iron)

 O σίδηρος διαδραματίζει O σίδηρος διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην 
κυτταρική αναπνοή, όντας 
ουσιώδες συστατικό των ουσ ώδες συσ α ό ω
πρωτεϊνών μεταφοράς 
ηλεκτρονίων: 

 των κυτοχρωμάτων
(cytochromes) 

και 
ομάδα αίμης κυτοχρώματος

 των μη αιμικών 
σιδηροθειούχων 
πρωτεϊνών (nonheme 

τα κυτοχρώματα είναι μια ομάδα έγχρωμων 
πρωτεϊνών που περιέχουν μια ή περισσότερες 

μ μης χρ μ ς

ρ (
iron/sulfur proteins) ομάδες αίμης. Το άτομο σιδήρου στην ομάδα της 

αίμης μπορεί να μεταφέρει ένα ηλεκτρόνιο 
(ανάγεται από Fe3+ σε Fe2+)



Σιδηροφορείς (δεσμευτικοί παράγοντες Fe3+)ηρ φ ρ ς ( μ ρ γ ς )
 Υπό ανοξικές συνθήκες (δίχως την 

παρουσία οξυγόνου), o σίδηρος βρίσκεται σαν 
δισθενής (Fe2+) και είναι ευδιάλυτος. 

 Όταν όμως υπάρχει οξυγόνο, ο σίδηρος 
βρίσκεται σαν τρισθενής (Fe3+)
σχηματίζοντας διάφορες αδιάλυτες ανόργανεςσχηματίζοντας διάφορες αδιάλυτες ανόργανες 
ενώσεις (που δεν μπορούν να προσληφθούν 
από τα κύτταρα).

 Τα κύτταρα ανακτούν το σίδηρο από τέτοιες 
ενώσεις χρησιμοποιώντας δεσμευτικού 
παράγοντες, που καλούνται σιδηροφορείς
(siderophores).(siderophores).

 Παραδείγματα σιδηροφορέων αποτελούν τα 
διάφορα παράγωγα του υδραξαμικού 
ξέοξέος.

 Βακτήρια όπως το Escherichia coli, 
Salmonella typhimurium χρησιμοποιούν τις

χημική δομή εντεροβακτίνης 
αρνητικών κατα GramSalmonella typhimurium χρησιμοποιούν τις 

εντεροβακτίνες (enterobactins, 
enterochelins) σαν σιδηροδεσμευτικούς 
παράγοντες.

αρνητικών κατα Gram 
βακτηρίων



Άλλες μακροτροφικές ουσίες (Κ Mg Ca Na)Άλλες μακροτροφικές ουσίες (Κ, Mg, Ca, Na)
 Το κάλιο (Κ, potassium) είναι απαραίτητο στους μικροοργανισμούς γιατί 

ορισμένα ένζυμα (όπως μερικά που συμμετέχουν στην πρωτεϊνοσύνθεση)ορισμένα ένζυμα (όπως μερικά που συμμετέχουν στην πρωτεϊνοσύνθεση) 
έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σ’ αυτό το στοιχείο.

 Το μαγνήσιο (Mg, magnesium) είναι απαραίτητο για τη σταθερότητα των 
ριβοσωμάτων, των κυτταρικών μεμβρανών, των νουκλεϊκών οξέων
καθώς και την ενεργότητα πολλών ενζύμων (π χ DNA πολυμεράση RNAκαθώς και την ενεργότητα πολλών ενζύμων (π.χ. DNA πολυμεράση, RNA 
πολυμεράση).

 Το ασβέστιο (Ca, calcium) παίζει σημαντικό ρόλο στη θερμοκρασιακή 
σταθερότητα των ενδοσπορίων, αλλά δεν είναι απαραίτητο συστατικό για 
την αύξηση πολλών μικροοργανισμών.η ξη η μ ρ ργ μ

 Το νάτριο (Na sodium) είναι συνήθως απαραίτητο για την αύξηση των Το νάτριο (Na, sodium) είναι συνήθως απαραίτητο για την αύξηση των 
θαλάσσιων μικροοργανισμών (των αλόφιλων).



Οξυγόνο (Ο, oxygen) και κατηγορίες των μικροοργανισμών 
βάσει των απαιτήσεών τους σε αέριο μοριακό οξυγόνο (Ο2)



Τ ξ ό ό ό ή ύ θ λλώ ώ Το οξυγόνο, εκτός από τη συμμετοχή του στη σύνθεση πολλών χημικών 
ενώσεων (π.χ. νουκλεϊκά οξέα, πρωτεΐνες) είναι επίσης απαραίτητο για τη 
λειτουργία της αερόβιας κυτταρικής αναπνοής (aerobic cellular 
respiration).respiration).

 Βάσει των απαιτήσεων τους σε αέριο (μοριακό) οξυγόνο (O2), οι 
μικροοργανισμοί διακρίνονται στους:

 υποχρεωτικούς αερόβιους (obligate aerobes)

 προαιρετικά αναερόβιους (facultative anaerobes)

 υποχρεωτικά αναερόβιους (obligate anaerobes)χρ ρ β ς ( g )

 μικροαερόφιλους (microaerophiles)

 αεροανθεκτικούς (aerotolerants)



Υποχρεωτικά αερόβιοι μικροοργανισμοί
 Είναι εκείνοι οι μικροοργανισμοί που απαιτούν οξυγόνο για να επιβιώσουν 

και να αναπτυχθούν

Υποχρεωτικά αερόβιοι μικροοργανισμοί

και να αναπτυχθούν. 

 Το οξυγόνο χρησιμοποιείται σαν τελικός αποδέκτης των ηλεκτρονίων
(terminal electron acceptor) κατά τη διάρκεια της κυτταρικής αερόβιας(terminal electron acceptor) κατά τη διάρκεια της κυτταρικής αερόβιας 
αναπνοής.

 Τα ηλεκτρόνια παράγονται από την οξείδωση χημικών ενώσεων (όπως Τα ηλεκτρόνια παράγονται από την οξείδωση χημικών ενώσεων (όπως 
σάκχαρα, πρωτεΐνες και λιπίδια). 

 Το κύριο πλεονέκτημα τους είναι η απόδοση περισσότερης ενέργειας σε Το κύριο πλεονέκτημα τους είναι η απόδοση περισσότερης ενέργειας σε 
σχέση με τους αναερόβιους μικροοργανισμούς. 

 Παραδείγματα υποχρεωτικών αερόβιων βακτηρίων:

Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Flavobacterium, Alteromonas, 
Alcaligenes, Mycobacterium tuberculosis.



υποχρεωτικά αερόβια βακτήρια Pseudomonas aeruginosa όπως αυτά 
φαίνονται με το ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM)



Εί ί ί

Προαιρετικά αναερόβιοι μικροοργανισμοί

 Είναι εκείνοι οι μικροοργανισμοί που:

 μπορούν και χρησιμοποιούν το οξυγόνο όταν υπάρχει στο περιβάλλον μ ρ χρη μ ξ γ ρχ ρ β
που αυξάνονται (αερόβια αναπνοή), 

 αλλά συγχρόνως είναι ικανοί να συνεχίσουν την αύξηση όταν το οξυγόνο δεν αλλά συγχρόνως είναι ικανοί να συνεχίσουν την αύξηση όταν το οξυγόνο δεν 
είναι διαθέσιμο (χρησιμοποιώντας αναερόβια αναπνοή ή ζύμωση). 

 Παραδείγματα προαιρετικά αναερόβιων βακτηρίων:

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella enterica, Listeria 
monocytogenes, Corynebacterium. 

 Επίσης, πολλές ζύμες (π.χ. Saccharomyces cerevisiae) ανήκουν σ’ αυτή την  
κατηγορία.



Υποχρεωτικά αναερόβιοι μικροοργανισμοί
 Είναι εκείνοι οι μικροοργανισμοί εκείνοι που δεν μπορούν να επιβιώσουν 

παρουσία οξυγόνου. 

Υποχρεωτικά αναερόβιοι μικροοργανισμοί

ρ ξ γ

 Πιστεύεται πως οι μικροοργανισμοί αυτοί πεθαίνουν λόγω έλλειψης 
των ενζύμων:ζ μ

 υπεροξειδική δισμουτάση (superoxide dismutase, SOD) και 
 καταλάση (catalase)καταλάση (catalase) 

τα οποία αποικοδομούν το τοξικό ανιόν υπεροξειδίου (superoxide, O2
-) 

που μπορεί να σχηματίζεται στα κύτταρα εξαιτίας της παρουσίας του 
οξυγόνου.ξ

2Ο - + 2H+ H O + Oυπεροξεική 2Ο2 + 2H H2O2 + O2

2H Ο 2H O O

ξ
δισμουτάση

2H2Ο2 2H2O + O2καταλάση



 Το ανιόν υπεροξειδίου (O2
-) είναι πολύ ισχυρός οξειδωτικός Το ανιόν υπεροξειδίου (O2 ) είναι πολύ ισχυρός οξειδωτικός 

παράγοντας και μπορεί να οξειδώσει οποιοδήποτε μόριο στο κύτταρο, 
συμπεριλαμβανομένων των μακρομορίων (π.χ. νουκλεϊκών οξέων, 
πρωτεϊνών).ρ )

Α ί ξ ό ά όβ ί Αντί του οξυγόνου, οι υποχρεωτικά αναερόβιοι μικροοργανισμοί 
χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τελικούς δέκτες ηλεκτρονίων, όπως το 
θειικό (SO4

2-), το νιτρικό (NO3
-), το ιόν σιδήρου (Fe3+), το ανθρακικό (CO3

2-)
(αναερόβια αναπνοή)(αναερόβια αναπνοή). 

 Επίσης, κάποιοι υποχρεωτικά αναερόβιοι μικροοργανισμοί μπορεί να 
προμηθεύονται ενέργεια μέσω ζύμωσης.

 Παραδείγματα υποχρεωτικά αναερόβιων βακτηρίων:

Cl t idi Bifid b t i P i ib t i B t idClostridium, Bifidobacterium, Propionibacterium, Bacteroides, 
Fusobacterium, Prevotella, Actinomyces



Βασίλειο (kingdom) Eubacteria

Φύλο (phylum) Actinobacteria

Ομάδα (class) Actinobacteria

Τάξη (order) Actinomycetalesξη ( ) y

Οικογένεια (family) Propionibacteriaceae

Γένος (genus) Propionibacterium

Γαλακτοκομικάείδη freudenreichiiΓαλακτοκομικά είδη
(dairy species)

freudenreichii 
jensenii
thoenii 
acidipropioniciacidipropionici

είδη του βακτηρίου Propionibacterium (όπως Pro. freudenreichii)είδη του βακτηρίου Propionibacterium (όπως Pro. freudenreichii) 
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του τυριού emmental και άλλων 
τύπων ελβετικών τυριών (προμήθεια ενέργειας μέσω προπιονικής ζύμωσης)



Bifidobacterium bifidum: θεωρείται σημαντικόBifidobacterium bifidum: θεωρείται σημαντικό 
προβιοτικό βακτήριο (χρησιμοποιείται κυρίως 

για τη θεραπεία εντερικών διαταραχών)



Clostridium perfringens: προκαλείClostridium perfringens: προκαλεί 
τροφιμογενή γαστρεντερίτιδα



Μικροαερόφιλοι μικροοργανισμοί

 Είναι εκείνοι οι μικροοργανισμοί οι οποίοι:

Μικροαερόφιλοι μικροοργανισμοί

μ ρ ργ μ

 είναι μεν αερόβιοι (απαιτούν οξυγόνο για την επιβίωση τους, δηλαδή 
προμηθεύονται ενέργεια μέσω αερόβιας αναπνοής)προμηθεύονται ενέργεια μέσω αερόβιας αναπνοής), 

 αλλά αναπτύσσονται καλύτερα σε περιβάλλοντα που έχουν μικρότερη 
έ ξ ό ό ί ύ έ (< 20%)συγκέντρωση οξυγόνου από εκείνη του ατμοσφαιρικού αέρα (<~20%). 

 Πολλοί μικροαερόφιλοι αναπτύσσονται επίσης καλύτερα σε περιβάλλοντα με μ ρ ρ φ ης ρ ρ β μ
αυξημένη συγκέντρωση CO2 (καπνόφιλοι). 

 Παράδειγματα μικροαερόφιλων βακτηρίων: 

Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori, Borrelia burgdorferi
(σπειροχαίτη που προκαλεί τη νόσο του Lyme)



Βασίλειο (kingdom) Eubacteria

Φύλο (ph l m) P t b t iΦύλο (phylum) Proteobacteria

Ομάδα (class) Epsilon Proteobacteria

Τάξη (order) Campylobacterales

Οικογένεια (family) Campylobacteraceae

Γένος (genus) Campylobacter

Είδη (species) Campylobacter jejuni
Campylobacter coli
Campylobacter fetus
Campylobacter lari
κτλ

κύτταρα Campylobacter jejuni όπως εμφανίζονται στο ηλεκτρονιακό 
μικροσκόπιο σάρωσης. ∆ιακρίνονται τα διπολικά μαστίγια.



Κ λλ έ ό λΚαλλιέργεια μικροαερόφιλων 
μικροοργανισμών

 Η φλόγα του κεριού έχει σαν 
αποτέλεσμα την κατανάλωση 
(ελάττωση) του οξυγόνου (Ο2) που(ελάττωση) του οξυγόνου (Ο2) που 
υπάρχει αρχικά μέσα στο βάζο.

 Η μέθοδος ενδείκνυται για την Η μέθοδος ενδείκνυται για την 
καλλιέργεια των μικροαερόφιλων 
μικροοργανισμών.

βάζο με φλόγα κεριού (caddle jar)



Αεροανθεκτικοί μικροοργανισμοίΑεροανθεκτικοί μικροοργανισμοί
 Είναι εκείνοι οι μικροοργανισμοί που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

ξ ό (δ λ δή δ ύ λέ όβ ή) (το οξυγόνο (δηλαδή δεν μπορούν να εκτελέσουν αερόβια αναπνοή) (σε 
αντίθεση με τους προαιρετικά αναερόβιους) αλλά μπορούν να αυξάνονται 
παρουσία του (σε αντίθεση με τους υποχρεωτικά αναερόβιους). 

 Αυτοί οι μικροοργανισμοί συνήθως χρησιμοποιούν τη ζύμωση για να 
προμηθευτούν ενέργεια (συνήθως ζυμώνουν τους υδατάνθρακες προς 
γαλακτικό οξύ). 

Γ άδ ί ή ή ό λ ά Για παράδειγμα, στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα περισσότερα γαλακτικά 
βακτήρια. 

π.χ. Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus, Leuconostoc κτλ



γλυκόλυση

γλυκόζη

2 φ λ ό ξύ

γλυκόζη

2 x  πυροσταφυλικό οξύ

αφυδρογονάση του γαλακτικού

2 x  γαλακτικό οξύ

αφυδρογονάση του γαλακτικού

γ ξ

γαλακτική ζύμωση



Εργαστηριακή καλλιέργεια υποχρεωτικάΕργαστηριακή καλλιέργεια υποχρεωτικά 
αναερόβιων μικροοργανισμών

Έ ό ύ λ ό Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους 
για την καλλιέργεια των αναερόβιων 
μικροοργανισμών είναι η 
χρησιμοποίηση ειδικών θρεπτικώνστρώμα χρησιμοποίηση ειδικών θρεπτικών 
μέσων (π.χ. θειογλυκολικός ζωμός).ρεσαζουρίνης

 Τα θρεπτικά αυτά μέσα περιέχουν 
κάποια αναγωγική χημική ουσία, η 
οποία αντιδρά με το οξυγόνο και το ρ μ ξ γ
ανάγει προς Η2Ο.

 Συνήθως προστίθεται και κάποιος 
οξειδο-αναγωγικός δείκτης
(oxidation-reduction indicator, π.χ. 
ρεσαζουρίνη μπλε του μεθυλενίου) ορεσαζουρίνη, μπλε του μεθυλενίου), ο 
οποίος παρουσία O2 αλλάζουν 
χρώμα.

δοκιμαστικός σωλήνας με 
θειογλυκολικό ζωμό



Ανάπτυξη βακτηρίων σε 
θ λ λ ό ζ όθειογλυκολυκό ζωμό

(α) υποχρεωτικά αερόβια

(β) υποχρεωτικά αναερόβια

(γ) προαιρετικά αναερόβια

(δ) ό λ(δ) μικροαερόφιλα

(ε) αεροανθεκτικά(ε) αεροανθεκτικά



Μ έ θ έ ίΜικροτροφικές θρεπτικές ουσίες

ιχνοστοιχεία

αυξητικοί παράγοντες



ΙχνοστοιχείαΙχνοστοιχεία
 Αν και απαιτούνται σε ελάχιστες ποσότητες (σε ίχνη), τα ιχνοστοιχεία (trace 

elements) παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με τις μακροτροφικές θρεπτικέςelements) παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με τις μακροτροφικές θρεπτικές 
ουσίες (είναι δηλαδή απαραίτητα).

 Τα ιχνοστοιχεία είναι μέταλλα (Cr Co Cu Mn Mo Ni Se Zn κτλ) πολλά Τα ιχνοστοιχεία είναι μέταλλα (Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Se, Zn κτλ), πολλά 
εκ των οποίων συμμετέχουν στη λειτουργία πολλών ενζύμων των 
μικροβιακών κυττάρων (λειτουργούν δηλαδή σαν συμπαράγοντες).

 Επειδή οι απαιτήσεις για ιχνοστοιχεία είναι πολύ μικρές, συνήθως στις 
εργαστηριακές καλλιέργειες δεν προστίθενται ιχνοστοιχεία (αυτά 
συνήθως περιέχονται στα άλλα συστατικά των θρεπτικών υλικών).ή ς ρ χ ρ )

 Ακόμα και το απιονισμένο νερό περιέχει επαρκείς ποσότητες ιχνοστοιχείων. 
Ίσως όμως παρατηρηθεί έλλειψη ιχνοστοιχείων αν χρησιμοποιηθούν υψηλής 
καθαρότητας χημικές ενώσεις διαλυμένες σε υψηλής καθαρότητας απεσταγμένο νερόκαθαρότητας χημικές ενώσεις διαλυμένες σε υψηλής καθαρότητας απεσταγμένο νερό 
(high purity distilled water).



Α ξ ί άΑυξητικοί παράγοντες
 Οι αυξητικοί παράγοντες (growth factors) είναι οργανικές ενώσεις που ξη ρ γ ς (g ) ργ ς ς

είναι απαραίτητες σε πολύ μικρές ποσότητες (όπως δηλαδή και τα 
ιχνοστοιχεία).

 Όμως σε αντίθεση με τα ιχνοστοιχεία, οι αυξητικοί παράγοντες είναι 
απαραίτητοι μόνο από κάποια κύτταρα (μικροβιακά είδη).

 Στους αυξητικούς παράγοντες περιλαμβάνονται:

 βιταμίνες
 αμινοξέα
 πουρίνες 
 πυριμιδίνες



Μ ί β ίΜικροοργανισμοί και βιταμίνες
 Συνήθως με τη λέξη «βιταμίνη» εννοούμε μια οργανική ένωση που δε 

ί έ ό θέ έ όμπορεί ένας οργανισμός να τη συνθέσει σε ικανοποιητικές ποσότητες 
και έτσι πρέπει να την προμηθεύεται μέσω της δίαιτας (τροφής).

 Οι βιταμίνες είναι οι πιο συνήθεις χρησιμοποιούμενοι αυξητικοί παράγοντες 
και οι περισσότερες λειτουργούν σαν τμήματα συνενζύμων.και  οι περισσότερες λειτουργούν σαν τμήματα συνενζύμων. 

Τ λ ά β ή ί ά ύ θ ή Τα γαλακτικά βακτήρια είναι γνωστά για τις σύνθετες απαιτήσεις τους σε 
βιταμίνες.

 Συνήθως οι μικροοργανισμοί χρειάζονται τις εξής βιταμίνες:
θειαμίνη (Β1) πυριδοξίνη (Β6) βιοτίνη (Β7) και κοβαλαμίνη (Β12)θειαμίνη (Β1), πυριδοξίνη (Β6), βιοτίνη (Β7) και κοβαλαμίνη (Β12).  



χημική δομή μερικών βιταμινών



ανάπτυξη γαλακτικού βακτηρίου Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus στο εργαστήριο, σε τρυβλίο με MRS άγαρ



Μεταβολισμός μικροοργανισμών

Microbial metabolism



λά ό ό
απελευθέρωση 
θερμότητας

απλά μόρια όπως 
γλυκόζη, αμινοξέα, 

γλυκερόλη και λιπαρά ρμ η ς
οξέα

οι αναβολικές 
αντιδράσεις μεταφέρουν 

οι καταβολικές 
αντιδράσεις μεταφέρουν ρ ς μ φ ρ

ενέργεια από το ATP σε 
σύνθετα μόρια

ρ ς μ φ ρ
ενέργεια από τα σύνθετα 

μόρια στο ATP

σύνθετα μόρια όπως 
απελευθέρωση 
θερμότητας

μ ρ ς
άμυλο, γλυκογόνο, 

πρωτεΐνες και λιπίδια

κυτταρικός μεταβολισμός                             
(καταβολισμός                  και                   αναβολισμός)



η υδρόλυση του ATP (καταβολική χημική αντίδραση)



Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις και ξ γ γ ς ρ ς
παραγωγή ATP



 Σε πολλές χημικές αντιδράσεις μεταφέρονται ένα ή περισσότερα 
ηλεκτρόνια (e-) από ένα αντιδρών μόριο σ’ ένα άλλο. 

 Αυτές οι μεταφορές ηλεκτρονίων ονομάζονται αντιδράσεις οξείδωσης-
αναγωγής ή εν συντομία οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις.

 Οξείδωση (oxidation) είναι η απομάκρυνση ενός ή περισσότερων 
ηλεκτρονίων (e-) από ένα υπόστρωμα. Συχνά μαζί με τα ηλεκτρόνιαηλεκτρονίων (e ) από ένα υπόστρωμα. Συχνά μαζί με τα ηλεκτρόνια 
απομακρύνονται επίσης πρωτόνια (H+).

 Αναγωγή (reduction) είναι η πρόσληψη ενός ή περισσότερων ηλεκτρονίων Αναγωγή (reduction) είναι η πρόσληψη ενός ή περισσότερων ηλεκτρονίων 
από ένα υπόστρωμα. 

 Κάθε φορά που ένα υπόστρωμα οξειδώνεται, ένα άλλο υπόστρωμα 
ταυτόχρονα ανάγεται.



Οξείδωσηξ η
η ένωση Α χάνει 

ηλεκτρόνια
οξειδωμένηαναγωγικός 

παράγοντας
οξειδωμένη 

ένωση

Αναγωγή
έ Β δίζη ένωση Β κερδίζει 
ηλεκτρόνια

οξειδωτικός ανηγμένη  
παράγοντας ένωση



Κυτταρική αναπνοήΚυτταρική αναπνοή 
(→ οξείδωση ανηγμένων μοριών - πηγών ενέργειας)

Η ξ δ ή ίδ έ λύ δ έ Η οξειδοαναγωγική αντίδραση που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη 
βιολογία είναι η αναπνοή (respiration), δηλαδή η οξείδωση της γλυκόζης 
και των άλλων μορίων της τροφής.

 Η γενική εξίσωση της αντίδρασης της αναπνοής είναι η εξής:

οξειδώνεται

C6H12O6 6O2 6CO2 6H2O+ + + ενέργεια
ά

Η γλυκόζη είναι ένα ανηγμένο μόριο (reduced molecule) και ενέργεια

ανάγεται

 Η γλυκόζη είναι ένα ανηγμένο μόριο (reduced molecule) και ενέργεια 
απελευθερώνεται όταν ένα κύτταρο την οξειδώνει, κατά τη διαδικασία της 
αναπνοής.



NAD+ + 2e- +2H+ NADH + H+NAD+ + 2e- +2H+ → NADH + H+

οξειδωμένη μορφή ανηγμένη μορφή



 Η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ργ ρ η ρ γ ρ μ
καταβολικών αντιδράσεων μπορεί να «παγιδευτεί» για το σχηματισμό
ATP από ADP και ανόργανο φωσφορικό (Pi).

ενέργεια
ADP + Pi → ATP

 H προσθήκη φωσφορικής ομάδας σε κάποιο μόριο καλείται 
φωσφορυλίωση (phosphorylation).

φωσφοανυδριτικοί δεσμοί

ενέργεια 
από την 
τροφή ή 
τον ήλιο

ενέργεια διαθέσιμη 
για κυτταρικό έργο ή 
για χημική σύνθεση 
(αναβολισμό)τον ήλιο (αναβολισμό)

ανόργανο 
φωσφορικό (Pi)



Τρόποι σύνθεσης ATP στα κύτταραΤρόποι σύνθεσης ATP στα κύτταρα

 Η σύνθεση ATP στα κύτταρα μέσω φωσφορυλίωσης του ADP
μπορεί να γίνει με 3 τρόπους:

 φωσφορυλίωση σε επίπεδο υποστρώματος (substrate-level φωσφορυλίωση σε επίπεδο υποστρώματος (substrate-level 
phosphorylation) ή άμεση φωσφορυλίωση

 οξειδωτική φωσφορυλίωση (oxidative phosphorylation)

 φωτοφωσφορυλίωση (photophosporylation)



Φωσφορυλίωση σε επίπεδο υποστρώματος

 Κατά τη διάρκεια της φωσφορυλίωσης σε επίπεδο υποστρώματος
(ά λί ) λή έ ή άδ

Φωσφορυλίωση σε επίπεδο υποστρώματος

(άμεση φωσφορυλίωση), μια υψηλής ενέργειας φωσφορική ομάδα,
προερχόμενη από μια φωσφορυλιωμένη οργανική ένωση, προστίθεται στο 
ADP.



παράδειγμα σύνθεσης 
ATP μέσω 

φωσφορυλίωσης σε φωσφοενολο-
πυροσταφυλικό (PEP)

φωσφορυλίωσης σε 
επίπεδο 

υποστρώματος
(ά

κινάση του 
πυροσταφυλικού(άμεσης 

φωσφορυλίωσης)

ρ φ

πυροσταφυλικό 
(pyruvate)



Οξειδωτική φωσφορυλίωση
 Κατά τη διάρκεια της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης, ενέργεια 

απελευθερώνεται καθώς e- μεταφέρονται δια μέσου μιας αλυσίδας 
μεταφοράς ηλεκτρονίων (electron transport chain), και τελικά καταλήγουν 

Ο ή ’ άλλ ό έ

ξ ή φ φ ρ η

στο Ο2 ή σ’ άλλη ανόργανη ένωση.

 Αυτή η μεταφορά των e- απελευθερώνει ενέργεια η οποία χρησιμοποιείται 
ύ θ ATP ( έ ATP θ ώ )για τη σύνθεση του ATP (μέσω των ATP συνθασών).



Φωτοφωσφορυλίωση
 Κατά τη διάρκεια της φωτοφωσφορυλίωσης, η ενέργεια από το φως 

παγιδεύεται από τη χλωροφύλλη, και τα e- μεταφέρονται δια μέσου μιας 
αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων, καταλήγοντας είτε στο NADP+, είτε 

έ λ ύλλ

φ φ ρ η

επιστρέφουν στη χλωροφύλλη. 

 Αυτή η μεταφορά των e- απελευθερώνει ενέργεια η οποία χρησιμοποιείται 
ύ θ ATP ( έ ATP θ ώ )για τη σύνθεση του ATP (μέσω των ATP συνθασών).



Καταβολικές διαδικασίες παραγωγήςΚαταβολικές διαδικασίες παραγωγής 
(απελευθέρωσης) ενέργειας στα μικροβιακά κύτταρα

 Βάσει της φύσης των τελικών δεκτών των ηλεκτρονίωνης φ ης η ρ
(terminal electron acceptors), υπάρχουν οι ακόλουθες 
καταβολικές διαδικασίες παραγωγής (απελευθέρωσης) 
ενέργειας σ’ ένα οποιοδήποτε μικροβιακό κύτταρο:ενέργειας σ  ένα οποιοδήποτε μικροβιακό κύτταρο:

 αερόβια αναπνοή (aerobic respiration), στην οποία χρησιμοποιείται 
το μοριακό οξυγόνο (Ο2) σαν τον τελικό δέκτη των e-

 αναερόβια αναπνοή (anaerobic respiration) στην οποία ανόργανες αναερόβια αναπνοή (anaerobic respiration), στην οποία ανόργανες 
ενώσεις δρουν σαν τους τελικούς δέκτες των e-

 ζύμωση (fermentation), στην οποία χρησιμοποιούνται οργανικές 
ενώσεις σαν τους τελικούς δέκτες των e-



Καταβολισμός υδατανθράκων

αερόβια αναπνοήαερόβια αναπνοή

αναερόβια αναπνοή

ζύμωση



 Η γλυκόζη (glucose) είναι πιο συνήθης Η γλυκόζη (glucose) είναι πιο συνήθης 
χρησιμοποιούμενος υδατάνθρακας
(carbohydrate).

 Οι δύο κύριοι τύποι καταβολισμού της Οι δύο κύριοι τύποι καταβολισμού της 
γλυκόζης είναι:

 η αναπνοή (είτε αερόβια, είτε αναερόβια), 
στην οποία η γλυκόζη διασπάται 
(οξειδώνεται) ολοκληρωτικά (completely)( ξ ) ηρ ( p y)

και
γλυκόζη

και 

 η ζύμωση στην οποία η γλυκόζη διασπάται η ζύμωση, στην οποία η γλυκόζη διασπάται 
(οξειδώνεται) μερικώς (partially)



1. Στη γλυκόλυση παράγεται 
ATP και το NAD+ ανάγεται σε 
NADH καθώς η γλυκόζη

ΑΝΑΠΝΟΗ ΖΥΜΩΣΗ
NADH, καθώς η γλυκόζη 
οξειδώνεται προς 
πυροσταφυλικό οξύ. Στην 
αναπνοή, το πυροσταφυλικό 
μετατρέπεται σε ακέτυλο-CoA,
το οποίο εισέρχεται στον 
κύκλο του Krebs

2. Στον κύκλο του Krebs
παράγεται ATP και ανάγονταιπαράγεται ATP και ανάγονται 
τα NAD+ και FAD, δίνοντας 
σαν παραπροϊόν CO2. Τα 
ανηγμένα NADH και FADH2
μεταφέρουν στη συνέχεια τα 
λ ό λ ίδηλεκτρόνια τους στην αλυσίδα 
μεταφοράς ηλεκτρονίων της 
μεμβράνης. 

Στην ζύμωση, τα 
ηλεκτρόνια που 
μεταφέρονται από το 
NADH (που έχει παραχθεί 
κατά τη γλυκόλυση)

3. Στην αλυσίδα μεταφοράς 
ηλεκτρονίων, η ενέργεια των 

κατά τη γλυκόλυση)
ανάγουν το 
πυροσταφυλικό οξύ προς 
τελικά προϊόντα ζύμωσης.

Θεμελιώδης έννοιαη ρ , η ργ
ηλεκτρονίων χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή ATP μέσω 
χημειώσμωσης. 

Για την παραγωγή ενέργειας από 
τη γλυκόζη, οι μικροοργανισμοί 
χρησιμοποιούν 2 γενικές 
διαδικασίες: την αναπνοή και τη 

Θεμελιώδης έννοια

ς η ή η
ζύμωση. Και οι δύο ξεκινούν με 
τη γλυκόλυση, αλλά στη συνέχεια 
ακολουθούν διαφορετικά 
μονοπάτια.



Γλυκολυτική οδός Embden Meyerhof

 Το πιο κοινό μονοπάτι για την οξείδωση 
(δ ά ) λ όζ ( λ όλ )

Γλυκολυτική οδός Embden-Meyerhof

γλυκόζη(διάσπαση) της γλυκόζης (γλυκόλυση) 
είναι το μονοπάτι (ή βιοχημική οδός) 
Embden-Meyerhof.

γλυκόζη

 Σ΄ αυτό, η γλυκόζη μετατρέπεται με μια 
ακολουθία (μονοπάτι) 10 αντιδράσεων σε 
πυροσταφυλικό οξύ (pyruvic acid)πυροσταφυλικό οξύ (pyruvic acid).

10 αντιδράσεις

 Κατά το βιοχημικό μονοπάτι Embden-
Meyerhof, από την οξείδωση 1 μορίου 
γλυκόζης παράγονται:

10 αντιδράσεις

γλυκόζης παράγονται:

 2 μόρια ATP

πυροσταφυλικό οξύ

 2 μόρια ATP
και 

 2 μόρια NADH



Γλυκόλυση (βιοχημική οδός Embden-Meyerhof)η (β χημ ή ς y )

γλυκόζη

προκαταρκτικό 
στάδιο

στάδιο 
παραγωγής 
ATP

1,3-
διφωσφογλυκερικό 
οξύ

γλυκόζη ATP

6-φωσφορική 
γλυκόζη

6 φωσφορική
3-φωσφογλυκερικό 
οξύ6-φωσφορική 

φρουκτόζη
οξύ

2-φωσφογλυκερικό 

1,6-διφωσφορική 
φρουκτόζη

οξύ

3-φωσφορική 
γλυκεριναλδεΰδη

ή

φωσφοενολο-
πυροσταφυλικό

φωσφορική 
διυδροξυακετόνη

πυροσταφυλικό



Κύκλος κιτρικού οξέος
 Στην αναπνοή, το πυροσταφιλικό (προϊόν της γλυκολυτικής οδού) 

οξειδώνεται πλήρως σε CO2 μέσω του κύκλου του κιτρικού οξέος (ή 

Κύκλος κιτρικού οξέος 

ξ ήρ ς 2 μ ρ ξ ς (ή
τρικαρβοξυλικού οξέος) ή κύκλο του Krebs (citric acid cycle, CAC).

 Η αναπνοή συνοδεύεται από πολύ μεγαλύτερη απελευθέρωση ενέργειας ή μ γ ρη ρ η ργ ς
απ’ ότι η ζύμωση.

 Για κάθε μόριο πυροσταφιλικού που οξειδώνεται μέσω του κύκλου του 
Krebs παράγονται:

 3 μόρια CO2
 4 μόρια NADH
 1 μόριο FADH21 μόριο FADH2

 Πολλές από τις ενδιάμεσες ουσίες του κύκλου του Krebs (π χ α- Πολλές από τις ενδιάμεσες ουσίες του κύκλου του Krebs (π.χ. α-
κετογλουταρικό, οξαλοξικό, ακέτυλο~CoA) χρησιμοποιούνται από το 
κύτταρο για βιοσυνθετικούς σκοπούς (στον αναβολισμό).





δεσμός υψηλής ενέργειας

συνένζυμο Α

χημική δομή του ακέτυλου~συνενζύμου Α (acetyl~CoA)



 Στην αναπνοή, τα ηλεκτρόνια από το NADH και FADH2 (τα οποία έχουν η ή, η ρ 2 ( χ
παραχθεί κατά τη γλυκόλυση και τον κύκλο του Krebs) μεταφέρονται:

 στο οξυγόνο (αερόβια αναπνοή) ξ γ ( ρ β ή)
ή 

 σε άλλο τελικό αποδέκτη ηλεκτρονίων (αναερόβια αναπνοή) μέσω της 
αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων της μεμβράνης (membrane electron ς μ φ ρ ς η ρ ης μ μβρ ης (
transport chain).

 Για κάθε μόριο NADH που οξειδώνεται (αποβολή 2e-) παράγονται 3 μόρια μ ρ ξ ( β ή ) ρ γ μ ρ
ATP.

 Για κάθε μόριο FADH2 που οξειδώνεται (αποβολή 2e-) παράγονται 2 μόρια μ ρ 2 ξ ( β ή ) ρ γ μ ρ
ATP.

 Έτσι, ενώ κατά τη γλυκόλυση, από 1 μόριο γλυκόζης παράγονται 2 
μόρια ATP, η ολική οξείδωση ενός μορίου γλυκόζης μέσω του κύκλου μ ρ , η ή ξ η ς μ ρ γ ζης μ
του Krebs και της αναπνοής αποδίδει 38 μόρια ATP (!).



Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων
 Η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων (ή αναπνευστική αλυσίδα) αποτελείται από 

μια σειρά οξειδοαναγωγικών φορέων (ενζύμων) που κυρίως περιλαμβάνουν:

Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων

 αφυδρογονάσες (μεταφέρουν άτομα υδρογόνου που προέρχονται από το 
NADH)

 φλαβοπρωτεΐνες (περιέχουν φλαβίνη, ένα συνένζυμο που προέρχεται από τη 
ριβοφλαβίνη, τη βιταμίνη Β2)

 σιδηροθειούχες πρωτεΐνες (iron/sulfur proteins)

ώ ( ΐ δ ό δ ύλ ί κυτοχρώματα (πρωτεΐνες με σιδηροπορφυρινικό δακτύλιο: αίμη, π.χ. 
κυτοχρωμική οξειδάση) και 

 κινόνες (π χ συνένζυμο Q συνιστούν μη πρωτεϊνικούς φορείς) κινόνες (π.χ. συνένζυμο Q, συνιστούν μη-πρωτεϊνικούς φορείς).

 Τα ηλεκτρόνια μεταφέρονται από τον ένα φορέα (carrier) στον άλλο, και η 
ενέργεια που απελευθερώνεται χρησιμοποιείται για την ενεργό μεταφοράενέργεια που απελευθερώνεται χρησιμοποιείται για την ενεργό μεταφορά 
(άντληση) πρωτονίων από το κυτταρόπλασμα προς την εξωκυττάρια 
πλευρά της μεμβράνης (δημιουργία πρωτονιεγερτικής δύναμης).



αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων (ή αναπνευστική αλυσίδα)

 Ο τελικός δέκτης των ηλεκτρονίων ανάγεται μη-αντιστρέψιμα. Μπορεί να ς ης η ρ γ μη ρ ψ μ ρ
είναι οξυγόνο (αερόβια αναπνοή) ή κάποια άλλη ανόργανη ένωση 
(αναερόβια αναπνοή) [π.χ. SO4

2- (θειικό) ανάγεται προς H2S (υδρόθειο)]. 



 Καθώς τα πρωτόνια αντλούνται

Πρωτονιεγερτική δύναμη (proton motive force)
Καθώς τα πρωτόνια αντλούνται 
δια μέσου της μεμβράνης 
δημιουργείται μια διαβάθμιση 
πρωτονίων ή αλλιώς η 
πρωτονιεγερτική δύναμηπρωτονιεγερτική δύναμη 
(proton motive force).

 Στη συνέχεια η μετακίνηση Στη συνέχεια, η μετακίνηση 
των πρωτονίων βάσει της 
βαθμίδωσης συγκέντρωσής 
τους (δηλαδή από τη ς ( η ή η
μεγαλύτερη προς τη χαμηλότερη 
συγκέντρωση, ή αλλιώς προς το 
εσωτερικό του κυττάρου), δια 
μέσου της μεμβράνηςμέσου της μεμβράνης, 
απελευθερώνει ενέργεια, η 
οποία χρησιμοποιείται από τη 
συνθάση του ATP για τη η γ η
δημιουργία ATP από ADP και 
φωσφορικό.



Κυτταρική θέση αναπνευστικής αλυσίδαςΚυτταρική θέση αναπνευστικής αλυσίδας
 Στους ευκαρυωτικούς 

μικροοργανισμούς (π χμικροοργανισμούς (π.χ. 
ζύμες, μούχλες, πρωτόζωα), και 
γενικότερα στα ευκαρυωτικά 
κύτταρα οι φορείς ηλεκτρονίων 

ή λ ίδτης αναπνευστικής αλυσίδας 
εντοπίζονται στην εσωτερική 
μιτοχονδριακή μεμβράνη. 

 Στους προκαρυωτικούς
ύ (β ήμικροοργανισμούς (βακτήρια 

και αρχαία), οι φορείς 
ηλεκτρονίων της αναπνευστικής 
αλυσίδας εντοπίζονται στηναλυσίδας εντοπίζονται στην 
κυτταροπλασματική 
μεμβράνη. μιτοχόνδριο ευκαρυωτικού κυττάρου



Αναερόβια αναπνοήΑναερόβια αναπνοή
 Στην αναερόβια αναπνοή (anaerobic respiration), ο τελικός αποδέκτης των 

ηλεκτρονίων συνήθως είναι μια ανόργανη ουσία εκτός του οξυγόνου (O2).

 Συνήθως σαν τελικοί αποδέκτες των ηλεκτρονίων συνήθως 
χρησιμοποιούνται τα:

 NO3
- (νιτρικό) ανάγεται προς NO2

- (νιτρώδες), Ν2Ο (νιτρικό οξείδιο) ή Ν2
(αέριο άζωτο)

 SO 2- (θειικό) ανάγεται προς H S (υδρόθειο) SO4
2- (θειικό) ανάγεται προς H2S (υδρόθειο)

 CO3
2- (ανθρακικό) ανάγεται προς CH4 (μεθάνιο)

Η λ ή όδ ATP ί λ ό ό όβ ή Η συνολική απόδοση σε ATP είναι λιγότερη από την αερόβια αναπνοή, 
επειδή μόνο ένα μέρος του κύκλου του Krebs λειτουργεί κάτω από 
αναερόβιες συνθήκες.

 Η χρήση εναλλακτικών δεκτών e- επιτρέπει στους μικροοργανισμούς να 
αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα όπου το οξυγόνο απουσιάζει. 

 Αναερόβια αναπνοή μπορεί να παρουσιάζουν οι προαιρετικά αναερόβιοι
και οι υποχρεωτικά αναερόβιοι μικροοργανισμοί.



Παράδειγμα αναερόβιας αναπνοής σε αλλοιογόνοΠαράδειγμα αναερόβιας αναπνοής σε αλλοιογόνο 
μικροοργανισμό των τροφίμων

 Το υποχρεωτικά αναερόβιο Το υποχρεωτικά αναερόβιο, 
θερμόφιλο, σπορογιόνο 
θειοαναγωγικό βακτήριο 
Desulfotomaculum nigrificansg
μπορεί να προκαλεί αλλοίωση των 
κονσερβοποιημένων τροφίμων.

 Αυτό παράγει ενέργεια μέσω Αυτό παράγει ενέργεια μέσω 
αναερόβιας αναπνοής, 
χρησιμοποιώντας θειικά ιόντα 
(SO4

2-) ως τους τελικούς αποδέκτες 
λ ί ίζτων ηλεκτρονίων e- σχηματίζοντας 

τελικά αέριο υδρόθειο (H2S).



Ζύμωση
 Ζύμωση (fermentation) είναι οποιαδήποτε διαδικασία που:

Ζύμωση

 απελευθερώνει ενέργεια από σάκχαρα ή άλλες οργανικές ενώσεις (π.χ. 
αμινοξέα, οργανικά οξέα) μέσω οξείδωσης αυτών 

 δεν απαιτεί οξυγόνο (Ο2), αλλά μπορεί μερικές φορές να συμβεί καιδεν απαιτεί οξυγόνο (Ο2), αλλά μπορεί μερικές φορές να συμβεί και 
παρουσία O2

 δεν απαιτεί τον κύκλο του Krebs
 δεν απαιτεί την ύπαρξη αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίωνδεν απαιτεί την ύπαρξη αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων
 χρησιμοποιεί οργανικές ενώσεις σαν τους τελικούς δεκτές 

ηλεκτρονίων
 σ’ αυτήν παράγονται μικρά ποσά ATP μέσω φωσφορυλίωσης σε επίπεδοσ  αυτήν παράγονται μικρά ποσά ATP μέσω φωσφορυλίωσης σε επίπεδο 

υποστρώματός (άμεσης φωσφορυλίωσης).

 Κατά τη διάρκεια της ζύμωσης, τα ηλεκτρόνια που απομακρύνονται από τοΚατά τη διάρκεια της ζύμωσης, τα ηλεκτρόνια που απομακρύνονται από το 
υπόστρωμα (π.χ. τη γλυκόζη) ανάγουν το NAD+ προς NADH και τελικά 
μεταφέρονται στο πυροσταφυλικό ή στα παράγωγά του.

► Τα τελικά προϊόντα της ζύμωσης εξαρτώνται από τον κάθε 
μικροοργανισμό καθώς και το υπόστρωμα που ζυμώνεται.



 Στη γαλακτική ζύμωση το Στη γαλακτική ζύμωση το 
πυροσταφυλικό ανάγεται από 
το NADH σε γαλακτικό οξύ. 

 π.χ. βακτήρια Lactococcus
lactis, Streptococcus 
thermophilus Lactobacillusthermophilus, Lactobacillus
acidophilus, Lac. delbrueckii

Σ λ λ ή ζύ Στην αλκοολική ζύμωση, η 
ακεταλδεΰδη, που παράγεται 
από το πυροσταφυλικό μέσω 
ης δράσης ηςτης δράσης της 
πυροσταφυλικής 
αποκαρβοξυλάσης, ανάγεται 
από το NADH προς αιθανόληαπό το NADH προς αιθανόλη. 

 π.χ. ζύμη Saccharomyces
cerevisiae, βακτήριο 
Zymomonas mobilis



αφυδρογονάση του γαλακτικούαφυδρογονάση του γαλακτικού



συνήθη τρόφιμα τα οποία παράγονται μέσω της δράσηςσυνήθη τρόφιμα τα οποία παράγονται μέσω της δράσης 
γαλακτικών βακτηρίων, τα οποία διενεργούν γαλακτική ζύμωση

τυριάρ

γιαούρτια

ζυμώμενα λαχανικά 
(πίκλες, τουρσιά)ζυμώμενα αλλαντικά



λ ή

αλκοολική αφυδρογονάση

πυροσταφυλική 
αποκαρβοξυλάση

αλκοολική αφυδρογονάση



Άλλα ειδικά μονοπάτια ζύμωσηςΆλλα ειδικά μονοπάτια ζύμωσης

 Εκτός από τη γαλακτική και την αλκοολική ζύμωση, αλλά βιοχημικά Εκτός από τη γαλακτική και την αλκοολική ζύμωση, αλλά βιοχημικά 
μονοπάτια ζύμωσης (που διενεργούνται από υποχρεωτικά ή 
προαιρετικά αναερόβια και αεροανθεκτικά βακτήρια) είναι:

 ζύμωση μεικτών οξέων (διενεργείται από αρκετά βακτήρια της οικογένειας 
Enterobacteriaceae)

 ζύμωση προπιονικού οξέος (διενεργείται από βακτήρια των γενών 
Corynebacterium, Propionibacterium, Bifidobacterium)

 βουτανεδιολική ζύμωση (διενεργείται από κάποια βακτήρια της οικογένειας 
Enterobacteriaceae, όπως: Klebsiella, Serratia, Enterobacter)

 βουτυρική ζύμωση (διενεργείται από τα κλωστρίδια, δηλαδή τα βακτήρια 
του γένους Clostridium spp.)

 ζύμωση βουτανόλης-ακετόνης (διενεργείται από τα κλωστρίδια)



Καταβολισμός λιπιδίων και πρωτεϊνώνΚαταβολισμός λιπιδίων και πρωτεϊνών



Μικροβιακή αποικοδόμηση μακρομορίων
 Οι μικροοργανισμοί συνήθως ζουν σε διαρκώς 

μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα.

 Γ α αράδε α ο Escherichia coli σ ο έ ερο

υδατάνθρακες

 Για παράδειγμα, το Escherichia coli στο έντερο 
αντιμετωπίζει συνεχώς διαφορετικές συνθήκες,
ανάλογα με την τροφή που καταναλώνει ένας 
άνθρωπος.

πρωτεΐνες

διάσπαση
 Για το λόγο αυτό, αυτοί  έχουν αναπτύξει την 

ικανότητα (μέσω των ενζύμων που παράγουν) 
να μπορούν να αντλούν ενέργεια και από άλλα 

ό ( ό ό δ ά θ )

λιπίδια διάσπαση 
(υδρόλυση) από 
εξωκυττάρια 

ένζυμα
μακρομόρια (εκτός από τους υδατάνθρακες), 
όπως τα λιπίδια και τις πρωτεΐνες.

 Τα ένζυμα που απαιτούνται σ’ αυτές τις
δομικά συστατικά μακρομορίων 
(π.χ. μονοσακχαρίτες, αμινοξέα, 

ζ μ

 Τα ένζυμα που απαιτούνται σ  αυτές τις 
αντιδράσεις καλούνται υδρολυτικά ένζυμα. 

 Τα ένζυμα αυτά εκκρίνονται έξω από το 

( χ μ χ ρ ς, μ ξ ,
λιπαρά οξέα)

εισαγωγή στο 
κύτταροζ μ ρ ξ

κύτταρο και λειτουργούν για να καταβολίσουν 
(διασπάσουν) μεγάλα μακρομόρια στα δομικά 
τους συστατικά.

ύ αρο

ενδοκυττάριος 
 Τα απλούστερα αυτά συστατικά των 

μακρομορίων απορροφώνται εύκολα και 
εισέρχονται μέσα στο κύτταρο.  

ρ ς
μεταβολισμός



ΠρωτεΐνεςΠρωτεΐνες
 Οι πρωτεΐνες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τηνχρησιμοποιηθούν για την 
καθοδήγηση των κύριων 
αντιδράσεων της κυτταρικής 
αναπνοής (δηλαδή σαν πηγέςαναπνοής (δηλαδή σαν πηγές 
ενέργειας για τα κύτταρα).

 Εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους Εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους
τους, για να μπορέσουν να 
εισέλθουν στα κύτταρα, οι 
πρωτεΐνες πρέπει αρχικά ναπρωτεΐνες πρέπει αρχικά να 
διασπαστούν από ένζυμα 
(πρωτεάσες και πεπτιδάσες), 
τα οποία εκκρίνονται στον

υδρόλυση πεπτιδικού δεσμού
τα οποία εκκρίνονται στον 
εξωκυττάριο χώρο.

παραγωγή πεπτιδίων και 
αμινοξέων



Ενδοκυττάριος μεταβολισμός πεπτιδίων και αμινοξέων

 Τα προκύπτοντα πεπτίδια και αμινοξέα μετακινούνται μέσα στο

Ενδοκυττάριος μεταβολισμός πεπτιδίων και αμινοξέων

 Τα προκύπτοντα πεπτίδια και αμινοξέα μετακινούνται μέσα στο 
κύτταρο και χρησιμοποιούνται:

 στον αναβολισμό (δηλαδή για τη σύνθεση πιο πολύπλοκων στον αναβολισμό (δηλαδή για τη σύνθεση πιο πολύπλοκων 
κυτταρικών συστατικών) 

ήή 

 υφίστανται διάφορες χημικές τροποποιήσεις (π.χ. απαμίνωση, υφ σ α α δ άφορες χημ ές ρο ο ο ήσε ς ( χ α αμ ωση,
τρανσαμίνωση) για την παραγωγή ενώσεων που στη συνέχεια 
εισέρχονται:

• είτε στη γλυκολυτική οδό

ί ύ λ K b

περαιτέρω καταβολισμός για 
την παραγωγή ενέργειας

• είτε στον κύκλο του Krebs
η ρ γ γή ργ ς



απαμίνωση

πυροσταφυλικό



Χημικές τροποποιήσεις αμινοξέων
o Η απαμίνωση (deamination), δηλαδή η απομάκρυνση μιας αμινομάδας (-

NH2)
Η τρανσαμίνωση (transamination) δηλαδή η μεταφορά μιας αμινομάδας (

ημ ς ρ ή ς μ ξ

o Η τρανσαμίνωση (transamination), δηλαδή η μεταφορά μιας αμινομάδας (-
NH2) 

o H αποκαρβοξυλίωση (decarboxylation), δηλαδή η απομάκρυνση μιας 
καρβοξυλομάδας (-COOH)καρβοξυλομάδας ( COOH) 

o H αφυδρογόνωση (dehydrogenation), δηλαδή η απομάκρυνση ενός 
υδρογόνου (H2)

 είναι αντιδράσεις που μετατρέπουν τα αμινοξέα σε ενώσεις που εισέρχονται 
στο γλυκολυτικό μονοπάτι ή στον κύκλο του Krebs.

τρανσαμίνωση

ένα από τα οξέα του 
κύκλου του Krebs



Λιπίδια
 Τα συνηθέστερα λιπίδια στα τρόφιμα 

είναι τα τριγλυκερίδια, τα οποία 
αποτελούνται από:

Λιπίδια
τριγλυκερίδια

 γλυκερόλη (τριτοταγής αλκοόλη 3 
ατόμων C) 

εξωκυτταρικές 
λιπάσες

και 
 3 ουρές λιπαρών οξέων (fatty acid 

tails). λιπαρά οξέα
 Εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους τους, τα 

λιπίδια χρειάζονται να διασπαστούν για 
να εισέλθουν στο κυτταρόπλασμα των 

ώ

γλυκερόλη
λιπαρά οξέα

μικροοργανισμών.

 Για το λόγο αυτό, οι μικροοργανισμοί 
παράγουν εξωκυττάρια ένζυμα πουπαράγουν εξωκυττάρια ένζυμα που 
ονομάζονται λιπάσες (lipases), τα οποία 
διασπούν τα τριγλυκερίδια σε μόρια 
λιπαρών οξέων και γλυκερόλη, τα 
οποία ακολούθως εισέρχονται στα

ενδοκυττάριος μεταβολισμός

οποία ακολούθως εισέρχονται στα 
κύτταρα και καταβολίζονται περαιτέρω με 
διαφορετικό τρόπο. ενέργεια κυτταρικά 

συστατικά
παρα-

προϊόντα



Μεταβολισμός λιπιδίων
 Τα λιπαρά οξέα (και μερικοί άλλοι 

υδρογονάνθρακες) καταβολίζονται

Μεταβολισμός λιπιδίων

υδρογονάνθρακες) καταβολίζονται 
μέσω ενός βιοχημικού μονοπατιού 
γνωστό ως β οξείδωση (beta 
oxidation).

 Στη βήτα οξείδωση παράγονται 
ακέτυλο συνένζυμο Α (acetyl 
C A) ί έCoA), το οποίο εισέρχεται στον 
κύκλο του Krebs, και αρκετά
NADH και FADH2.

 Η ενέργεια των NADH και FADH2 
συλλέγεται από την αναπνευστική 
αλυσίδα και τη συνθάση του ATP.αλυσίδα και τη συνθάση του ATP. 

 H γλυκερόλη καταβολίζεται μέσω 
της γλυκόλυσης αφού πρώτατης γλυκόλυσης αφού πρώτα 
μετατραπεί σε 3-φωσφορική 
γλυκεριναλδεΰδη.



Ε λλ έ β λ ί δ ίΕναλλακτικές καταβολικοί οδοί

χημειολιθοτροφία (χημειοαυτοτροφία)

φωτοτροφία                                 
(φωτοαυτοτροφία, φωτοετεροτροφία)



Χημειολιθοτροφία (χημειοαυτοτροφία)Χημειολιθοτροφία (χημειοαυτοτροφία)
 Οι χημειολιθότροφοι ή χημειοαυτότροφοι

μικροοργανισμοί (chemolithotrophs) μ ρ ργ μ ( p )
χρησιμοποιούν ανόργανες ενώσεις ως δότες 
e- (πηγές ενέργειας).

 Στους ανόργανους δότες e- συνήθως Στους ανόργανους δότες e- συνήθως 
περιλαμβάνονται: H2S, H2, Fe2+, NH3

 Οι χημειολιθότροφοι μικροοργανισμοί έχουν 
ή ά ό ’ ίσυστήματα μεταφοράς e- παρόμοια μ’ εκείνα 

των μικροοργανισμών που χρησιμοποιούν 
οργανικές ενώσεις ως πηγές ενέργειας (δηλ. 
τους χημειοργανότροφους ής χημ ργ ρ φ ς ή
χημειοετερότροφους). 

 Η σύνθεση ATP κατευθύνεται από τη 
δημιουργία της πρωτονιεγερτικής δύναμης

χημειολιθότροφα βακτήρια με 
ικανότητα οξείδωσης του αέριουδημιουργία της πρωτονιεγερτικής δύναμης 

(διαδικασία αερόβιας αναπνοής, παραγωγή 
ATP μέσω οξειδωτικής φωσφορυλίωσης).

ικανότητα οξείδωσης του αέριου 
υδρογόνου (Η2)

 Ως πηγή άνθρακα (C), οι χημειολιθότροφοι 
μικροοργανισμοί χρησιμοποιούν το CO2
(αυτότροφοι).



ΦωτοτροφίαΦωτοτροφία
 Οι φωτότροφοι μικροοργανισμοί

(phototrophs) (π.χ. κυανοβακτήρια, πράσινα, (p p ) ( χ β ήρ , ρ ,
πορφυρά βακτήρια, φύκη) χρησιμοποιούν το
φως ως πηγή ενέργειας μέσω της διαδικασίας 
της φωτοσύνθεσης.

 Οι χλωροφύλλες που χρησιμοποιούνται από 
τα φωτοσυνθετικά βακτήρια καλούνται 
βακτηριοχλωροφύλλες και αυτές 

ύ λύ ή ύ ’απορροφούν σε μεγαλύτερα μήκη κύματος απ’ 
αυτό που απορροφάται από τη χλωροφύλλη α 
των φυτών. ανάπτυξη φωτότροφων 

μικροοργανισμών σε λίμνες
 Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία 

πρωτονιεγερτικής δύναμης που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση ATP
(διαδικασία φωτοφωσφορυλίωσης)(διαδικασία φωτοφωσφορυλίωσης).

 Οι περισσότεροι φωτότροφοι μικροοργανισμοί 
χρησιμοποιούν το CO2 ως πηγή Cχρη μ 2 ς ηγή
(φωτοαυτότροφοι), ενώ άλλοι χρησιμοποιούν 
οργανικές ενώσεις ως πηγή C 
(φωτοετερότροφοι).

φωτοαυτότροφο αλόφιλο 
αρχαιοβακτήριο 

Halobacterium salinarum



φως

φωτεινές αντιδράσεις

φωτοσύνθεση
σκοτεινές ς

αντιδράσεις
κύκλος του ύ ος ου

Calvin

σάκχαρα


