
Οι μικροοργανισμοί απαρτίζουν έναν κόσμο 
αόρατο – μη ορατό διά γυμνού οφθαλμού, 
τουλάχιστον. Στις σελίδες που ακολουθούν 
θα εξερευνήσουμε τούτο τον κόσμο, τα πλά-
σματα που τον κατοικούν και ό,τι αυτά κά-
νουν. Θα ανακαλύψουμε ότι οι διαδικα σίες 
που ακολουθούν οι μικροοργανισμοί στον 
αόρατο κόσμο επηρεάζουν τον δικό μας, 
ορατό, κόσμο. Τούτες οι διαδικα σίες περι-
λαμβάνουν σχεδόν κάθε χημική αντίδραση 
στη βιόσφαιρα: στο σύνολό τους συνιστούν 
τους στοιχειακούς κύκλους του άνθρακα, 
του αζώτου και όλων των άλλων απαραί-
τητων για τη ζωή στοιχείων. Στις διαδικα
σίες  αυτές συγκαταλέγονται επίσης οι διά-
φορες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οργανι-
σμών – τόσο μεταξύ μικροοργανισμών όσο 
και μεταξύ  μικροοργανισμών και μεγάλων 
οργανισμών. 

Στο τρέχον κεφάλαιο θα εισαγάγουμε τον 
αναγνώστη στους τύπους των μικροοργανι-
σμών που απαντούν στη φύση, καθώς και σε 
ορισμένους βασικούς όρους που θα χρησι-
μοποιηθούν σε όλη την έκταση του βι βλίου. 
Θα εξηγήσουμε επίσης το γιατί θα πρέπει να 
μας απασχολούν οι μικροοργανισμοί. Δίνο-
ντας απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα, θα 
μπορέσουμε να σκιαγραφήσουμε το πλαίσιο 
της μικροβιακής οικολογίας, αλλά και εν γέ-
νει τον σκοπό που καλείται να εκπληρώσει 
το ανά χείρας βιβλίο.

Τι είναι οι μικροοργανισμοί;

Ο μικροβιακός κόσμος κατοικείται από πλη-
θώρα οργανισμών, πολλοί από τους  οποίους 
δεν έχουν τίποτα κοινό εκτός από το μι-
κρό τους μέγεθος. Εξ ορισμού, οι μικροορ-
γανισμοί περιλαμβάνουν όλους τους οργα
νισμούς που μπορούν να παρατηρη θούν μό-
νο με τη βοήθεια μικροσκοπίου και είναι μι-
κρότεροι από περίπου 100 μm. Οι μικροορ-
γανισμοί και τα συνώνυμά τους «μικρόβια» 
περιλαμβάνουν Bacteria (Βακτήρια), Ar-
chaea (Αρχαία), μύκητες και πολλούς άλ-
λους τύπους ευκαρυωτών (Εικόνα 1.1). Στον 
μικροβιακό κόσμο φιλοξενούνται επίσης οι 
ιοί· αναμφίβολα, ωστόσο, οι ιοί δεν είναι 
ζωντανοί και δεν συνιστούν μικροοργανι-
σμούς – αν και ορισμένοι οικολόγοι των ιών 
θα ισχυρίζονταν το αντίθετο. Είτε νεκροί 
 είτε ζωντανοί, πάντως, οπωσδήποτε αποτε
λούν σημαντική πτυχή της μικροβιακής 
οικο λο γίας (βλ. Κεφάλαιο 10). Τα Bacteria 
και τα Archaea είναι οι απλούστεροι και πιο 
μικροί μικροοργανισμοί (πλην των ιών) που 
απαντούν στη φύση και έχουν συνήθως μέ-
γεθος <10 μm, ενώ οι μικροβιακοί ευκαρυώ-
τες  είναι δομικά πιο σύνθετοι και μεγαλύτε-
ροι, με μεγέθη που κυμαίνονται από 1 έως 
100 μm. 

Μικροοργανισμοί απαντούν και στις τρεις 
επικράτειες της ζωής: Bacteria,  Archaea και 
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Eukarya (Ευκάρυα). Ιδωμένα στο μικροσκό-
πιο, τα Bacteria και τα Archaea μοιάζουν αρ-
κετά· μάλιστα, τα Archaea θεωρούνταν κά-
ποτε τύπος βακτηρίων. Μια παλαιότερη ονο-
μασία για τα Archaea ήταν «αρχαιοβακτή-
ρια», ενώ τα Bacteria αναφέρονταν ως «ευ-
βακτήρια» – τα «πραγματικά» βακτήρια. Τώ-
ρα πλέον, γνωρίζουμε ότι τα Bacteria και τα 
Archaea συνιστούν χωριστές επικράτειες, οι 
 οποίες αντιπροσω πεύουν δύο από τις τρεις 

επικράτειες της ζωής που απαντούν στη Γη. 
Η τρίτη επικράτεια, τα Eukarya, περιλαμβά-
νει μικροοργανισμούς που έχουν πυρήνα και 
άλλα οργανίδια, λόγου χάρη, τους μύκητες 
και τα φύκη (αλλά όχι τα κυανοφύκη, τα ορ-
θώς επονομαζόμενα κυανοβακτήρια), καθώς 
και ανώτερα φυτά και ζώα. Κυρίαρχα μέλη 
της τρίτης επικράτειας είναι τα πρώτιστα, τα 
οποία είναι μονοκύτταροι ευκαρυώτες. Τα 
πρώτιστα δεν περιλαμβάνουν μύκητες, αν 

Εικόνα 1.1 Παραδείγματα μικροοργανισμών. (Α) Χερσαία βακτήρια του φύλου Gemmatimonade-
tes· κάθε κύτταρο έχει πλάτος 1 μm. (Φωτογραφία: ευγενική παραχώρηση, Mark Radosevich.) (B) Υφές 
του μύκητα Sordaria που απαντούν κατά κανόνα στα κόπρανα χερσαίων φυτοφάγων ζώων. Το πλάτος 
κάθε κυττάρου είναι περίπου 10 μm. (Φωτογραφία: ευγενική παραχώρηση, George Barron· χρήση 
κατόπιν αδείας: hdl.handle.net/10214/7080.) (Γ) Ευκαρυωτικά φύκη από λίμνη γλυκού νερού. Ή ράβδος 
κλίμακας είναι 25 μm. (Φωτογραφία: ευγενική παραχώρηση, John Wehr.) (Δ) Cyttarocylis encercryphalus, 
ένα θαλάσσιο βλεφαριδωτό μεγέθους περίπου 100 μm. (Φωτογραφία: ευγενική παραχώρηση John 
Dolan.) Μπορείτε να δείτε τις έγχρωμες εκδοχές των Β-Δ στην ιστοσελίδα www.oup.co.uk/companion/
kirchman.

(Α) (Γ)

(Β) (Δ)
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και κάποιες μορφές μυκήτων –οι ζύμες– εί-
ναι μονοκύτταρες. Όλοι οι παραπάνω μικρο-
οργανισμοί, καθώς και οι ιοί, περιγράφονται 
αναλυτικά στο βιβλίο αυτό.

Η ποικιλότητα στους τύπους των μικρο-
οργανισμών που απαντούν στη φύση είναι 
εξίσου μεγάλη, αν όχι μεγαλύτερη, από την 
ποικιλότητα των διαδικασιών που φέρνουν 
εις πέρας. Οι μικροοργανισμοί εκτελούν 
ορισμένες διεργασίες που είναι παρόμοιες 
με τις λειτουργίες των φυτών και των  ζώων 
στον ορατό κόσμο. Κάποιοι μικροοργανι-
σμοί είναι πρωτογενείς παραγωγοί και διε-
ξάγουν φωτοσύνθεση όπως τα φυτά (είναι, 
δηλαδή, «φωτοαυτότροφοι»)· κάποιοι είναι 
φυτοφάγοι που θρέφονται με μικροβιακούς 
πρωτογενείς παραγωγούς· ενώ άλλοι είναι 
σαρκοφάγοι που θηρεύουν φυτοφάγους ορ-
γανισμούς. Τόσο οι φυτοφάγοι όσο και οι 
σαρκοφάγοι μικροοργανισμοί είναι «ετερό-
τροφοι». Ωστόσο, οι μικροοργανισμοί επιτε-
λούν και πολλές άλλες διεργασίες που δεν 
επιτελούν οι μεγάλοι οργανισμοί – διεργα-
σίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη ζωή 
στον πλανήτη αυτό.

Γιατί μελετάμε τη μικροβιακή οικολογία;

Έχουμε ήδη αναφέρει, εμμέσως πλην σαφώς, 
τον κύριο λόγο για τον οποίο έχει αξία η με-
λέτη της μικροβιακής οικολο γίας: Oι μικρο-
οργανισμοί μεσολαβούν σε πολλές διεργα
σίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία 
της βιόσφαιρας. Υπάρχουν, όμως, και άλλοι 
λόγοι για τους  οποίους είναι σημαντική η με-
λέτη της μικροβιακής οικολογίας. Παρακάτω 
δίνουμε μια λίστα με επτά τέτοιους λόγους, 
ξεκινώντας από αυτούς που ενδεχομένως να 
σκεφτόταν κάποιος μη ειδικός εάν τον ρω-
τούσαμε γιατί είναι αναγκαίο να μελετώνται 
διεξοδικά οι μικροοργανισμοί, και τελειώνο-
ντας με τους λόγους που είναι αναμφισβή-
τητα οι σημαντικότεροι, τουλάχιστον για τη 
δια μόρφωση του περιεχομένου του ανά χεί-
ρας βιβλίου.

Οι μικροοργανισμοί προκαλούν ασθένειες 
σε μακροσκοπικούς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων

Οι περισσότεροι άνθρωποι μάλλον σκέφτο-
νται «παθογόνους μικροοργανισμούς» όταν 
τους τίθεται το ερώτημα για το πώς οι μικρο-
οργανισμοί επηρεάζουν τη ζωή τους. Ασφα-
λώς, ορισμένοι μικροοργανισμοί όντως προ-
καλούν ασθένειες στον άνθρωπο και σε άλ-
λους μακροσκοπικούς οργανισμούς. Αν και 
θεωρείται σημαντικός ο ρόλος των μολυσμα-
τικών ασθενειών στον έλεγχο του πληθυ-
σμού μακροσκοπικών φυτών και ζώων στη 
φύση (Ostfeld et al., 2008), εντούτοις η επί-
δρασή τους πιθανώς εξακολουθεί να παρα-
γνωρίζεται. Στη φύση αρκετά άρρωστα ζώα 
είναι πιθανό να φονευθούν από αρπακτικά ή 
απλώς να πεθάνουν ενόσω κρύβονται για να 
αποφύγουν τη θήρευση προτού καταμετρη-
θούν ως άρρωστα. Γνωρίζουμε πολύ λιγότε-
ρα για τον αντίκτυπο που έχουν οι ασθέ νειες 
σε μικρότερους οργανισμούς, όπως το ζωο-
πλαγκτόν στα υδατικά οικοσυστήματα (Ει-
κόνα 1.2) ή τα ασπόνδυλα στα εδάφη. Τούτοι, 
όμως, οι μικροί οργανισμοί είναι ζωτικής ση-
μασίας για τη διατήρηση της  υγείας των φυ-
σικών οικοσυστημάτων. Υπάρχουν ενδείξεις 
ότι οι ασθένειες στον ωκεανό γίνονται όλο 
και συχνότερες (Burge et al., 2014), τα δε αμ-
φίβια στην ξηρά παρουσιάζουν παγκο σμίως 
ολοένα μειούμενο αριθμό λόγω μολύνσεων 
από χυτριδιομύκητες, οι οποίες ίσως σχετί-
ζονται με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή 
(Raffel et al., 2015).

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, ωστόσο, 
αποτελούν εξαιρέσεις, όχι τον κανόνα. Ο μι-
κροβιολόγος John Ingraham έχει επισημάνει 
ότι υπάρχουν περισσότερες δολοφο νίες με-
ταξύ των ανθρώπων από ό,τι παθογόνα μετα-
ξύ των μικροοργανισμών (Ingraham, 2010). 
Η συντριπτική πλειονότητα των μικροοργα-
νισμών στη φύση, μεταξύ των  οποίων και 
εκείνοι που ζουν πάνω και μέσα στο σώμα 
μας, δεν είναι παθογόνοι. Το ανθρώπινο σώ-
μα φιλοξενεί πάμπολλες και ποικίλες μικρο-
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βιακές κοινότητες· στην πραγματικότητα, 
πολλά από τα κύτταρα στο σώμα μας δεν εί-
ναι ανθρώπινα, αλλά βακτηριακά. Για την 
ακρίβεια, ένας μέσος ενήλικας, εκτός από 
τα περίπου 30 τρισεκατομμύρια ανθρώπινα 
κύτταρα, έχει και 38 τρισεκατομμύρια βα-
κτήρια (Sender et al., 2016), καθώς και πολ-
λά Archaea και πρώτιστα (αλλά και ιούς). Οι 
μικροοργανισμοί που διαβιούν στο δέρμα 
μας και στις βλεννώδεις μεμβράνες βοηθούν 
ώστε να παρεμποδίζεται η εισβολή από πα-
θογόνα· το ίδιο κάνουν και τα βακτήρια του 
γαστρεντερικού σωλήνα. Τυχόν διατάραξη 
της μικροβιακής κοινότητας στο κόλον, λό-
γου χάρη, επιτρέπει στο παθογόνο Clostri-
dium difficile να αυξηθεί ραγδαία, προκαλώ-
ντας σοβαρή διάρροια. (Αξίζει εδώ να ανα-
φερθεί ότι μια νέα θεραπεία για την εν λόγω 
κατάσταση είναι η λεγόμενη «μεταμόσχευ-
ση κοπράνων» ή «βακτηριο θεραπεία», κα-
τά την οποία μια «φυσιολογική» μικροβια κή 

κοινότητα «μεταμοσχεύεται» στο κόλον του 
ασθενούς που πάσχει από διάρροια.)

Τα βακτήρια συμβάλλουν επίσης στην 
πέψη τόσο στον άνθρωπο όσο και σε πολ-
λά άλλα θηλαστικά, ενώ, όπως και άλλοι μι-
κροοργανισμοί, βοηθούν τα ασπόνδυλα να 
τρέφονται με μη αφομοιώσιμη κατά τ’ άλλα 
τροφή, όπως το ξύλο (Κεφάλαιο 14). Συσχέ-
τιση έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ακόμα και 
μεταξύ της μικροβιακής κοινότητας του πε-
πτικού μας συστήματος και του εγκεφάλου 
μας (Collins et al., 2012). Στις ημέρες μας, 
στο πλαίσιο ενός εξαιρετικά μεγάλης κλίμα-
κας ερευνητικού προγράμματος, μελετώνται 
τα γονιδιώματα των σχετιζόμενων με τον άν-
θρωπο μικροβίων –εν ολίγοις το «ανθρώπι-
νο μικροβίωμα» (www.hmpdacc.org)–, χρη-
σιμοποιώντας μεταγονιδιωματικές προσεγ-
γίσεις (Κεφάλαιο 5) που είχαν αρχικά σχε-
διαστεί για τα εδάφη και τους ωκεανούς. Θα 
πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι ο όρος «μι-

Εικόνα 1.2 Δύο παραδείγματα ζώων που έχουν μολυνθεί από μύκητα. Στο Α, οι μύκητες είναι οι 
πολυάριθμες μικρές κηλίδες που διακρίνονται στη διάφανη σωματική κοιλότητα του συνηθισμένου στα 
γλυκά νερά ζωοπλαγκτικού οργανισμού Daphnia pulicaria (η κοινή «ψείρα του νερού»). (Από Johnson 
et al., 2006· κατόπιν αδείας, Ecological Society of America.) Στο Β, τα βέλη υποδεικνύουν τις πληγές που 
φέρει μια σαλαμάνδρα εξαιτίας μυκητιακής μόλυνσης, μιας ασθένειας που κυριολεκτικά αποδεκατίζει 
τούτα τα αμφίβια στην Ευρώπη (Stegen et al., 2017). (Φωτογραφία: ευγενική παραχώρηση, Frank Pasmans, 
Ghent University.) Μπορείτε να δείτε την έγχρωμη εκδοχή της εικόνας Β στην ιστοσελίδα www.oup.co.uk/
companion/kirchman.

Μύκητας

1,0 mm

(Β)(Α)
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κροβίωμα» χρησιμοποιείται από ορισμένους 
ερευνητές για να περιγράψει οποιαδήποτε μι-
κροβιακή κοινότητα σε κάποιο φυσικό περι-
βάλλον (Moran, 2015· Fierer, 2017), εντού-
τοις στο βιβλίο αυτό θα χρησιμοποιηθεί μόνο 
για τις κοινότητες που σχετίζονται με μεγα-
λύτερους οργανισμούς.

Οι μικροοργανισμοί βοηθούν στην παραγωγή 
τροφής και άλλων χρήσιμων προϊόντων

Πολλά από τα τρόφιμα και τα ποτά που κα-
ταναλώνουμε καθημερινά, συμπεριλαμβα-
νομένων του γιαουρτιού, του τυριού, του 
kimchi (Σ.τ.Μ.: τουρσί κορεατικής προέλευ-
σης) και του κρασιού, παράγονται από μι-
κροοργανισμούς. Κάποια από αυτά τα μικρο-
βιακώς παραγόμενα τρόφιμα έχουν μάλιστα 
μελετηθεί στο παρελθόν από επιστήμονες 
που θα μπορούσαν να ονομαστούν μικροβια-
κοί οικολόγοι. Ο Louis Pasteur (182295· βλ. 
Πλαίσιο 1.1), φέρ’ ειπείν, είχε προσληφθεί 
από βιο μηχανία οίνου προκειμένου να δια-
πιστώσει γιατί ορισμένα κρασιά γίνονταν ξι-
νά και ακατάλληλα για κατανάλωση. Το πρό-
βλημα, όπως ανακάλυψε ο Pasteur, ήταν ότι 
υφίστατο ανταγωνισμός μεταξύ δύο τύπων 
μικροοργανισμού, ενός που παράγει αλκοό-
λη (καλό κρασί) και ενός άλλου που παράγει 
οργανικά οξέα (ξινό, μη πόσιμο κρασί). Ακό-

μα και σήμερα, όμως, οι μικροβιολόγοι τρο-
φίμων προσπαθούν να κατανοήσουν τις σύν-
θετες μικροβιακές αλληλεπιδράσεις και δια-
δικασίες που επηρεάζουν τα αγαπημένα μας 
τρόφιμα και ποτά – εργασία σημαντικότα-
τη στον κλάδο της εφαρμοσμένης μικροβια
κής οικολογίας. Οι μικροοργανισμοί σχετί-
ζονται, βέβαια, και με τα προϊόντα κρέα τος 
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Λόγου χά-
ρη, για την αφομοίωση των πολυσακχαριτών 
στα χόρτα που τρώνε, οι αγελάδες, οι κατσί-
κες και τα πρόβατα –τα μηρυκαστικά, εν ολί-
γοις– βασίζονται στη δράση σύνθετων μι-
κροβιακών κοινοτήτων (βλ. Κεφάλαιο 14).

Οι μικροοργανισμοί είναι επίσης σημα-
ντικοί για την υποστήριξη της ζωής στις λί-
μνες και στους ωκεανούς, καθιστώντας δυ-
νατή την παραγωγή των ψαριών που κατα-
ναλώνουμε. Στα υδατικά περιβάλλοντα παί-
ζουν ουσιαστικά τον ρόλο των μακροσκο-
πικών φυτών και συνιστούν τους βασικούς 
πρωτογενείς παραγωγούς [δηλαδή, χρησιμο-
ποιούν την ηλιακή ενέργεια για να μετατρέ-
πουν το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) σε ορ-
γανική ύλη· Κεφάλαιο 6]. Αυτοί οι μικροορ-
γανισμοί, το λεγόμενο «φυτοπλαγκτόν», πε-
ριλαμβάνουν κυανοβακτήρια και ευκαρυω-
τικά φύκη. Το φυτοπλαγκτόν σπανίως τρώ-
γεται από τους ιχθύς, ακόμα και από τις μι-
κρές νεαρές προνύμφες τους· κύρια φυτοφά-

Πλαίσιο 1.1 Δύο θεμελιωτές της μικροβιολογίας

Ένας από τους θεμελιωτές της μικροβιολογίας, ο 
Louis Pasteur, συνεισέφερε στη χημεία και τη βιο-
λογία με σημαντικές ανακαλύψεις: Έδειξε, λόγου 
χάρη, πως η ζωή δεν προκύπτει από αυτόματη γέ-
νεση – μια θεωρία που είχε προταθεί στα μέσα 
του 19ου αιώνα για να εξηγήσει την αποδόμηση 
της οργανικής ύλης. Ή αποσύνθεση της οργανι-
κής ύλης αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα σημα-
ντικό ζήτημα στη μικροβιακή οικολογία (Κεφά-
λαιο 7). Ο Pasteur διερεύνησε επίσης τον ρόλο 
των βακτηρίων στην πρόκληση ασθενειών. Εν-

τού τοις, ένας άλλος μικροβιολόγος, θεμελιωτής 
και αυτός της μικρο βιολογίας, σύγχρονος του 
Pasteur, ο Robert Koch (1843–1910), ήταν εκείνος 
ο οποίος προσδιόρισε τα κριτήρια, γνωστά ως 
«αξιώ ματα του Koch», που καταδεικνύουν ότι 
ένας συγκεκριμένος μικροοργανισμός προκαλεί 
μια συγκεκριμένη ασθένεια. Ο Koch ανέπτυξε τη 
μέθοδο των τρυβλίων με άγαρ για την απομόνω-
ση των βακτηρίων – μια μέθοδο που χρησιμοποι-
είται, μάλιστα, ακόμα και σήμερα στη μικροβιο-
λογία.
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γα στις λίμνες και στους ωκεανούς είναι κα-
τά κανόνα τα μικροσκοπικά ζώα (ζωοπλα-
γκτόν) και τα πρώτιστα. Το ζωοπλαγκτόν και 
τα πρώτιστα καταναλώνονται με τη σειρά 
τους από ακόμα μεγαλύτερο ζωοπλαγκτόν 
και προνύμφες ιχθύων, ως μέρος μιας τρο-
φικής αλυσίδας που οδηγεί τελικά σε ενήλι-
κους ιχθύς (Εικόνα 1.3). Ενδέχεται, βέβαια, 
να υπάρχουν περισσότερες άμεσες συνδέ-
σεις μεταξύ μικροοργανισμών και ιχθύων. 
Σε ορισμένες μονάδες υδατοκαλλιέργειας, 
οι γαρίδες τρέφονται με βιοσυσσωματώμα-
τα (bioflocs) τα οποία σχηματίζονται από βα-
κτήρια που καλλιεργούνται με προστιθέμε-
νο αλεύρι σίτου. Η απλή γραμμική τροφική 
αλυσίδα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.3 
ισχύει για μερικά μόνο υδατικά συστήματα. 
Ακόμα, όμως, και σε ύδατα με πιο σύνθετα 
τροφικά πλέγματα, οι μικροοργανισμοί  είναι 
αυτοί από τους οποίους εξαρτάται η παγκό-
σμια αλιεία. Συνεπώς, η μικροβιακή παρα-
γωγή και οι αλιευτικές αποδόσεις σχετίζο-
νται εν γένει.

Μια άλλη σημαντική παράμετρος μέσω 
της οποίας οι μικροοργανισμοί συνδέονται 

με τη διατροφή μας είναι ο ρόλος που παί-
ζουν στην παραγωγή των ανόργανων θρεπτι-
κών ουσιών οι οποίες είναι αναγκαίες για την 
ανάπτυξη και την παραγωγή βιομάζας από 
τα ανώτερα φυτά στα χερσαία περιβάλλοντα 
(Εικόνα 1.4) και από το φυτοπλαγκτόν στα 
υδατικά περιβάλλοντα. Παραδείγματος χά-
ριν, απαραίτητα ανόργανα θρεπτικά συστα-
τικά, όπως το αμμώνιο και τα φωσφορικά, 
παράγονται από μικροοργανισμούς καθώς 
 αυτοί αποδομούν την οργανική ύλη (Κεφά-
λαιο 7). Άλλοι μικροοργανισμοί δε σμεύουν, 
λόγου χάρη, το αέριο άζωτο, το οποίο δεν 
μπορεί να αξιοποιηθεί από τα φυτά ως πηγή 
αζώτου, και το μετατρέπουν σε αμμώνιο, που 
είναι χρησιμοποιήσιμο (Κεφάλαιο 12). Αλ-
λά και η γονιμότητα των εδαφών εξαρτάται 
από τους μικροοργανισμούς με διάφορους 
τρόπους. Οργανική ύλη από ανώτερα φυ-
τά, μερικώς αποδομημένη από μικροοργανι-
σμούς, καθώς και άλλες οργανικές ενώσεις 
προερχόμενες απευθείας από αυτούς, απαρ-
τίζουν την οργανική ύλη του εδάφους. Τού-
τη η οργανική συνιστώσα του εδάφους πε-

Ιχθύες

Ζωοπλαγκτόν

Μικροί βοσκητές

Θρεπτικά
(N, P, κ.ά.)

CO2

Φυτοπλαγκτόν

Εικόνα 1.3 Μια απλή τροφική αλυσίδα, από 
το φυτοπλαγκτόν έως τους ιχθύς, που απαντά 
σε υδατικά ενδιαιτήματα. Στη βάση αυτής της 
τροφικής αλυσίδας βρίσκονται μικροοργανισμοί 
(φυτοπλαγκτόν), ενώ άλλοι μικροοργανισμοί 
(μικροί βοσκητές) αποτελούν τους πρώτους 
«μεσάζοντες» για τη μεταφορά της ενέργειας. 
Σημειώστε ότι άλλοι μικροοργανισμοί (κυρίως 
βακτήρια), οι οποίοι δεν απεικονίζονται εδώ, 
συμβάλλουν στην απελευθέρωση θρεπτικών 
ουσιών που χρησιμοποιούνται από το 
φυτοπλαγκτόν.

N2

NO3NH3

Μικροοργανισμοί

Οργανικό N –

ΛΙΠΑΣΜ
Α

Εικόνα 1.4 Ορισμένοι από τους ρόλους που 
παίζουν οι μικροοργανισμοί στην παροχή καίριων 
θρεπτικών ουσιών για καλλιέργειες και φυτά σε 
χερσαία ενδιαιτήματα. Οι τρεις αντιδράσεις του 
κύκλου του Ν που φαίνονται εδώ περιλαμβάνουν 
την ανοργανοποίηση του οργανικού αζώτου 
σε αμμωνία (NH3), τη δέσμευση και τον 
μετασχηματισμό του αέριου Ν2 σε αμμωνία, καθώς 
και την αναγωγή των νιτρικών (NO3

−) σε αέριο N2 
ή αμμωνία. Ο πλήρης κύκλος του Ν περιγράφεται 
στο Κεφάλαιο 12.
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ριέχει απαραίτητα φυτικά θρεπτικά συστατι-
κά· επηρεάζει δε τη ροή του νερού, του οξυ-
γόνου και άλλων αερίων, το pH, όπως επίσης 
και πολλές άλλες φυσικοχημικές ιδιότητες 
των εδαφών που συμβάλλουν άμεσα στην 
ανάπτυξη των καλλιεργούμενων φυτών. Συ-
νεπώς, η τροφή μας, έμμεσα όσο και άμεσα, 
εξαρτάται από τους μικροοργανισμούς και 
τις λειτουργίες που επιτελούν.

Εκτός από τα όσα τρώμε ή πίνουμε, οι μι-
κροοργανισμοί παράγουν τεράστια  ποικι λία 
άλλων ουσιών που εμπλουτίζουν τη ζωή μας. 
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα αντιβιο-
τικά, χημικές ουσίες όπως η βουτανόλη και 
το κιτρικό οξύ, αλλά και ένζυμα που χρησι-
μοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων και 
φαρμάκων ή στην κλωστοϋφαντουργία. Άλ-
λα μικροβιακώς παραγόμενα ένζυμα, όπως 
αυτό που χρησιμοποιείται στην αλυσιδωτή 
αντίδραση πολυμεράσης (polymerase chain 
reaction, PCR· βλ. Κεφάλαιο 4), είναι απα-
ραίτητα στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Η 
«βιομηχανική μικροβιολογία», ως επί το 
πλείστον, απέχει πολύ από τις περιβαλλοντι-
κές επιστήμες· ωστόσο, κάποιες πτυχές του 
εν λόγω πεδίου βασίζονται στις θεμελιώδεις 
αρχές της μικροβιακής οικολογίας που καλύ-
πτονται σε τούτο το βιβλίο. 

Οι μικροοργανισμοί αποδομούν  
και αποτοξικοποιούν ρύπους

Συχνά λέγεται ότι το σύγχρονο περιβαλλο-
ντικό κίνημα ξεκίνησε το 1962 με την έκδο-
ση του βιβλίου Silent Spring της Rachel Car-
son (19071964). Στο βιβλίο της, η Carson 
κατέγραψε με χρονολογική σειρά τις κατα-
στροφές που προκάλεσε στην άγρια   φύση 
και στα οικοσυστήματα το φυτοφάρμακο δι-
χλωροδιφαινυλτριχλωροαιθάνιο, κοινώς 
γνωστό ως DDT (dichlorodiphenyltrichlo-
roethane). Με την πάροδο του χρόνου, ευτυ-
χώς, οι συγκεντρώσεις του DDT μειώθηκαν, 
εν μέρει λόγω των κανονισμών που επέβα-
λαν οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες με-

τά τη δημοσίευση του βιβλίου, προκειμένου 
να απαγορευτεί η χρήση του. Πέραν αυτού, 
όμως, το DDT και άλλοι οργανικοί ρύποι 
αποδομούνται από μικροοργανισμούς –κυρί-
ως βακτήρια– σε αβλαβείς ενώσεις και τελι-
κά σε CO2 – και τούτο, μάλιστα, παρόλο που 
πρόκειται για ανθεκτικούς ρύπους οι οποίοι 
είναι δύσκολο να αποδομηθούν. Με πολύ λί-
γες εξαιρέσεις, τα βακτήρια και οι μύκητες 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί αποδομη-
τές οργανικών ενώσεων, ακόμα και όσων εί-
ναι αρκετά τοξικές για τους μακροσκοπικούς 
οργανισμούς.

Οι ανόργανες ρυπογόνες ουσίες δεν μπο-
ρούν να απομακρυνθούν μέσω της μικροβια-
κής δραστηριότητας· αλλάζοντας, όμως, τη 
χημική κατάσταση των ρύπων αυτών, οι μι-
κροοργανισμοί μπορούν να επηρεάσουν την 
τοξικότητα ή την κυκλοφορία τους μέσα στο 
περιβάλλον ή και τα δύο. Παραδείγματος χά-
ριν, κάποιοι μικροοργανισμοί παράγουν μια 
τοξική μορφή υδραργύρου, τον μεθυλυδράρ-
γυρο, ο οποίος μεταφέρεται πιο εύκολα σε 
μεγαλύτερους οργανισμούς από ό,τι ο ανόρ-
γανος υδράργυρος. Ένα άλλο παράδειγμα εί-
ναι το ουράνιο (Williams et al., 2013): Η πιο 
οξειδωμένη μορφή ουρανίου, το U(VI), δια-
κινείται εύκολα μέσα σε υποεπιφανειακά πε-
ριβάλλοντα. Όταν όμως το U(VI) ανάγεται 
από το Geobacter και πιθανώς άλλα βακτή-
ρια, το προκύπτον U(IV) εμφανίζει μικρότε-
ρη κινητικότητα και είναι λιγότερο πιθανό να 
προκαλέσει περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων ρύπου
μι κροοργανισμού αποτελεί μέρος της «πε-
ριβαλλοντικής μικροβιολογίας»· ωστόσο, ο 
όρος αυτός χρησιμοποιείται και γενικότερα 
για να περιγράψει τη μελέτη των μικροοργα-
νισμών στο περιβάλλον, ανεξάρτητα από το 
αν εμπλέκεται κάποιος ρύπος ή αν ένας μι-
κροοργανισμός διαμεσολαβεί σε μια διαδι-
κασία πρακτικού ενδιαφέροντος (Madsen, 
2016). Συνεπώς, «περιβαλλοντική μικροβιο-
λογία» και «μικροβιακή οικολογία» είναι ου-
σιαστικά συνώνυμοι όροι.
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Οι μικροοργανισμοί αποτελούν οργανισμούς-
μοντέλα για τη διερεύνηση των αρχών της οικολογίας 
και της εξέλιξης 

Οι μικροοργανισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί 
ως μοντέλα για τη διερεύνηση πολλών ερω-
τημάτων της βιοχημείας, της φυσιολογίας 
και της μοριακής βιολογίας. Αποτελούν κα-
λά μοντέλα, αφενός επειδή αυξάνονται γρή-
γορα και αφετέρου επειδή είναι εύκολος ο 
χειρισμός τους σε εργαστηριακά πειράματα. 
Για παρεμφερείς λόγους, χρησιμοποιούνται 
και ως μοντέλα για τη διερεύνηση ευρύτε-
ρων ζητημάτων της οικολογίας, της γενετι-
κής πληθυσμών και της εξέλιξης (Barberán 
et al., 2014). Οι αλληλεπιδράσεις ιούβακτη-
ρίων, επί παραδείγματι, έχουν χρησιμεύσει 
ως μοντέλα για τις αλληλεπιδράσεις θηρευ-
τήλείας, ενώ πειράματα με πρωτόζωα και 
βακτήρια υπήρξαν ζωτικής σημασίας για τη 
θεμελίωση της «αρχής του ανταγωνιστικού 
αποκλεισμού» του Gause (Εικόνα 1.5). Σύμ-
φωνα με την αρχή αυτή, μόνο ένα είδος μπο-
ρεί να καταλάβει έναν συγκεκριμένο θώκο, 
και τούτο διότι αποκλείει άλλα είδη λόγω 

ανταγωνισμού για κάποιον περιοριστικό πό-
ρο. Πειράματα με μικροοργανισμούς έχουν 
καταδείξει βασικές αρχές σχετικά με τη φυ-
σική επιλογή και την προσαρμογή σε διαφο-
ρετικά περιβάλλοντα. Ενδεικτικά αναφέρου-
με την εργασία του Richard Lenski και των 
συνεργατών του, οι οποίοι, καθημερινά από 
το 1988 (χωρίς να εξαιρούνται τα σαββατο-
κύριακα και οι αργίες), μελετούν την εξέλι-
ξη της Escherichia coli επί >50.000 γενεές, 
αναπτύσσοντας το εν λόγω βακτήριο σε νέα 
και φρέσκα καλλιεργητικά μέσα (Lenski et 
al., 2015).* Η αλληλούχηση του γονιδιώματος 
(Κεφάλαιο 5) αποκάλυψε πώς το βακτήριο 
αυτό έχει αλλάξει με την πάροδο του χρό-
νου· παρείχε δε πληροφορίες για την εξέλι-
ξη που θα ήταν αδύνατο να αντλήσουμε από 
τους μεγάλους οργανισμούς. 

Μπορούμε, λοιπόν, να αντλήσουμε  στοι 
 χεία για τους μεγάλους οργανισμούς βασι-
ζόμενοι στη μελέτη των μικροοργανισμών· 
η ροή πληροφορίας μπορεί, όμως, να προ-
χωρήσει και αντίστροφα: Γενικές θεω ρίες 
που έχουν διατυπωθεί για τη διερεύνηση 
της οικολο γίας των φυτών και των ζώων συ-
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Εικόνα 1.5 Πειραματική ένδειξη 
για την αρχή του ανταγωνιστικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με την 
οποία δύο είδη δεν μπορούν να 
καταλαμβάνουν τον ίδιο θώκο  
την ίδια χρονική στιγμή.  
Στο απεικονιζόμενο παράδειγμα, 
δύο είδη πρωτοζώου του γένους 
Paramecium εξαναγκάζονται να 
ανταγωνιστούν για την ίδια πηγή 
τροφής, μια βακτηριακή λεία 
(Bacillus pyocyaneus), και τελικά 
μόνο το ένα είδος Paramecium 
επιβιώνει. Δεδομένα από Gause, 
1964.

* Σ.τ.Ε.Ε.: Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω της πανδημίας του SARSCoV2, τον Μάρτιο του 2020, η ερευνη-
τική ομάδα του Lenski αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά το πείραμα, για 23 ημέρες. Ακόμα μία διακοπή 
του πειράματος είχε γίνει αναγκαστικά το 1992, λόγω μετακόμισης του εργαστηρίου. 
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χνά αποδεικνύονται χρήσιμες και για τη διε
ρεύνηση ερωτημάτων της μικροβιακής οικο-
λογίας. Λόγου χάρη, οι μικροβιακοί οικολό-
γοι έχουν χρησιμοποιήσει τη θεωρία της νη-
σιωτικής βιογεωγραφίας, η οποία πρωτο-
προτάθηκε για τα μεγάλα ζώα από τους R.H. 
MacArthur και E.O. Wilson το 1967, προκει-
μένου να εξετάσουν τη διασπορά των μικρο-
οργανισμών και τις σχέσεις μεταξύ της μι-
κροβιακής ποικιλότητας και του μεγέθους 
του ενδιαιτήματος. Ομοίως, μοντέλα για τη 
σταθερότητα και την ποικιλότητα τα οποία 
έχουν αναπτυχθεί για τις κοινότητες των με-
γάλων οργανισμών εφαρμόζονται πλέον και 
σε μικροβιακές κοινότητες και διεργασίες. 
Οι μικροβιακοί οικολόγοι εξετάζουν τη μι-
κροβιακή ποικιλότητα προκειμένου να εντο-
πίσουν πρότυπα τα οποία έχουν παρατηρη-
θεί στο πλαίσιο της φυτικής και της ζωικής 
ποικιλότητας, π.χ. το πώς αυτή μεταβάλλε-
ται ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος (Κε-

φάλαιο 4). Σε κάθε περίπτωση, πολλές –αν 
και όχι όλες– οι θεωρίες που βασίζονται σε 
μεγάλου μεγέθους οργανισμούς, ισχύουν και 
για τους μικροοργανισμούς.

Οι μικροοργανισμοί που ζουν σήμερα αποτελούν 
μοντέλα για την πρώιμη ζωή στη Γη και ίσως τη ζωή 
σε άλλους πλανήτες

Η ζωή εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Γη 
πριν από περίπου 3,7 δισεκατομμύρια χρό-
νια, ίσως και ακόμα νωρίτερα – όχι πολύ και-
ρό μετά τη δημιουργία του πλανήτη πριν από 
4,5 δισεκατομμύρια χρόνια (Εικόνα 1.6). Το 
πρώτο κύτταρο στη Γη ήταν ένας οξικογό-
νος ή μεθανιογόνος μικροοργανισμός (δη-
λαδή μέλος των Bacteria ή των Archaea που 
παράγει οξικό οξύ ή μεθάνιο, αντίστοιχα· 
βλ. Κεφάλαιο 11), πιθανότατα τροφοδοτού-
μενος ενεργειακά από αέριο υδρογόνο, και ο 
 οποίος ενδεχομένως να εξελίχθηκε σε υδρο-

4.500 3.700 2.000 450 1.000 65 
Εκατομμύρια χρόνια πριν από το παρόν

Απουσία
ζωής

Bacteria, Archaea και ιοί

Cyanobacteria και παραγωγή οξυγόνου

Μικροβιακοί ευκαρυώτες

Απλοί ζωικοί
οργανισμοί

Χερσαία φυτά

Δεινόσαυροι

ΜετάζωαΜόνο μικροοργανισμοί 
στη Γη

Εικόνα 1.6 Ορισμένες σημαντικές χρονικές στιγμές στην ιστορία της ζωής. Για το μεγαλύτερο μέρος  
της ιστορίας της ζωής υπήρχαν μόνο μικροοργανισμοί· οι πολυκύτταροι ευκαρυώτες εμφανίστηκαν μόλις 
πριν από ένα δισεκατομμύριο χρόνια, δηλαδή 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τον σχηματισμό  
της Γης. Βάσει των Humphreys et al., 2010, Payne et al., 2009 και Arndt & Nisbet, 2012.
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θερμικές πηγές (Martin & Sousa, 2016). Οι 
ιοί υπήρχαν πιθανώς από τότε που ξεκίνησε 
η κυτταρική ζωή· ορισμένοι ερευνητές, μά-
λιστα, υποθέτουν ότι η ζωή ξεκίνησε με κά-
ποια ιική μορφή. Τα κυανοβακτήρια εμφανί-
στηκαν πριν από περίπου 2,8 δισεκατομμύ-
ρια χρόνια, οδηγώντας τελικά σε υψηλές συ-
γκεντρώσεις οξυγόνου στην ατμόσφαιρα της 
Γης (Κεφάλαιο 11).

Η χρονική στιγμή εμφάνισης των ευκα-
ρυωτών αποτελεί αμφιλεγόμενο ζήτημα· oι 
εκτιμήσεις εξαρτώνται από τα δεδομένα που 
εξετάζονται κάθε φορά. Απολιθωμένες δο-
μές προερχόμενες μάλλον από τον πρώτο ευ-
καρυώτη έχουν βρεθεί σε εκβολικά ιζήμα-
τα 3,2 δισεκατομμυρίων ετών, ενώ στερά-
νια, τα οποία προέρχονται από στεροειδή ή 
στερόλες που παράγονται μόνο από ευκαρυ-
ώτες, έχουν εντοπιστεί σε σχιστόλιθους που 
εκτιμάται ότι είναι περίπου 2,7 δισεκατομ-
μυρίων ετών (Arndt & Nisbet, 2012). Ωστό-
σο, τα πιο πειστικά απολιθώματα, τα οποία 
υποστηρίζονται από δεδομένα αλληλού-
χησης του DNA, δείχνουν ότι οι ευκαρυώ
τες εμφανίστηκαν στη Γη περίπου πριν από 
δύο δισεκατομμύρια χρόνια. Ανεξάρτητα πά-
ντως από την ακριβή χρονική στιγμή εμφάνι-
σής τους, οι μικροοργανισμοί ήταν οι μονα-
δικές μορφές ζωής στον πλανήτη για τα πρώ-
τα τρία δισεκατομμύρια χρόνια της ιστορίας 
της Γης. Τα πολυκύτταρα ζώα και φυτά δεν 
εμφανίστηκαν παρά μόνο πριν από ένα δισε-
κατομμύριο χρόνια, δηλαδή δύο με τρία δι-
σεκατομμύρια χρόνια αφότου οι μικροοργα-
νισμοί «επινόησαν» τους περισσότερους από 
τους μεταβολισμούς που γνωρίζουμε πλέον 
ότι χρησιμοποιούνται στη Γη. Είναι, μάλι-
στα, χαρακτηριστική η ρήση του παλαιοντο-
λόγου στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, Andrew 
Knoll: «Τα ζώα μπορεί να είναι το γλάσο της 
εξέλιξης, τα βακτήρια όμως είναι το πραγμα-
τικό κέικ».

Μπορούμε να συλλέξουμε πρόσθετες 
πλη ροφορίες αναφορικά με την εξέλιξη κα-
τά τα πρώτα στάδια εμφάνισης της ζωής, 

εξετάζοντας σύγχρονους μικροοργανισμούς 
και περιβάλλοντα που πιθανώς να μιμού-
νται εκείνα της πρώιμης Γης. Μεταξύ αυ-
τών Bacteria και Archaea που ζουν σήμερα 
και έχουν γονιδιακές αλληλουχίες οι  οποίες 
τα τοποθετούν κοντά στη ρίζα του Δένδρου 
της Ζωής, και ίσως είναι στενά συνδεδεμέ-
να με το πρώτο κύτταρο που εμφανίστη-
κε στον πλανήτη. Τούτοι οι μικροοργανι-
σμοί μπορεί να έχουν μεταβολισμούς παρό-
μοιους με εκείνους του πρώτου ή του δεύτε-
ρου κυττάρου. Μερικά από τα πρώτα απολι-
θώματα μικροοργανισμών έχουν εντοπιστεί 
σε στρωματολίτες, δηλαδή μεγάλους, στρω-
ματοποιημένους τάπητες διαφορετικών μι-
κροοργανισμών και ορυκτών που αφθονού-
σαν στο Προκάμβριο, όταν η ζωή μόλις ξε-
κινούσε στη Γη (Κεφάλαιο 13). Τέτοιοι σύν-
θετοι μικροβιακοί τάπητες απαντούν και σή-
μερα σε ορισμένες αλμυρές λίμνες και λιμνο-
θάλασσες. Στον πλανήτη μας υπάρχουν ακό-
μα πολλοί «ζεστοί λιμνίσκοι» όπου, κατά τον 
Δαρβίνο, εξελίχθηκε αρχικά η ζωή. Η μελέτη 
των πρώτων οργανισμών της Γης αποτελεί 
μέρος ενός κλάδου της μικροβιακής οικολο-
γίας: της γεωμικροβιολογίας (Κεφάλαιο 13).

Πέρα από το ότι μας βοηθούν ώστε να κα-
τανοήσουμε τη μορφή που είχε η ζωή πριν 
από εκατομμύρια χρόνια, οι σημερινοί μι-
κροοργανισμοί ενδέχεται να μπορούν να μας 
αποκαλύψουν και πληροφορίες για τη ζωή 
σε πλανήτες ή σε φεγγάρια άλλων πλανη-
τών που βρίσκονται εκατομμύρια χιλιόμε-
τρα μακριά από τη Γη. Η μελέτη των μικρο-
οργανισμών σε παρόμοια με εξωγήινα περι-
βάλλοντα στη Γη συνιστά το κύριο ερευνη-
τικό αντικείμενο της αστροβιολογίας. Τα πε-
ριβάλλοντα αυτά είναι ακραία, και μόνον οι 
«ακραιόφιλοι» μικροοργανισμοί, συχνά δε 
μόνο Bacteria και Archaea, επιβιώνουν. Οι 
μικροοργανισμοί ζουν σε θερμοπηγές και 
ερήμους, σε πολικούς πάγους, στο μόνιμα 
παγωμένο έδαφος (πέρμαφροστ) της τούν-
δρας, αλλά και μέσα σε πετρώματα – εν ολί-
γοις, σε εξαιρετικά ιδιόμορφα ενδιαιτήματα, 
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όπου είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την 
ύπαρξη ζωής. Ίσως αυτά τα γήινα ακραιό
φιλα να μοιάζουν με κάποιες μορφές ζωής σε 
άλλους πλανήτες· ενδεχομένως δε τα ευρή-
ματα που προκύπτουν από αστροβιολογικές 
μελέτες σε τούτο τον πλανήτη να συμβάλουν 
στην εύρεση ζωής σε άλλα μέρη του σύμπα-
ντος. Βέβαια, η εργασία αυτή θα ήταν χρήσι-
μη ακόμα και αν δεν υπήρχαν εξωγήινοι μι-
κροοργανισμοί. Τα ακραία περιβάλλοντα και 
οι ακραιόφιλοι μικροοργανισμοί αποτελούν 
πάντα συναρπαστικό αντικείμενο μελέτης· 
είναι δε συχνά ιδιαιτέρως αξιοπερίεργα. 

Οι μικροοργανισμοί διεκπεραιώνουν βιογεωχημικές 
διεργασίες που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα

Πολλά από τα θέματα που αναλύονται στο 
βιβλίο αυτό σχετίζονται με τον παραπάνω 
λόγο. Αναφερθήκαμε ήδη στον ρόλο που 
παίζουν οι μικροοργανισμοί στην αποδόμη-
ση ρυπογόνων ουσιών· ωστόσο, οι μικροορ-
γανισμοί εμπλέκονται και σε ακόμα ένα σο-
βαρότερο πρόβλημα «ρύπανσης». 

Οι άνθρωποι ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα 
της Γης με διάφορα αέρια τα οποία επηρεά
ζουν το κλίμα. Τούτα τα «αέρια θερμοκη
πίου» παγιδεύουν ακτινοβολία μεγάλου μή-
κους κύματος, γνωστή ως θερμότητα, από 
τον ήλιο. Τα περισσότερα από αυτά έχουν 
επίσης φυσικές πηγές, και ευτυχώς η Γη πά-
ντα είχε αέρια θερμοκηπίου. Χάρη στην πα-
ρουσία τους, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία 
είναι 16°C, δηλαδή πολύ θερμότερη από την 
ψυχρή (–18°C) που θα επικρατούσε απουσία 
τους (Schlesinger & Bernhardt, 2013). Σκε-
φτείτε, φέρ’ ειπείν, ότι ο πλανήτης Άρης, 
ο οποίος δεν έχει αέρια θερμοκηπίου, είναι 
ακόμα πιο κρύος (–53°C). Απεναντίας, στην 
ατμόσφαιρα της Αφροδίτης επικρατούν υψη-
λές συγκεντρώσεις αερίων θερμοκη πίου, κυ-
ρίως διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που –
σε συνδυασμό με την εγγύτητα του εν λόγω 
πλανήτη προς τον ήλιο– εξηγεί γιατί η Αφρο-
δίτη έχει μια μέση θερμοκρασία επιφάνειας 

της τάξης των 474°C. Από την άλλη, παρότι 
ορισμένα αέρια θερμοκηπίου είναι ευεργετι-
κά για το κλίμα της Γης, τα υπερβολικά υψη-
λά επίπεδά τους οδηγούν στην υπερθέρμαν-
ση του πλανήτη και σε πολλά άλλα παγκό-
σμια προβλήματα. 

Από την έναρξη της βιομηχανικής επανά-
στασης, στις αρχές του 1800, τα αέρια του 
θερμοκηπίου αυξάνονται διαρ κώς στην ατμό-
σφαιρα της Γης (Εικόνα 1.7). Αν και το κυρί-
αρχο αέριο θερμοκηπίου είναι ο υδρατμός, η 
ανθρώπινη δραστηριότητα αφήνει ένα μεγα-
λύτερο, πιο άμεσο «αποτύπωμα» μέσω άλ-
λων αερίων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα. 
Άλλα σημαντικά αέρια θερμοκηπίου είναι το 
μεθάνιο (CH4) και το υποξείδιο του αζώτου 
(N2O). Τούτα τα αέρια υπάρχουν στην ατμό-
σφαιρα σε συγκεντρώσεις πολύ χαμηλότε-
ρες, παγιδεύουν εντούτοις περισσότερη θερ-
μότητα ανά μόριο από ό,τι το CO2. Λόγω των 
υψηλότερων επιπέδων αερίων του θερμοκη-
πίου, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη είναι 
θερμότερη κατά 1°C από ό,τι ήταν τον 19ο 
αιώνα (Εικόνα 1.7), ενώ προβλέπεται να αυ-
ξηθεί ακόμα περισσότερο στο εγγύς μέλλον. 
Μπορεί η αύξηση κατά έναν ή δύο βαθμούς 
στη θερμοκρασία να μη φαίνεται ιδιαίτερα 
μεγάλη, ωστόσο έχει ήδη προκαλέσει πολλές 
αλλαγές στη βιόσφαιρα (και αυτό είναι το λι-
γότερο που μπορούμε να πούμε). Ένα άλλο 
πρόβλημα που προκαλείται από την αύξηση 
του ατμοσφαιρικού CO2 είναι η οξίνιση των 
ωκεανών, η οποία απειλεί τα κοράλλια και 
άλλους ασβεστιοποιητικούς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων κάποιων μικροοργα-
νισμών (Κεφάλαια 13 και 14).

Η μικροβιακή οικολογία παίζει σημαντι-
κό ρόλο στην κατανόηση του αντίκτυπου 
που έχουν τα αέρια του θερμοκηπίου στο κλί-
μα και στην απόκριση των οικοσυστημάτων 
στην κλιματική αλλαγή, και τούτο εν μέρει 
διότι σχεδόν όλα αυτά τα αέρια είτε χρησι-
μοποιούνται είτε παράγονται, ή και τα δύο, 
από μικροοργανισμούς (Πίνακας 1.1). Το διο
ξείδιο του άνθρακα, παραδείγματος χάριν, 
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χρησιμοποιείται από τα ανώτερα φυτά στα 
χερσαία οικοσυστήματα και από το φυτοπλα-
γκτόν στα υδατικά οικοσυστήματα. Το συ-
γκεκριμένο αέριο απελευθερώνεται από ετε-
ρότροφους μικροοργανισμούς σε όλα τα οι-
κοσυστήματα. Η επίδραση της βιολογικής 
δραστηριότητας του διοξειδίου του άνθρακα 
μπορεί να διαπιστωθεί στις ετή σιες ταλαντώ-
σεις που παρουσιάζει (βλ. Εικόνα 1.7)· μειώ-
νεται το καλοκαίρι, όταν η ανάπτυξη των φυ-
τών είναι υψηλή, ενώ αυξάνεται τον χειμώνα 
όταν το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται 
από την αναπνοή υπερβαίνει το διοξειδίο του 
άνθρακα που χρησιμοποιείται για την ανά-
πτυξη των φυτών. Το μεθάνιο, ένα άλλο αέ-
ριο που αυξάνεται διαρκώς στην ατμόσφαι-
ρα, παράγεται και καταναλώνεται επίσης από 
μικροοργανισμούς (Κεφάλαιο 11). Το μεθά-
νιο και ένα άλλο ισχυρό αέριο του θερμοκη-
πίου, το υποξείδιο του αζώτου, παράγονται 
σε ανοξικά περιβάλλοντα τα οποία έχουν 
επεκταθεί τα τελευταία χρόνια, κυ ρίως λόγω 
της εντατικοποίησης της γεωργίας.

Εκείνο που περιπλέκει την κατανόησή 
μας για τα αέρια του θερμοκηπίου είναι ότι 
σχεδόν όλα παράγονται ή καταναλώνονται 
μέσω φυσικών διεργασιών που διεκπεραιώ
νονται από μικροοργανισμούς, εκτός από 

τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Παρό-
λο που είναι σημαντική η εισροή του CO2 
στην ατμόσφαιρα λόγω της ανθρώπινης 
δραστη ριό τητας, εξακολουθεί να είναι μι-
κρή συγκριτικά με την εισροή και την πρό-
σληψη που σχετίζονται με φυσικές διεργα-
σίες. Αντιθέτως, η παραγωγή του αμμωνίου, 
ενός σημαντικού για τα φυτά θρεπτικού συ-
στατικού, είτε απευθείας από τον άνθρωπο 
(με τη σύνθεση λιπασμάτων) είτε μέσω της 
υποβοηθούμενης ανθρώπινης δραστηριότη-
τας (με την ενίσχυση της μικροβιακής παρα-
γωγής στη γεωργία), συναγωνίζεται τη φυ-
σική μικροβιακή παραγωγή (Κεφάλαιο 12). 
Τα πράγματα περιπλέκονται περαιτέρω αν 
λάβουμε υπόψη ότι τα αέρια του θερμοκη-
πίου εμφανίζουν διακυμάνσεις ανάλογα με 
την εποχή (όπως είδαμε προηγουμένως για 
την περίπτωση του διοξειδίου του άνθρακα), 
αλλά και τον γεωλογικό χρόνο – και αυτό 
ανεξάρτητα από τις όποιες ανθρώπινες πα-
ρεμβάσεις. Επομένως, το ζητούμενο είναι 
να μπορέσουμε να διακρίνουμε τις φυσικές 
μεταβολές από εκείνες που οφείλονται στον 
άνθρωπο και, κατ’ επέκταση, να κατανοή-
σουμε τις επιπτώσεις τους. 

Οι μικροβιακοί οικολόγοι δεν μπορούν 
να λύσουν το πρόβλημα του θερμοκηπίου. 

Πίνακας 1.1 Ορισμένα αέρια του θερμοκηπίου και η σχέση τους με τους μικροοργανισμούς. Οι συγκεντρώσεις εκ-
φράζονται ως μέρη ανά εκατομμύριο (parts per million, ppm), ανά δισεκατομμύριο (per billion, ppb) ή ανά τρισε-
κατομμύριο (per trillion, ppt). Τα δεδομένα προέρχονται από το Παρατηρητήριο Mauna Loa (www.esrl.noaa.gov/
gmd/) και από το Myhre et al., 2014.

Αέριο Συγκεντρώσεις 
το 2005

Συγκεντρώσεις 
το 2006

Φαινόμενο 
θερμοκηπίου*

Μικροβιακή διεργασία

Διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2)

379 ppm 401 ppm 1 Πρωτογενής παραγωγή και 
ανοργανοποίηση οργανικού άνθρακα

Μεθάνιο (CH4) 1.774 ppb 1.834 ppm 21 Μεθανιογένεση και μεθανιοτροφία

Υποξείδιο του 
αζώτου (N2O)

319 ppb 329 ppb 270 Απονιτροποίηση και νιτροποίηση

CFC-11 (CCl3F)** 250 ppt 230 ppt 4.660 Αποδόμηση από ετερότροφους

* Σε σχέση με το CO2

** Ένας από τους πολυάριθμους υδροχλωροφθοράνθρακες. Ορισμένα από αυτά τα αέρια έχουν ακόμα μεγαλύτερη επίδραση στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου από ό,τι το CFC-11.
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Ωστόσο, πολλά από τα θέματα που αποτε-
λούν αντικείμενο συζήτησης σε τούτο το βι-
βλίο μπορεί να μας βοηθήσουν να κατανοή
σουμε το πρόβλημα και να προβλέψουμε τυ-
χόν αλλαγές. Ένας από τους στόχους των μι-
κροβιακών οικολόγων και άλλων επιστημό-
νων που μελετούν το σύστημα της Γης είναι 
να προσδιορίσουν τον αντίκτυπο των ολοένα 
αυξανόμενων αερίων του θερμοκηπίου και 
άλλων παγκόσμιων αλλαγών στη βιόσφαιρα. 
Πώς, φέρ’ ειπείν, η αύξηση της  παγκόσμιας 
θερμοκρασίας θα επηρεάσει την ισορρο-
πία μεταξύ της φωτοσύνθεσης και της ανα-
πνοής; Πόσο CO2 και CH4 θα απελευθερω-
θούν αν λιώσει το πέρμαφροστ της τούνδρας 
στην Αλάσκα και τη Σιβηρία; Και άραγε, η 
μείωση της ποικιλότητας λόγω της κλιματι-
κής αλλαγής θα επηρεάσει τον κύκλο του C; 

Ακριβώς σε αυτά και σε πλήθος άλλων ερω-
τημάτων καλούνται να δώσουν απαντήσεις 
οι μικροβιακοί οικολόγοι.

Οι μικροοργανισμοί είναι παντού  
και κάνουν σχεδόν τα πάντα

Οι περισσότεροι λόγοι που αναλύσαμε μέχρι 
τώρα σχετικά με τη σπουδαιότητα της μελέ-
της της μικροβιακής οικολογίας επικεντρώ-
νονται σε πρακτικά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι ανθρώπινες κοινωνίες. Ακόμα, 
όμως, και αν όλα αυτά τα προβλήματα έβρι-
σκαν αύριο λύση, η μικροβιακή οικολογία 
θα εξακολουθούσε να αποτελεί ένα συναρ-
παστικό πεδίο έρευνας (Πλαίσιο 1.2). Ένας 
από τους στόχους του βιβλίου αυτού είναι 
ακριβώς να αναδείξει τον ρόλο της μικροβι-
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Εικόνα 1.7 Συγκέντρωση  
του ατμοσφαιρικού CO2 (A) και 
παγκόσμια θερμοκρασιακή 
ανωμαλία (Β) από τον 19ο αιώνα 
μέχρι σήμερα. Οι συγκεντρώσεις 
υπολογίστηκαν από πυρήνες 
πάγου (Etheridge et al., 1996) 
ή μετρήθηκαν απευθείας στο 
Παρατηρητήριο Mauna Loa στη 
Χαβάη, και παραχωρήθηκαν από 
τους Pieter Tans (NOAA Earth 
System Research Laboratory) 
και Ralph Keeling (Scripps 
Institution of Oceanography), 
κατόπιν αδείας (www.esrl.noaa.
gov/gmd/ccgg/trends/#mlo_
data). Ή παγκόσμια θερμοκρασία 
εκφράζεται ως η διαφορά μεταξύ 
της μέσης θερμοκρασίας για ένα 
έτος μείον τη μέση θερμοκρασία 
της περιόδου 1951-1980 (Hansen 
et al., 2010). Επικαιροποιημένα 
δεδομένα θερμοκρασίας από την 
ιστοσελίδα data.giss.nasa.gov/
gistemp/ (προσπέλαση στις 20 
Νοεμβρίου 2016).
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ακής οικολογίας στην εξήγηση βασικών δι-
εργασιών που συμβαίνουν στη βιόσφαιρα, 
έστω και αν φαίνεται να απέχουν πολύ από 
οποιοδήποτε σύγχρονο πρόβλημα αντιμετω-
πίζουμε. Ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι μι-
κροοργανισμοί, οφείλουμε να εμπλουτίσου-
με τις γνώσεις μας γι’ αυτούς επειδή αποτε-
λούν τους πιο άφθονους και πολυποίκιλους 
οργανισμούς στον πλανήτη. 

Κατά γενικό κανόνα, όσο μικρότερος 
 είναι ένας οργανισμός τόσο πιο άφθονος 
 είναι (Εικόνα 1.8). Οι ιοί είναι η μικρότερη 
και η πιο άφθονη βιολογική οντότητα τόσο 
στα υδατικά ενδιαιτήματα όσο και στα εδά-
φη· αντιθέτως, οι μεγάλοι οργανισμοί, όπως 
το ζωοπλαγκτόν και οι γεωσκώληκες, σπανί-
ζουν – ο αριθμός τους είναι 1010 φορές μικρό-
τερος από των ιών. Ένα τυπικό χιλιοστόλιτρο 
(ml) νερού από την επιφάνεια μιας λίμνης ή 
των ωκεανών περιέχει περίπου 107 ιούς, 106 
βακτήρια, 104 πρώτιστα και 103 ή λιγότερα 
κύτταρα φυτοπλαγκτού, ανάλογα με το πε-
ριβάλλον. Ένα τυπικό γραμμάριο εδάφους ή 

ιζήματος περιέχει περίπου 1010 ιούς, 109 βα-
κτήρια και ούτω καθεξής για μεγαλύτερους 
οργανισμούς. Ακόμα και τα βαθιά περιβάλ-
λοντα, που βρίσκονται χιλιόμετρα κάτω από 
την επιφάνεια της Γης, φιλοξενούν χιλιάδες 
μικροοργανισμούς. Μέχρι και οι φαινομενι-
κά αδιαπέρατοι βράχοι μπορούν να φιλοξε-
νήσουν πυκνές μικροβιακές κοινότητες. Συ-
νολικά, η βιομάζα των Bacteria και των Ar-
chaea συναγωνίζεται εκείνη όλων των φυτών 
της βιόσφαιρας, σίγουρα είναι δε μεγαλύτε-
ρη από τη βιομάζα των ζώων.

Μικροοργανισμοί υπάρχουν ακόμα και 
εκεί όπου δεν απαντούν μακροσκοπικοί ορ-
γανισμοί: σε περιβάλλοντα με ακραίες θερ-
μοκρασίες, pH ή πίεση – «ακραία» μεν για 
τον άνθρωπο, αρκετά φυσιολογικά όμως για 
πολλούς μικροοργανισμούς. Ορισμένα υπερ-
θερμόφιλα Bacteria και Archaea, λόγου χά-
ρη, αναπτύσσονται σε σχεδόν βραστό νε-
ρό (>80°C) – σε θερμοκρασία, δηλαδή, που 
σκοτώνει όλους τους άλλους οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των ευκαρυωτικών 
μικροοργανισμών. Είναι γνωστό ότι οι θερ-
μοπηγές του Yellowstone στις ΗΠΑ φιλοξε-
νούν πυκνούς πληθυσμούς εξωτικών μικρο-
οργανισμών οι οποίοι δεν ευδοκιμούν μόνο 
σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και σε χαμη-
λό pH· οι μικροοργανισμοί αυτοί επιβιώνουν 
σε όξινες θερμοπηγές. Στο άλλο άκρο θα 
βρούμε μικροοργανισμούς οι οποίοι ζουν σε 
υπεράλμυρα κανάλια του θαλάσσιου πάγου 
όπου το νερό είναι ακόμα υγρό, αλλά εξαι-
ρετικά αλμυρό (20% έναντι 3,5% του θαλασ-
σινού νερού) και κρύο (–20°C). Μάλιστα, 
βιώ σιμοι μικροοργανισμοί έχουν ανακτηθεί 
εγκλεισμένοι σε αλάτι εκατομμυρίων ετών 
(Jaakkola et al., 2016). Για τον άνθρωπο, ο 
βαθύς ωκεανός είναι ένα μάλλον ακραίο πε-
ριβάλλον, λόγω της υψηλής υδροστατικής 
πίεσης (εκατό φορές υψηλότερη στα 1.000m 
από ό,τι στην επιφάνεια της θάλασσας), αλ-
λά και της μόνιμα χαμηλής θερμοκρασίας 
του (περίπου 3°C). Πολλοί μικροοργανισμοί, 
αντιθέτως, ευδοκιμούν και μεγαλώνουν, αν 

Πλαίσιο 1.2 Εγκώμιο της μικροβιακής 
οικολογίας από έναν οικολόγο  
των μυρμηγκιών

Ο E. O. Wilson αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος 
της επιστημονικής εργασίας του στη μελέτη των 
μυρμηγκιών· έχει γράψει δε πολλά βραβευμένα 
βιβλία, μεταξύ των οποίων και τα Sociobiology 
και On Human Nature. Σε κάποιο σημείο προς το 
τέλος της αυτοβιογραφίας του, Naturalist, που 
εκδόθηκε το 1994 (Island Press), o Wilson ανα-
φέρει ότι, εάν έπρεπε να ξαναζήσει τη ζωή του, 
θα γινόταν μικροβιακός οικολόγος. Τελειώνει, 
μάλιστα, με έναν διθύραμβο για τον μικροβιακό 
κόσμο: «Οι ιαγουάροι, τα μυρμήγκια και οι ορχι-
δέες θα εξακολουθούσαν να καταλαμβάνουν 
απομακρυσμένα δάση σε όλο το μεγαλείο τους, 
μόνο που τώρα θα συνοδεύονταν από έναν ακό-
μα πιο παράξενο και απείρως πολυπλοκότερο 
έμβιο κόσμο που στην πραγματικότητα δεν έχει 
τέλος» (απόδοση του μεταφραστή).
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και αργά, στον βαθύ ωκεανό, ο οποίος απο-
τελεί και ένα από τα μεγαλύτερα οικοσυστή-
ματα του πλανήτη. Σημειώστε δε ότι περισ-
σότερο από το 70% του πλανήτη καλύπτεται 
από τους ωκεανούς, το 75% (κατ’ όγκο) των 
οποίων έχει βάθος μεγαλύτερο από 1.000 m.

Οι μικροοργανισμοί είναι πολυάριθμοι· 
εκτός αυτού, όμως, υπάρχουν και πολλοί δια
φορετικοί τύποι μικροοργανισμών, ορισμέ-
νοι εκ των οποίων χρησιμοποιούν ασυνήθι-
στους και παράξενους (από τη δική μας με-
ροληπτική οπτική) μεταβολισμούς από τους 
οποίους εξαρτάται η βιόσφαιρα. Εκτός από 

τον μεταβολισμό που μοιάζει με εκείνον των 
φυτών ή των ζώων, κάποιοι μικροοργανισμοί 
μπορούν, φέρ’ ειπείν, να ζήσουν χωρίς οξυ-
γόνο και να «αναπνεύσουν» νιτρικά (NO3–

 ) ή 
θειικά (SO4

2–) ιόντα (Κεφάλαιο 11). Κάποιοι 
άλλοι μικροοργανισμοί χρησιμο ποιούν ως 
απαραίτητη τροφή ενώσεις, όπως το υδρό-
θειο (H2S), οι οποίες είναι θανατηφόρες για 
τους μακροσκοπικούς οργανισμούς. Επίσης, 
αρκετές μεταβολικές αντιδράσεις, όπως η 
παραγωγή μεθανίου και η σύνθεση του αμ-
μωνίου από αέριο άζωτο, διεξάγονται μόνο 
από Archaea και Bacteria. Τέλος, ορισμένοι 
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Εικόνα 1.8 Κατανομή 
μεγέθους και αφθονία 
ορισμένων μικροοργανισμών 
και άλλων οργανισμών σε ένα 
τυπικό υδατικό ενδιαίτημα 
(Α) και σε εδάφη (Β). Εδώ ο 
όρος «Βακτήρια» αναφέρεται 
μόνο σε ετερότροφους 
προκαρυώτες, ενώ ο όρος 
«Άλλοι φυτοπλαγκτικοί 
οργανισμοί» αναφέρεται 
στο φυτοπλαγκτόν πλην 
των κυανοβακτηρίων ή των 
φωτοαυτότροφων πρωτίστων. 
Το μέγεθος στην περίπτωση 
των μυκήτων αφορά τη 
διάμετρο των υφών. (Το μήκος 
ορισμένων μυκήτων μπορεί να 
φτάσει αρκετά μέτρα.)
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μικροοργανισμοί είναι σε θέση να παράγουν 
φαινομενικά ασύμβατες με τη ζωή χημικές 
ουσίες, όπως η ακετόνη και το βουτάνιο, που 
θα σκότωναν τα ευκαρυωτικά κύτταρα. Με 
άλλα λόγια, οι μικροοργανισμοί είναι πραγ-
ματικά ικανοί να κάνουν σχεδόν τα πάντα!

Πώς μελετάμε τους μικροοργανισμούς  
στη φύση;

Τα δεδομένα για τους μικροοργανισμούς 
στη φύση που περιγράψαμε μέχρι στιγμής 
έχουν προέλθει από διάφορες μελέτες στις 
 οποίες χρησιμοποιήθηκαν πολλές διαφορε-
τικές προσεγγίσεις και μέθοδοι. Το να κα-
τανοήσουμε τη δραστηριότητα των πλασμά-
των που ζουν στον αόρατο κόσμο και το πώς 
επηρεάζουν τον ορατό σε εμάς κόσμο αποτε-
λεί μια τεράστια πρόκληση. Στο βιβλίο αυ-
τό θα εισαγάγουμε ορισμένες από τις μεθό-
δους που χρησιμοποιούνται στη μικροβι-
ακή οικολογία, έτσι ώστε να μπορέσετε να 
κατανοήσετε σε βάθος, αλλά και να εκτιμή-
σετε καλύτερα, τα όρια μεταξύ όσων γνωρί-
ζουμε και όσων αγνοούμε. Αποκτώντας κά-
ποιες γνώσεις σχετικά με τη μεθοδολογία, 
θα μπορέσετε επίσης να καταλάβετε καλύ-
τερα γιατί μερικά φαινομενικά απλά ερωτή-
ματα είναι στην πραγματικότητα δύσκολο να 
απαντηθούν. 

Στην ενότητα αυτή θα ξεκινήσουμε με 
ένα από τα πλέον βασικά ερωτήματα: Πόσα 
βακτήρια υπάρχουν σε ένα περιβάλλον; Θα 
επικεντρωθούμε σε δύο μόνο τρόπους για να 
απαντήσουμε στο εν λόγω ερώτημα, και τού-
το προκειμένου να εισαγάγουμε μια θεμελιώ
δη διάκριση μεταξύ των προσεγγίσεων που 
χρησιμοποιούνται για όλους τους μικροορ-
γανισμούς: των «καλλιεργειοεξαρτώμενων» 
έναντι των «μη καλλιεργειοεξαρτώμενων» 
προσεγγίσεων. Ο αριθμός των βακτη ρίων σε 
ένα περιβάλλον εκτιμήθηκε για πρώτη φο-
ρά με τη μέθοδο της «καταμέτρησης επί τρυ-
βλίου», η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυ-
ξη ή την καλλιέργεια μικροοργανισμών σε 

στερεά υποστρώματα με άγαρ (Εικόνα 1.9· 
Πλαίσιο 1.3). Η συγκεκριμένη μέθοδος βα-
σίζεται στην υπόθεση ότι κάθε μικροοργανι-
σμός στο αρχικό δείγμα θα αναπτυχθεί στο 
στερεό μέσο και θα σχηματίσει μια μακρο-
σκοπική συστάδα κυττάρων (μια αποικία) 
που μπορεί να γίνει ορατή με το μάτι ή με τη 
βοήθεια ενός μικροσκοπίου χαμηλής ισχύος. 
Από τη στιγμή που θα απομονωθεί στο υπό-
στρωμα με άγαρ, το εκάστοτε βακτήριο μπο-
ρεί να ταυτοποιηθεί εξετάζοντας την από-
κρισή του σε μια σειρά βιοχημικών δοκιμών. 
Τούτες οι δοκιμές παρέχουν μερικές αρχικές 
ενδείξεις για τη φυσιολογία του βακτηρίου 
και συνεπώς για τους οικολογικούς και βιο-
γεωχημικούς ρόλους του στη φύση. Η φυσιο-
λογία και η γενετική των απομονωμένων βα-
κτηρίων σε «αμιγείς καλλιέρ γειες» (καλλιέρ
γειες με έναν μόνο μικροοργανισμό) μπο-

Τρυβλίο
με άγαρ

1–7 ημέρες

0,1 ml 102 103

104 ανά ml

1,0 ml

1,0 ml

Εικόνα 1.9 Ή μέθοδος καταμέτρησης επί 
τρυβλίου. Ένα περιβαλλοντικό δείγμα συνήθως 
αραιώνεται αρχικά με την προσθήκη 1,0 ml ή 0,1 
g εδάφους σε 9,0 ml κατάλληλου ρυθμιστικού 
διαλύματος· κάποιες φορές, αυτό αραιώνεται 
στη συνέχεια περαιτέρω, με την προσθήκη 1,0 ml 
της αρχικής αραίωσης σε έναν νέο δοκιμαστικό 
σωλήνα που ήδη περιέχει 9,0 ml του ίδιου 
ρυθμιστικού διαλύματος. Είναι πιθανό να 
χρειαστούν αρκετές επιπλέον αραιώσεις. Ύστερα 
από μερικές ημέρες, εάν έχουν, λόγου χάρη, 
αναπτυχθεί 10 αποικίες μετά από δύο αραιώσεις, 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπήρχαν 104 
καλλιεργήσιμα βακτήρια ανά ml ή g στο αρχικό 
δείγμα.
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ρούν στη συνέχεια να εξεταστούν αναλυτι-
κά. Στη μέθοδο αυτή βασίζονται οι καλλιερ-
γειοεξαρτώμενες προσεγγίσεις.

Η ανεπάρκεια της μεθόδου καταμέτρη-
σης επί τρυβλίου έγινε εμφανής όταν διαπι-
στώθηκε ότι η αφθονία των βακτηρίων που 
προσδιορίζει είναι μικρότερη από την αφθο-
νία που μπορεί να προσδιορίσει μία από τις 
πρώτες μη καλλιεργειοεξαρτώμενες προσεγ
γίσεις, η άμεση μικροσκοπική παρατήρηση 
μικροβίων στη φύση. Στο θαλασσινό νερό, 
παραδείγματος χάριν, η μέθοδος καταμέτρη-
σης επί τρυβλίου δείχνει ότι υπάρχουν περί-
που 103 βακτήρια ανά χιλιοστόλιτρο (ml) – 
χίλιες φορές λιγότερα από τον αριθμό που 
προσδιορίζεται μέσω της άμεσης μικροσκο-
πικής μέτρησης (Jannasch & Jones, 1959). 
Σε μία από τις πρώτες μελέτες που έγιναν 
στα εδάφη δεν βρέθηκε να υπάρχει τόσο τε-
ράστια αριθμητική διαφορά· διαπιστώθηκε, 
παρ’ όλα αυτά, ότι μικροσκοπικά μπορούσαν 
να ανιχνευθούν πολλά περισσότερα βακτή-

ρια από ό,τι με τη μέθοδο καταμέτρησης επί 
τρυβλίου (Skinner et al., 1952). Η διαφορά 
αυτή έχει ονομαστεί «Μεγάλη ανωμαλία κα-
ταμέτρησης επί τρυβλίου» (Staley & Konop-
ka, 1985) και μία εξήγηση γι’  αυτή είναι ότι 
οι μη καλλιεργηθέντες μικροοργανισμοί εί-
ναι νεκροί, αφού ένας μικροοργανισμός πρέ-
πει να είναι βιώσιμος και ικανός να αναπτυ-
χθεί αρκετά ώστε να σχηματίσει μια μακρο-
σκοπική αποικία εάν πρόκειται να καταγρα-
φεί με τη μέθοδο της καταμέτρησης επί τρυ-
βλίου. Για τον λόγο αυτό, η μέθοδος αποκα-
λείται ενίοτε «μέθοδος καταμέτρησης βιώ-
σιμων κυττάρων». Αντιθέτως, για να κατα-
μετρηθεί με την άμεση μέθοδο, ένα σωμα-
τίδιο χρειάζεται απλώς να έχει DNA, εφό-
σον η φθορίζουσα χρωστική που χρησιμο-
ποιείται εν προκειμένω δεσμεύεται στο DNA 
(Εικόνα 1.10). Τα νεκρά βακτήρια μπορεί να 
έχουν DNA, εξ ου και προσμετρώνται στην 
καταμέτρηση. Έτσι, η απόκλιση μεταξύ των 
άμεσων και των επί τρυβλίου μετρήσεων θε-
ωρήθηκε αρχικά ότι οφείλεται στον μεγά-
λο αριθμό νεκρών –ή τουλάχιστον ανενερ-
γών– βακτηρίων που συμπεριλαμβάνονται 
στην πρώτη αλλά όχι στη δεύτερη μέθοδο. 
Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουμε και 
με την καταμέτρηση άλλων μικρο βίων εκτός 
από τα βακτήρια.

Στην πραγματικότητα, για να εξηγηθεί η 
«Μεγάλη ανωμαλία καταμέτρησης επί τρυ-
βλίου», σχεδόν όλα τα βακτήρια θα έπρεπε 
να είναι νεκρά. Εάν τα περισσότερα βακτή-
ρια ήταν νεκρά ή αδρανή, θα υπήρχαν τερά-
στιες συνέπειες για την κατανόηση του ρό-
λου των μικροβίων στη φύση.

Σήμερα πλέον γνωρίζουμε ότι η διαφορά 
μεταξύ της καταμέτρησης επί τρυβλίου και 
των άμεσων μετρήσεων δεν οφείλεται κυ
ρίως στα νεκρά ή τα αδρανή βακτήρια (Κε-
φάλαιο 8). Οι μικροβιακοί οικολόγοι εξακο-
λουθούν να διαφωνούν ως προς τους αριθ-
μούς των βιώσιμων, των αδρανών και των νε-
κρών βακτηρίων· σε κάθε περίπτωση όμως, 
το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης εξηγεί-

Πλαίσιο 1.3 Η σημαντική βοήθεια 
που προσφέρουν τα τρυβλία με άγαρ

Κάποιος μπορεί να παρασκευάσει τρυβλία με 
άγαρ αδειάζοντας λιωμένο άγαρ, εμπλουτισμέ-
νο με διάφορες χημικές ενώσεις, μέσα σε τρυ-
βλία Petri. Μόλις κρυώσει, το άγαρ στερεοποιεί-
ται και μετατρέπεται σε ένα πορώδες υποστηρι-
κτικό υλικό πάνω στο οποίο οι μικροοργανισμοί 
αυξάνουν σχηματίζοντας αποικίες – εν ολίγοις, 
συσσωματώματα πολλών προσκολλημένων με-
ταξύ τους κυττάρων που διαμορφώνουν μακρο-
σκοπικές δομές ορατές με γυμνό μάτι. Αν και η 
προσέγγιση αυτή αποδίδεται συνήθως στον 
Robert Koch, στην πραγματικότητα δύο βοηθοί 
του Koch ήταν εκείνοι που προσδιόρισαν τα επι-
μέρους βήματα και υλικά της μεθόδου: Τα τρυ-
βλία Petri επινοήθηκαν από τον Julius Richard 
Petri, ενώ η σύζυγος του Koch, Fannie Hesse, 
ήταν αυτή η οποία πρότεινε τη χρήση του άγαρ, 
που την εποχή εκείνη χρησιμοποιούνταν για την 
παρασκευή μαρμελάδων.
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ται από διάφορα προβλήματα που ενέχει η 
μέθοδος της καταμέτρησης επί τρυ βλίου. Το 
βασικό πρόβλημα είναι ότι ένα υπόστρωμα 
με άγαρ αποτελεί «ξένο» ενδιαίτημα για τα 
περισσότερα βακτήρια και άλλους μικροορ-
γανισμούς, πολλοί εκ των οποίων δεν είναι 
προσαρμοσμένοι για να αναπτύσσονται σε 
συσσωματώματα και να σχηματίζουν μακρο-
σκοπικές αποικίες, έτσι ώστε να μπορούν 
να μετρηθούν με την παραδοσιακή μέθοδο 
της καταμέτρησης επί τρυβλίου. Αλλά και 
η μέθοδος της άμεσης καταμέτρησης ενέχει 
ορισμένα προβλήματα, π.χ. μπορεί κάποιος 
να θεωρήσει πραγματικούς μικροοργανι-
σμούς αδρανή σωματίδια, λόγω της μη ειδι

κής χρώσης. Συνολικά πάντως, πολλά από 
τα σωμα τίδια που παρατηρούνται με μικρο-
σκοπία επιφθορισμού είναι ενεργά Bacteria 
ή Archaea.

Ανεξάρτητα από το πού οφείλεται η με-
γάλη ανωμαλία καταμέτρησης επί τρυ βλίου, 
οι δυσκολίες στην απομόνωση μικροοργανι-
σμών από τη φύση και στην ανάπτυξή τους 
στο εργαστήριο έχουν πολλές συνέπειες για 
τη μικροβιακή οικολογία. Κατ’ αρχάς, συνε-
πάγονται ότι οι περισσότεροι μικροοργανι-
σμοί δεν μπορούν να αναγνωριστούν με τις 
παραδοσιακές μεθόδους, οι οποίες εξαρτώ-
νται από την απομόνωση και την εργαστηρι-
ακή του ανάπτυξη και κατόπιν τη μελέτη του 

2.  Χρώση
με DAPI

3.  Διήθηση
σε πολυκαρβονικό ηθμό

1.  Συντήρηση του δείγματος 
με φορμαλδεΰδη. 
Οι μικροοργανισμοί εδώ 
φαίνονται ως κηλίδες

4.  Καταμέτρηση 
των βακτηρίων 
στο πλέγμα 
καταμέτρησης 
του μικροσκοπίου 
επιφθορισμούΠολυκαρβονικός ηθμός 

με πλέγμα καταμέτρησης

Αριθμός μικροοργανισμών ανά πλέγμα 

Αριθμός μικροοργανισμών ανά ml =

(επιφάνεια ηθμού)/(επιφάνεια πλέγματος) ÷

όγκος διηθέντος δείγματος

Εικόνα 1.10 Ή μέθοδος της απευθείας καταμέτρησης μικροοργανισμών μέσω μικροσκοπίας 
επιφθορισμού. Ή ουσία DAPI (4′,6-diamidino-2-phenylindole, 4′,6-διαμιδινο-2-φαινυλινδόλη) είναι μια 
χρωστική εξειδικευμένη για δίκλωνα νουκλεϊκά οξέα. Ενόσω βρίσκεται κάτω από το μικροσκόπιο, το 
δείγμα εκτίθεται (και άρα η DAPI διεγείρεται) σε υπεριώδες φως (στην περίπτωση της χρώσης με DAPI) 
και τα κύτταρα που έχουν χρωσθεί με DAPI φθορίζουν (εκπέμπουν φως σε ένα σκοτεινό υπόβαθρο). Το 
πρόθεμα «επί» στον όρο επιφθορισμός υποδηλώνει ότι το φως της διέγερσης πέφτει πάνω στο δείγμα και 
όχι από κάτω.
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φαινοτύπου του – την ικανότητά του να ανα-
πτύσσεται με ή χωρίς οξυγόνο, λόγου χάρη, 
ή να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες οργανικές 
χημικές ουσίες. Ακόμα και αν μπορούν να 
αναγνωριστούν με άλλες μεθόδους (Κεφά-
λαιο 4), η φυσιολογία των μη καλλιεργούμε-
νων μικροοργανισμών δεν μπορεί να μελε-
τηθεί με παραδοσιακές εργαστηριακές προ-
σεγγίσεις. Πολλές πληροφορίες σχετικά με 
τη φυσιολογία ορισμένων μικροοργανισμών 
έχουν προκύψει από «καλλιέργειες εμπλου-
τισμού», στις οποίες οι συνθήκες ανάπτυξης 
είναι έτσι ρυθμισμένες ώστε να επιλέγεται 
–εν ολίγοις, να «εμπλουτίζεται»– ένας τύ-
πος μικροοργανισμού. Σε τέτοιες συνθήκες, 
κυρίαρχος είναι ο μικροοργανισμόςστόχος, 
εξακολουθούν όμως να υπάρχουν και άλ-
λοι μικροοργανισμοί εκτός από αυτόν. Τού-
τη η προσέγγιση έχει υπάρξει αποτελεσμα-
τική για κάποιους μικροοργανισμούς, εντού-
τοις δεν λειτουργεί για τη μεγάλη πλειονό-
τητα των μη καλλιεργούμενων μικροοργανι-
σμών. Αυτή η έλλειψη πληροφοριών αναφο-
ρικά με τη φυσιολογία δυσχεραίνει πολύ την 
πλήρη κατανόηση των οικολογικών και βιο-
γεωχημικών ρόλων συγκεκριμένων μικροβι-
ακών ταξινομικών ομάδων στη φύση. Ευτυ-
χώς, όμως, μπορούμε να μάθουμε πολλά για 
τους μικροοργανισμούς στο σύνολό τους με 
προσεγγίσεις οι οποίες εξετάζουν διεργα σίες 
και συνολικές ιδιότητες στη φύση. Παρα-
δείγματος χάριν, υπάρχουν μέθοδοι για να δι-
ερευνάται η συνεισφορά των βακτηρίων και 
των μυκήτων, σε σχέση με εκείνη των μεγα-
λύτερων οργανισμών, στην αποδόμηση της 
οργανικής ύλης (Κεφάλαιο 7).

Μια λύση στο πρόβλημα της αναγνώρισης 
των μικροοργανισμών που δεν μπορούν να 
καλλιεργηθούν είναι η χρήση αλληλου χιών 
ορισμένων γονιδίων που προκύπτουν από 
μη καλλιεργειοεξαρτώμενες προσεγγίσεις. 
Αυτά τα δεδομένα γονιδιακής αλληλουχίας 
χρησιμοποιούνται για να διερευνηθεί η «δο-
μή» των μικροβιακών κοινοτήτων: τα ταξινο-
μικά ονόματα και οι φυλογενετικές σχέσεις 

των μικροοργανισμών, και η αφθονία τους. 
Για λόγους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 
4, ο αγαπημένος φυλογενετικός δείκτης των 
μικροβιακών οικολόγων και των μικροβιο
λό γων είναι το γονίδιο το οποίο  κωδικοποιεί 
έναν τύπο ριβοσωματικού RNA (ribosomal 
RNA, rRNA) που βρίσκεται στη μικρή υπο-
μονάδα των ριβοσωμάτων (SSU rRNA). Δεν 
υπάρχει γονίδιο ανάλογο με το γονίδιο του 
rRNA για την αναγνώριση των ιών, ωστόσο 
οι αλληλουχίες άλλων γονι δίων καθώς και η 
γονιδιωματική αλληλούχηση αποτελούν πο-
λύ χρήσιμα εργαλεία για την εξερεύνηση της 
ιικής ποικιλότητας (Κεφάλαιο 10).

Διακρίνοντας τους μικροοργανισμούς 
μέσω της φυλογένεσης:  
Οι τρεις επικράτειες της ζωής

Οι αλληλουχίες των γονιδίων 16S rRNA, που 
πρωτοχρησιμοποιήθηκαν από τον Carl Wo-
ese και τους συνεργάτες του τη δεκαετία του 
1970 (Woese & Fox, 1977), ήταν καθοριστι-
κής σημασίας για τον διαχωρισμό των Bacte-
ria και Archaea σε δύο διαφορετικές επι-
κράτειες της ζωής. Βέβαια, ακόμα και πριν 
από την εργασία του Woese, οι μικροβιολό-
γοι ήξεραν ότι τα Archaea είχαν έναν πολύ 
ιδιόμορφο μεταβολισμό που έμοιαζε ευνοϊ
κός για την πρώιμη ζωή στη Γη. Για τον λό-
γο αυτό, ο Woese αποκάλεσε τους μικροορ-
γανισμούς αυτούς «αρχαιοβακτήρια» (ar-
chaebacteria) – ονομασία που προήλθε από 
τον γεωλογικό όρο «Archaean» (ένα πρώι-
μο στάδιο της Προκάμβριας περιόδου, πριν 
από περίπου 24 δισεκατομμύρια χρόνια). Το 
δεύτερο συνθετικό της λέξης, «βακτήρια», 
αφαιρέθηκε αργότερα, ακριβώς για να τονι-
στούν οι μεγάλες διαφορές μεταξύ Archaea 
και Bacteria. Σήμερα πλέον, γνωρίζουμε ότι 
τα Archaea δεν  είναι χρονολογικά «παλαιό-
τεροι» οργανισμοί από τα Bacteria· το όνο-
μα, ωστόσο, παρέμεινε. Από κοινού, οι δύο 
αυτές επικράτειες της ζωής συνιστούν τους 
«προκαρυώτες», δηλαδή οργανισμούς χω-
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ρίς κυτταρικό πυρήνα (με άλλα λόγια, τα 
Bacteria και τα Archaea δεν είναι ευκαρυώ-
τες). Ο όρος «προκαρυώτες» δεν έχει κάποια 
ταξινομική σημασία, είναι όμως ένας χρήσι-
μος συντομογραφικός όρος όταν θέλουμε να 
αναφερθούμε και στις δύο αυτές επικράτειες 
της ζωής, σε περιπτώσεις στις οποίες δύο ορ-
γανισμοί έχουν ένα κοινό μεταβολικό ή φυ-

σικό χαρακτηριστικό ή όταν ένα κύτταρο ή 
μια διεργασία δεν είναι εμφανώς ευκαρυω-
τικά και θεωρητικά θα μπορούσαν να αποδο-
θούν είτε σε Bacteria είτε σε Archaea ή και 
στα δύο (Εικόνα 1.11).

Αν και είναι αδύνατη η διάκριση μεταξύ 
Bacteria και Archaea μέσω μικροσκοπίας, οι 
διαφορές μεταξύ των δύο προκαρυωτικών 
επικρατειών της ζωής και της επικράτειας 
των ευκαρυωτών εύκολα εντοπίζονται στο 
μικροσκόπιο. Λόγου χάρη, ένα προκαρυω
τικό κύτταρο μοιάζει να είναι άδειο όταν 
εξετάζεται με φωτονική μικροσκοπία, λόγω 
της έλλειψης πυρήνα και άλλων οργανιδί-
ων με μεμβράνες. Επίσης, το γονιδίωμα των 
προκαρυωτών είναι συνήθως ένα κυκλικό 
μόριο DNA που βρίσκεται στο κυτταρόπλα-
σμα (Κεφάλαιο 5). Αντιθέτως, το γονιδίω μα 
ενός ευκαρυώτη περικλείεται σε έναν πυρή-
να (το «κάρυον» στα αρχαία ελληνικά) και 
είναι οργανωμένο σε χρωμοσώματα. Εκτός 
από τον πυρήνα, οι ευκαρυώτες έχουν οργα-
νίδια, όπως μιτοχόνδρια και χλωροπλάστες, 
μέσα στα οποία επιτελούν συγκεκριμένες 
μεταβολικές διεργασίες· οι προκαρυώτες, 
αντιθέτως, δεν διαθέτουν τέτοια οργανίδια. 

Chloro�exi

Proteobacteria

Cyanobacteria
Bacteroidetes

Thermotogae

Bacteria Archaea Eukarya

Entamoebae

Euryarchaeota

Methanobacterium

Crenarchaeota

Microsporidia

Ζώα

Μύκητες

Φυτά

Βλεφαριδωτά

ΑλόφιλοιGram 
θετικά

Μαστιγωτά

Τριχομονάδες

Διπλομονάδες

Εικόνα 1.11 Ένα φυλογενετικό δένδρο που δείχνει τις τρεις επικράτειες της ζωής –Archaea, Bacteria και 
Eukarya (ευκαρυώτες)–, όπως παρουσιάζεται στο Olsen & Woese, 1993, με επικαιροποιημένα ονόματα 
φύλων. Τα «Gram-θετικά» περιλαμβάνουν πλέον δύο φύλα: Actinobacteria και Firmicutes. Σήμερα, 
υπάρχουν πολύ πιο σύνθετα δένδρα τα οποία περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα φύλα (Hug et al., 2016).

Πλαίσιο 1.4 Μοριακό ρολόι

Ή διαφορά μεταξύ των αλληλουχιών φυλογενε-
τικών γονιδίων-δεικτών ουσιαστικά «αντανα-
κλά» το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από 
τη στιγμή που δύο οργανισμοί απέκλιναν από 
τον κοινό πρόγονό τους. Τούτο το «μοριακό ρο-
λόι» αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για τη 
διερεύνηση του ρυθμού εξέλιξης στον γεωλογι-
κό χρόνο. Προηγουμένως αναφερθήκαμε στη 
χρήση των δεδομένων από αλληλουχίες γονι-
δίων για τον χρονικό προσδιορισμό της εμφάνι-
σης των ευκαρυωτών. Για τις περισσότερες 
εφαρμογές, ωστόσο, οι μικροβιακοί οικολόγοι 
χρησιμοποιούν μόνο τις καθαυτές αλληλουχίες 
– δεν τις μετατρέπουν, δηλαδή, σε εξελικτικές 
αποκλίσεις στον χρόνο.
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Τούτα τα οργανίδια είναι συνήθως ορατά με 
κλασική φωτονική μικροσκοπία και κατα-
λαμβάνουν το σύνολο σχεδόν του ευκαρυω
τικού κυττάρου. Αλλά και με μικροσκοπία 
φθορισμού, ύστερα από χρώση του DNA, εύ-
κολα μπορεί να γίνει ορατός ο πυρήνας ενός 
ευκαρυώτη. Απεναντίας, στην ίδια μικροφω-
τογραφία φθορισμού, οι προκαρυώτες εμφα-
νίζονται ως μεμονωμένες κηλίδες χωρίς κά-
ποια εσωτερική δομή.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που δια-
κρίνει τους προκαρυώτες από τους ευκαρυώ-
τες είναι το μέγεθος (Εικόνα 1.12). Λόγω του 
χώρου που απαιτείται για τον πυρήνα και τα 
υπόλοιπα οργανίδια, τα ευκαρυωτικά κύττα-
ρα, ακόμα και οι μονοκύτταροι ευκαρυώτες, 
είναι, σε γενικές γραμμές, μεγαλύτερα από 
τα προκαρυωτικά. Υπάχουν, βέβαια, ορισμέ-
να εξαιρετικά μεγάλα προκαρυωτικά κύττα-
ρα, ορατά ακόμα και με γυμνό μάτι, όμως αυ-
τοί οι μικροοργανισμοί έχουν ένα κυστίδιο 
το οποίο εκτοπίζει το κυτταρόπλασμα στην 
εξωτερική περίμετρο του κυττάρου – επομέ-
νως, πρακτικά, το «ουσιαστικό» μέγεθος των 
γιγαντιαίων αυτών κυττάρων είναι παρόμοιο 
με εκείνο ενός τυπικού βακτηρίου. Το μέγε-

θος δεν αποτελεί χρήσιμο ταξινομικό χαρα-
κτηριστικό για τη διάκριση μεταξύ οργανι-
σμών, μιας και παρατηρείται μεγάλη επικά-
λυψη μεταξύ προκαρυωτών και ευκαρυω-
τών. Ακόμα και έτσι όμως, το κυτταρικό μέ-
γεθος επηρεάζει σε τεράστιο βαθμό τις οικο-
λογικές αλληλεπιδράσεις, π.χ. τη σχέση θη-
ρευτήθηράματος (Κεφάλαιο 9) ή τον αντα-
γωνισμό μεταξύ μικροοργανισμών για την 
πρόσληψη διαλυμένων θρεπτικών ενώσεων 
(Κεφάλαιο 6).

Τα περισσότερα Bacteria και Archaea εί-
ναι μικρά, με μεγέθη της τάξης του ενός μι-
κρομέτρου· οι περισσότεροι μονοκύτταροι 
ευκαρυώτες, αντιθέτως, είναι >3 μm, αν και 
υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως το θαλάσσιο φύ-
κος Ostreococcus, το οποίο έχει μέγεθος <1 
μm (LόpezGarcia et al., 2001). Βέβαια, τα 
Bacteria που αυξάνουν στο εργαστήριο, σε 
πλούσια θρεπτικά μέσα, είναι συνήθως με-
γαλύτερα. Το κοινό εργαστηριακό βακτήριο 
Escherichia coli, λόγου χάρη, είναι περίπου 
1 × 3 μm και έχει σχήμα ράβδου ή βάκιλου. 
Άλλα βακτήρια έχουν σφαιρικό ή κοκκοει-
δές σχήμα, τα δε δονάκια έχουν σχήμα που 
μοιάζει με κόμμα. Αντιθέτως, τα Bacteria και 
Archaea στα περισσότερα φυσικά περιβάλ-
λοντα είναι πολύ μικρότερα, περίπου 0,5 μm, 
και συνήθως έχουν τη μορφή απλού κόκκου. 
Έχουν μάλιστα αναγνωριστεί και ακόμα μι-
κρότερα βακτήρια, τα αποκαλούμενα νανο-
βακτήρια ή υπερμικροβακτήρια (ultramicro-
bacteria), τα οποία έχουν κυτταρικό μέγεθος 
της τάξης του 0,1 μm. Ωστόσο, είναι δύσκο-
λο να χωρέσουν όλα τα κυτταρικά συστατικά 
που χρειάζεται ένας ελεύθερα διαβιών οργα-
νισμός μέσα σε 0,1 μm· σκεφτείτε ότι ένα και 
μόνο –μείζονος σημασίας– συστατικό, το ρι-
βόσωμα, έχει τυπικά διάμετρο της τάξης των 
0,025 μm.

Το τελευταίο γενικό χαρακτηριστικό που 
διακρίνει τους προκαρυώτες από τους ευκα-
ρυώτες είναι η μεταβολική ποικιλότητα. Οι 
ευκαρυώτες χρησιμοποιούν δύο βασικούς 
τύπους μεταβολισμού: ο ένας απαντά στα 

Εικόνα 1.12 Το μέγεθος ευκαρυωτών, βακτηρίων 
και ιών. Αυτές οι δύο κατηγορίες οργανισμών και 
οι ιοί ποικίλλουν πολύ ως προς το μέγεθος και το 
σχήμα τους. «Εργαστηριακό βακτήριο» είναι ένα 
βακτήριο που αυξάνει σε πλούσια θρεπτικά μέσα, 
υπό εργαστηριακές συνθήκες.

Ευκαρυωτικό 
κύτταρο

Πυρήνας

Εργαστηριακό 
βακτήριο

Φυσικό 
βακτήριο

Ιός
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φυτά (αυτοτροφία) και ο άλλος στα ζώα (αε-
ρόβια ετεροτροφία). Οι προκαρυώτες, από 
την άλλη, χρησιμοποιούν πολλές παραλλα-
γές αυτοτροφίας και ετεροτροφίας, καθώς 
και πολλά ιδιαίτερα μονοπάτια τα οποία δεν 
έχουν ανάλογα στους ευκαρυώτες. Τούτα τα 
μονοπάτια περιλαμβάνουν την αναγωγή του 
αέριου αζώτου σε αμμωνιακό ιόν (βλ. Κε-
φάλαιο 12 για μια αναλυτική περιγραφή της 
δέσμευσης του αζώτου) και τη σύνθεση του 
μεθανίου (βλ. Κεφάλαιο 11 για περισσότερα 
αναφορικά με τη μεθανιογένεση). Η μετα-
βολική ποικιλότητα των προκαρυωτών είναι 
τεράστια, και εν πολλοίς χάρη σε αυτή επι-
τυγχάνεται πληθώρα βιογεωχημικών διεργα
σιών στη βιόσφαιρα.

Στο βιβλίο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε 
το πλαίσιο των τριών επικρατειών της ζωής 
(Bacteria, Archaea και μονοκύτταροι ευκα-
ρυώτες), όπως φαίνεται στο Δένδρο της Ζω-
ής στην Εικόνα 1.11, για να μελετήσουμε τις 
διαφορές μεταξύ μικροοργανισμών, οικοσυ-
στημάτων και βιογεωχημικών διεργασιών. 
Πρέπει, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι υπάρ-
χουν και άλλες επιστημονικές υποθέσεις και 
εκδοχές για το Δένδρο της Ζωής. Μια τέ-
τοια εκδοχή περιλαμβάνει μόνο δύο επικρά-
τειες, με τα Eukarya να διακλαδίζονται από 
τα Archaea (Hug et al., 2016). Αυτές οι δια-
φορετικές εκδοχές οδηγούν σε διαφορετικές 
ερμηνείες για την εξέλιξη των ευκαρυωτών. 
Ανεξάρτητα πάντως από αυτό, τούτη η συ-
ζήτηση αναδεικνύει και πάλι την καίρια ση-
μασία των μικροοργανισμών στη διερεύνη-
ση βασικών ερωτημάτων αναφορικά με την 
εξέλιξη της πρώιμης ζωής στον πλανήτη.

Διαχωρίζοντας τους μικροοργανισμούς 
σε λειτουργικές ομάδες

Ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος διαχωρι-
σμού των μελών του μικροβιακού κόσμου εί-
ναι η ταξινόμηση των μικροοργανισμών σε 
ομάδες βάσει των μεταβολικών ικανοτήτων 
και της φυσιολογίας τους (Εικόνα 1.13). Με 

βάση τον μεταβολισμό μιας συγκεκριμένης 
ομάδας μπορεί στη συνέχεια να προσδιορι-
στεί και ο ρόλος της στο οικοσύστημα – δη-
λαδή η λειτουργία της. 

Προτού αναφερθούμε αναλυτικά σε ορι-
σμένες βασικές λειτουργικές ομάδες, θα ήταν 
χρήσιμο να θυμηθούμε εδώ τι χρειάζονται οι 
οργανισμοί για να επιβιώσουν και να αναπα-
ραχθούν. Καταρχάς, οι οργανισμοί χρειάζο-
νται εν γένει τις πρώτες ύλες από τις οποίες 
δομείται το κύτταρο – πρωτίστως άνθρακα. 
Οι μικροοργανισμοί χρειάζονται επίσης μια 
πηγή ενέργειας από την οποία μπορεί να συ-
ντεθεί ΑΤΡ (adenosine triphosphate, τριφω-
σφορική αδενοσίνη). H ΑΤΡ, το παγκόσμιο 
ενεργειακό νόμισμα, χρησιμοποιείται για να 
πραγματοποιηθούν βιοσυνθετικές αντιδρά-
σεις που μετασχηματίζουν τις αρχικές πρώ-
τες ύλες σε κυτταρικά συστατικά και τελικά 
σε περισσότερα κύτταρα. Και τέλος, οι μι-
κροοργανισμοί χρειάζονται χημικές ενώσεις 
για διάφορες οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις 
οι οποίες μεταφέρουν ηλεκτρόνια από μια 
ουσία σε μια άλλη. Ορισμένες φορές η βιο-
σύνθεση απαιτεί την αναγωγή κάποιων στοι-
χείων στο αρχικό υλικό. Στην περίπτωση αυ-
τή, ηλεκτρόνια από έναν «ηλεκτρονιοδότη» 
μεταφέρονται στο αρχικό υλικό μιας οξει-
δοαναγωγικής αντίδρασης. Το πιο χαρακτη-
ριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η αναγωγή 
του CO2 σε οργανικό άνθρακα, μια αντίδρα-
ση που επιτελούν εξ ορισμού όλοι οι αυτό-
τροφοι οργανισμοί. Άλλοι μικροοργανισμοί 
χρειάζονται ενώσεις που δέχονται ηλεκτρό-
νια («τελικός ηλεκτρονιοδέκτης»), όπως το 
οξυγόνο, τα οποία παράγονται από την οξεί-
δωση της οργανικής ύλης. 

Λειτουργικές ομάδες μπορούν να ορι-
στούν και βάσει άλλων χαρακτηριστικών του 
μικροβιακού μεταβολισμού· ωστόσο, το πώς 
ένας μικροοργανισμός ικανοποιεί τις τρεις 
παραπάνω ανάγκες –άνθρακας, ενέργεια, 
οξειδοαναγωγικές ουσίες– είναι μια σημα-
ντική πρώτη πληροφορία για να μπορέσει να 
προσδιοριστεί ο ρόλος του στο οικοσύστημα.
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Αμέσως παρακάτω, λοιπόν, θα περιγρά-
ψουμε ορισμένες λειτουργικές ομάδες, προ-
κειμένου να επεξηγήσουμε κάποιους πρό-
σθετους όρους που χρησιμοποιούνται σε όλη 
την έκταση του βιβλίου.

Αυτότροφοι έναντι ετερότροφων

Οι όροι αυτοί αναφέρονται στην πηγή άν-
θρακα και αντιστοιχούν στα «φυτά» και τα 
«ζώα» του μακροσκοπικού κόσμου.  Ωστόσο, 
θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι οι όροι «φυ-
τό» και «ζώο» δεν χρησιμοποιούνται ούτε 
καν για την περιγραφή μονοκύτταρων ευκα
ρυωτών, και τούτο διότι είναι παραπλανητι-
κοί και ανακριβείς. Για την ακρίβεια, οι όροι 
αυτοί δεν αντανακλούν την εξέλιξη (τα φυ-
τά και τα ζώα εξελίχθηκαν από τους μικρο-
οργανισμούς), πολλοί δε μικροοργανι σμοί 
δια θέτουν μεταβολισμούς παρόμοιους και 
με εκείνους των φυτών και με εκείνους των 

 ζώων. Αντ’ αυτών, λοιπόν, οι μικροβια κοί οι-
κολόγοι χρησιμοποιούν τους όρους «αυτό-
τροφος» και «ετερότροφος». Η ετυμο λογία 
των λέξεων μπορεί να μας βοηθήσει ώστε να 
θυμόμαστε τι ακριβώς σημαίνουν: Έτσι, ένας 
αυτότροφος οργανισμός χρησιμοποιεί CO2 
για να παρασκευάσει τον δικό του οργανι-
κό άνθρακα, ενώ ένας ετερότροφος χρησιμο
ποιεί οργανικό άνθρακα που έχει παρασκευα
στεί από άλλους οργανισμούς. Όταν τροφο-
δοτούνται με φως ή ενίοτε με χημική ενέρ-
γεια, οι αυτότροφοι οργανισμοί είναι πρωτο-
γενείς παραγωγοί από τους οποίους εξαρτώ-
νται άμεσα ή έμμεσα όλοι οι ετερότροφοι.

Φωτότροφοι έναντι χημειότροφων

Το άλλο κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει 
τους μικροοργανισμούς είναι η πηγή ενέρ-
γειας που χρησιμοποιούν για την παραγω-
γή βιομάζας. Οι φωτότροφοι έχουν εξελίξει 

–H2O

–O2+O2

+H2O

Τελικός
δέκτης e–

Πηγή
ενέργειας

Χημική ενέργειαΦωτεινή ενέργεια

Χημειοτροφία

+Οργανικός C
+Ανόργανες 
     ενώσεις

Χημειολιθοτροφία
(Χημειοαυτοτροφία)

Ετεροτροφία

Αερόβια
ετεροτροφία

Αναερόβια
ετεροτροφία

Φωτοτροφία

Πηγή
ηλεκτρονίων

Οξυγονοπαραγωγική
φωτοσύνθεση

Μη οξυγονοπαραγωγική
φωτοσύνθεση

Εικόνα 1.13 Μικροβιακοί μεταβολισμοί βάσει των οποίων ορίζονται πολλές από τις λειτουργικές 
ομάδες που απαντούν σε φυσικά περιβάλλοντα. Το «–H2O» υποδεικνύει πηγές ηλεκτρονίων πλην 
του νερού, παρόλο που το νερό είναι παρόν. Το «–O2» υποδεικνύει τη χρήση οποιουδήποτε τελικού 
δέκτη ηλεκτρονίων (e–) πλην του Ο2. Τα οξυγονοπαραγωγικά φωτοσυνθετικά βακτήρια, τα μη 
οξυγονοπαραγωγικά φωτοσυνθετικά βακτήρια και οι χημειολιθότροφοι μικροοργανισμοί χρησιμοποιούν 
ως πηγή άνθρακα το CO2, γεγονός που τους καθιστά αυτότροφους. Οι ετερότροφοι, αντιθέτως, 
χρησιμοποιούν οργανικό άνθρακα. Προσαρμοσμένο από το Fenchel & Blackburn, 1979.
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μηχανισμούς ώστε να δεσμεύουν τη φωτει-
νή ενέργεια και να τη μετατρέπουν σε χημική 
ενέργεια. Πολλοί φωτότροφοι είναι επίσης 
αυτότροφοι. Κάποιοι μικροοργανισμοί, αντι-
θέτως είναι κυρίως ετερότροφοι και μόνο συ-
μπληρωματικά χρησιμοποιούν τη φωτεινή 
ενέργεια· οι μικροοργανισμοί αυτοί αποκα-
λούνται φωτοετερότροφοι ή μεικτότροφοι. 
Οι μικροοργανισμοί που χρησιμο ποιούν τη 
φωτεινή ενέργεια για να δεσμεύουν το CO2 
είναι φωτοαυτότροφοι. Οι φωτοαυτότροφοι 
μπορούν να διακριθούν περαιτέρω, ανάλο-
γα με την πηγή προέλευσης των ηλεκτρο
νίων που χρησιμοποιούν για την αναγωγή 
του CO2 προς οργανική ύλη. Τα ανώτερα φυ-
τά, τα ευκαρυωτικά φύκη και τα κυανοβα-
κτήρια, λόγου χάρη, χρησιμοποιούν νερό και 
παράγουν οξυγόνο, γεγονός που τα καθιστά 
οξυγονοπαραγωγικά φωτοαυτότροφα. Άλλα 
βακτήρια, αντιθέτως, δεν χρησιμοποιούν νε-
ρό και δεν παράγουν οξυγόνο· αυτά αποκα-
λούνται μη οξυγονοπαραγωγικά φωτοαυτό-
τροφα. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι πηγή 
ηλεκτρονίων σε μια σημαντική περίπτωση 
μη οξυγονοπαραγωγικής φωτοαυτοτροφίας 
αποτελεί το υδρόθειο.

Η άλλη μείζων πηγή ενέργειας είναι η 
οξείδωση των ανηγμένων ενώσεων. Οι ορ-
γανισμοί που ζουν από αυτές τις οξειδωτικές 
αντιδράσεις είναι χημειότροφοι. Οι μικροορ-
γανισμοί που χρησιμοποιούν οργανικές ενώ-
σεις θεωρούνται χημειοοργανότροφοι (αν 
και συχνότερα χρησιμοποιείται γι’ αυτούς ο 
όρος «ετερότροφος»). Ο Homo sapiens και 
άλλα ζώα είναι επίσης χημειοοργανότροφοι 
οργανισμοί και, πιο συγκεκριμένα, αερό βιοι 
ετερότροφοι. Λιγότερο κοινοί είναι εκείνοι οι 
οργανισμοί που μπορούν να αποκτούν ενέρ-
γεια μέσω της οξείδωσης ανηγμένων ανόρ-
γανων ενώσεων. Τούτος ο τύπος μεταβολι-
σμού, η λεγόμενη χημειολιθοτροφία, απαντά 

μόνο σε προκαρυώτες· δεν γνωρίζουμε κα-
νέναν ευκαρυώτη που να μπορεί να τον χρη-
σιμοποιεί για να συνθέσει ΑΤΡ (αν και ορι-
σμένοι αξιοποιούν τη συνύπαρξη με χημει-
ολιθότροφους συμβιώτες· βλ. Κεφάλαιο 14). 
Λόγω του ενδιάμεσου συνθετικού («λιθο») 
θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι οι εν λό-
γω οργανισμοί «τρώνε πέτρες»· στην πραγ-
ματικότητα, ωστόσο, οι χημειολιθότροφοι 
δεν χρησιμοποιούν πέτρες, αλλά ενώσεις 
όπως ιόντα αμμωνίου και υδρόθειο (βλ. Κε-
φάλαιο 11).

Συνδυάζοντας τη δομή με τη λειτουργία

Στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου θα ανα-
φερθούμε σε διεργασίες οι οποίες διεκπε-
ραιώνονται από τις λειτουργικές ομάδες που 
αναλύσαμε προηγουμένως, καθώς και πολ-
λές άλλες. Τούτες οι διεργασίες θα μπορού-
σαν θεωρητικά να περιγραφούν χωρίς να δο-
θούν πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά τους 
τύπους και την αφθονία των μικροοργανι-
σμών που τις επιτελούν – τη δομή, δηλαδή, 
των μικροβιακών κοινοτήτων. Εντούτοις, για 
να δώσουμε απάντηση σε πολλά άλλα ερω-
τήματα στη μικροβιακή οικολογία, χρειάζε-
ται να γνωρίζουμε τη δομή των μικροβια-
κών κοινοτήτων, εξ ου και θα αναφερθούμε 
και σε αυτή εντέλει. Με άλλα λόγια, σήμερα 
πλέον, θέλουμε να ξέρουμε τα πάντα στη μι-
κροβιακή οικολογία· θέλουμε να γνωρίζουμε 
τις διεργασίες, τις λειτουργίες, τα ονόματα 
και την αφθονία των μικροοργανισμών που 
επιτελούν τούτες τις διεργασίες – κοινώς, 
τη δομή της εκάστοτε μελετούμενης μικρο-
βιακής κοινότητας. Στο επίκεντρο, λοιπόν, 
του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας βρί-
σκεται η διερεύνηση όλων αυτών των διερ
γασιών και των μικροοργανισμών που τις 
πραγματοποιούν.
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Σύνοψη

1. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μελετούμε τη μικροβιακή οικολογία· 
κάποιοι έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη υγεία, ενώ άλλοι με την αποδόμηση 
των οργανικών ρύπων, μεταξύ άλλων. Η εργασία των μικροβιακών οικολόγων 
είναι σημαντική και για έναν ακόμα λόγο: εξετάζει τις επιπτώσεις των αερίων τού 
θερμοκηπίου και άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

2. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο κρίνεται σημαντική η μελέτη της μικροβιακής 
οικολογίας είναι ότι οι μικροοργανισμοί, και ειδικότερα τα βακτήρια, αποτελούν 
τους  πλέον άφθονους οργανισμούς στον πλανήτη, διεκπεραιώνουν δε πολλές 
απαραίτητες βιογεωχημικές διεργασίες. Αν και δεν θεωρούνται μικροοργανισμοί, οι 
ιοί είναι ακόμα πιο άφθονοι από τα βακτήρια.

3. Συνήθως οι παραδοσιακές προσεγγίσεις που στηρίζονται στην καλλιέργεια δεν είναι 
αποτελεσματικές για την εξέταση των μικροοργανισμών στη φύση, και τούτο διότι 
πολλοί απ’ αυτούς δεν μπορούν να απομονωθούν και να διατηρηθούν σε αμιγείς 
καλλιέργειες στο εργαστήριο.

4. Οι αλληλουχίες SSU των rRNA γονιδίων (16S rRNA για τους προκαρυώτες, 
18S rRNA για τους ευκαρυώτες) χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των 
φυλογενετικών ομάδων των Bacteria, των Archaea και των Eukarya. Οι οργανισμοί 
αυτοί διαφέρουν επίσης σε αρκετά βασικά χαρακτηριστικά, όπως η κυτταρική 
σύνθεση και ο μεταβολισμός που χρησιμοποιούν.

5. Οι μικροοργανισμοί μπορούν επίσης να διακριθούν σε λειτουργικές ομάδες, βάσει 
των μηχανισμών δέσμευσης του άνθρακα, των μηχανισμών παραγωγής ενέργειας, 
αλλά και των ενώσεων που χρησιμοποιούν στις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις 
τους. Οι φωτοαυτότροφοι χρησιμοποιούν φωτεινή ενέργεια και CO2, ενώ οι 
χημειοοργανότροφοι –ή απλούστερα ετερότροφοι– αποκτούν άνθρακα όσο και 
ενέργεια από οργανικές ενώσεις.

6. Ένα κεντρικό αντικείμενο μελέτης στη μικροβιακή οικολογία είναι η «σύνδεση» 
της δομής μιας μικροβιακής κοινότητας (αριθμός και τύποι των μικροοργανισμών σε 
μια κοινότητα) με τις λειτουργίες της (π.χ. οι τροφικές σχέσεις και οι βιογεωχημικές 
διεργασίες).




