
Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τη 
χημική σύσταση των προκαρυωτών, των μυ-
κήτων και των πρωτίστων. Θα παρουσιάσου-
με παραδείγματα τα οποία σκιαγραφούν το 
πώς ο προσδιορισμός της χημικής σύστα-
σης μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσου-
με τις μικροβιακές διεργασίες που συμβαί-
νουν στα φυσικά περιβάλλοντα. Εδώ, με τον 
όρο «χημική σύσταση» εννοούμε το σύνολο 
των ουσιών που απαντούν στους μικροορ-
γανισμούς: από τα στοιχεία μέχρι τις σύνθε-
τες δομές των μακρομορίων. Σε επόμενα κε-
φάλαια θα χρησιμοποιήσουμε την πληροφο-
ρία αυτή για να κατανοήσουμε τη μικροβια
κή οικολογία και να εξηγήσουμε τον ρόλο 
συγκεκριμένων μικροοργανισμών σε διάφο-
ρους βιογεωχημικούς κύκλους, ενώ στο Κε-
φάλαιο 10 θα παρουσιάσουμε εν συντομία τη 
χημική σύσταση των ιών.

Οι μικροβιολόγοι συνήθως μιλούν για τη 
χημική σύσταση των μικροοργανισμών με 
όρους μακρομόριων, όπως είναι οι πρωτεΐ-
νες, το RNA και το DNA. Οι μικροβιακοί οι-
κολόγοι και οι βιογεωχημικοί, από την άλ-
λη, συχνά την περιγράφουν με όρους στοι-
χείων –κυρίως άνθρακα (C), αζώτου (N) και 
φωσφόρου (P)–, αλλά και με όρους στοι-
χειακών λόγων, όπως ο λόγος C:N. Εδώ θα 
χρησιμοποιήσουμε και τις δύο προσεγγίσεις 
ώστε να δώσουμε μια πλήρη εικόνα για τη 
σύσταση των μικροβιακών κυττάρων. Ορι-

σμένες από τις πληροφορίες που παραθέτου-
με προέρχονται από βασικές γνώσεις μικρο-
βιολογίας και εργαστηριακά πειράματα. Θα 
διαπιστώσετε, βέβαια, ότι, παρόλο που μπο-
ρούμε να μάθουμε πολλά από τα πειράμα-
τα στο εργαστήριο, η χημική σύσταση των 
καλλιεργούμενων μικροοργανισμών διαφέ-
ρει από εκείνη των μικροοργανισμών που 
διαβιούν στη φύση. Σε κάθε περίπτωση πά-
ντως, οι διαφορές αυτές μας δίνουν πληρο-
φορίες για το πώς οι μικροοργανισμοί επι-
βιώνουν και συχνά ευδοκιμούν στο φυσικό 
περιβάλλον.

Γνωρίζοντας τη χημική σύσταση των μι-
κροοργανισμών μπορούμε επίσης να εξηγή-
σουμε το «αποτύπωμά» τους στο φυσικό πε-
ριβάλλον. Μέσω ποικίλων διεργασιών, η μι-
κροβιακή σωματιδιακή ύλη απελευθερώνε-
ται και αποτίθεται στα χερσαία και υδατικά 
ενδιαιτήματα. Τέτοιες μικροβιακές αποθέ-
σεις μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία 
μεγάλων γεωλογικών σχηματισμών, όπως 
οι Λευκοί Βράχοι στο Ντόβερ, που σχηματί-
στηκαν από το ανθρακικό ασβέστιο ενός μι-
κροφύκους. Σε μικρότερη φυσική κλίμακα –
και όχι τόσο εμφανή όσο ένας βράχος– οι μι-
κροβιακές αποθέσεις επιδρούν στο περιβάλ-
λον επηρεάζοντας τη χημική του σύσταση 
και τους βιογεωχημικούς κύκλους των στοι
χείων. Επομένως, εάν θέλουμε να κατανοή-
σουμε τη μικροβιακή δράση στη φύση, οφεί-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Χημικά στοιχεία, βιοχημικά μόρια  
και δομές των μικροοργανισμών
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λουμε να γνωρίζουμε κατ’ αρχάς από τι απο-
τελείται ένας μικροοργανισμός.

Τα χημικά στοιχεία που περιγράφονται 
στο κεφάλαιο αυτό, μαζί με άλλα στοιχεία 
που απαντούν στο μικροβιακό κύτταρο, εί-
ναι μόνο μερικά από τα πολλά που μεταβο-
λίζουν οι μικροοργανισμοί. Πέραν των βασι-
κών στοιχείων [άνθρακας (C), υδρογόνο (H), 
άζωτο (N), οξυγόνο (O), φωσφόρος (P) και 
θείο (S)], οι μικροοργανισμοί χρειάζονται 
και αρκετά άλλα σε ελάχιστες ποσότητες, ως 
«μικροθρεπτικές ουσίες», π.χ. το νικέλιο (Ni) 
και το βόριο (Β). Εκτός από αυτά, υπάρχουν 
στοιχεία τα οποία, παρότι δεν μετέχουν στις 
κυτταρικές δομές, μεταβολίζονται εντούτοις 
από τους μικροοργανισμούς. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα είναι το ουράνιο (U) (βλ. Κε-
φάλαιο 1). Συνολικά, από τα 98 στοιχεία που 
απαντούν στη φύση, τα 63 είναι απαραίτη-
τα για τους μικροοργανισμούς ή μεταβολίζο-
νται από αυτούς (Stolz, 2017).

Στοιχειακή σύσταση  
των μικροοργανισμών

Στην Εικόνα 2.1 μπορείτε να δείτε ότι η σχε-
τική αφθονία των στοιχείων που απαντούν 
στα μικροβιακά κύτταρα διαφέρει από εκεί-
νη στον φλοιό της Γης, την πηγή των δομι
κών στοιχείων της ζωής: Λόγου χάρη, ο 
 φλοιός της Γης χαρακτηρίζεται από υψη-
λές ποσότητες πυριτίου (Si), ενώ αντιθέ-
τως μόνο κάποια  μικροφύκη (Διάτομα· βλ. 
Κεφάλαιο 6) και ορισμένα άλλα πρώτιστα 
χρησιμο ποιούν το εν λόγω στοιχείο. Επίσης, 
το νάτριο (Na) και το μαγνήσιο (Mg), παρό-
τι αφθονούν στον φλοιό της Γης και ως κύ-
ρια κατιόντα στα φυσικά περιβάλλοντα, δεν 
απαντούν σε αφθονία στις κυτταρικές δομές 
των μικροοργανισμών.

Τα κατιόντα αυτά, μολονότι αποτελούν 
πολύ μικρό ποσοστό του μέσου μικροβιακού 
κυττάρου, είναι απαραίτητα για την αύξη
ση των μικροοργανισμών διότι συμβάλλουν 
στη διατήρηση της ωσμωτικής ισορρο πίας 

και της ενεργότητας ορισμένων ενζύμων 
και μεμβρανών. Συνολικά, τα ανόργανα ιό-
ντα συνιστούν μόνο περίπου το 1% του ξη-
ρού βάρους ενός μικροβιακού κυττάρου. Η 
χρήση των κατιόντων αυτών από τους μι-
κροοργανισμούς είναι επίσης αμελητέα, σε 
σχέση με τις μεγάλες συγκεντρώσεις που 
συνήθως απαντούν στα φυσικά περιβάλλο-
ντα. Ένα άλλο κατιόν που αφθονεί στο φυ-
σικό περιβάλλον, το ασβέστιο (Ca2+), χρη-
σιμοποιείται μόνο από ορισμένα μικροφύκη 
(κοκκολιθοφόρα· βλ. Κεφάλαιο 6), και όχι 
από τα Bacteria, τα Archaea και τους μύκη-
τες (με εξαίρεση τις κατιοντικές γέφυρες των 
πολυμερών). Τα κύρια, ζωτικής σημασίας 

Εικόνα 2.1 Η στοιχειακή σύσταση του 
φλοιού της Γης και ενός τυπικού μικροβιακού 
κυττάρου. Η γραμμή υποδεικνύει ίσα ποσοστά 
στο μικροβιακό κύτταρο και στον φλοιό. Τα 
τρία στοιχεία με έντονα γράμματα (C, N και P) 
είναι οι κύριοι περιοριστικοί παράγοντες της 
μικροβιακής αύξησης στη φύση. Σημειώστε ότι 
ορισμένα στοιχεία αφθονούν στο μικροβιακό 
κύτταρο (κάτω από τη γραμμή), ενώ άλλα 
απαντούν σε χαμηλές συγκεντρώσεις (πάνω από 
τη γραμμή) σε σύγκριση με τον φλοιό της Γης. 
Οι διαφορές αυτές είναι πραγματικές, παρόλο που 
οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με τον οργανισμό.
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για όλους τους μικροοργανισμούς, θρεπτικά 
στοιχεία είναι τα C, N, P και S (Πίνακας 2.1).

Υπάρχουν, βέβαια, και αρκετά άλλα στοι-
χεία τα οποία απαντούν σε ίχνη, τόσο στον 
φλοιό της Γης όσο και στα κύτταρα. Τούτα τα 
ιχνοστοιχεία ή μικροτροφικά στοιχεία, όπως 
αποκαλούνται, παρότι απαιτούνται σε ελά-
χιστες μόνο ποσότητες, είναι αναγκαία για 
την αύξηση των μικροοργανισμών. Μέταλ-
λα όπως ο ψευδάργυρος (Zn) και το κοβάλ-
τιο (Co) αποτελούν σημαντικούς ενζυμικούς 
συμπαράγοντες: Η ουρεάση, λόγου χάρη, 
που καταλύει την αποικοδόμηση της ουρίας, 

χρειάζεται Zn, ενώ η βιταμίνη B12, που λει-
τουργεί ως συνένζυμο πολλών ενζύμων, πε-
ριέχει Co. Μερικοί μικροοργανισμοί χρησι-
μοποιούν και πιο ασυνήθιστα μέταλλα, όπως 
το βολφράμιο (W) ή το νικέλιο (Ni).

Το πιο σημαντικό μικροθρεπτικό  στοιχείο, 
πάντως, είναι ο σίδηρος (Fe). Σχεδόν όλοι οι 
μικροοργανισμοί απαιτούν Fe, κατά κανόνα 
σε σχετικά ελάχιστες ποσότητες. Στην πλειο
νότητα των μικροοργανισμών, ο λόγος C:Fe 
είναι της τάξης των 10.000. Ο Fe συμμετέχει 
κυρίως σε αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρο-
νίων (π.χ. στην κυτταρική αναπνοή και τη 

Πίνακας 2.1 Θεμελιώδη στοιχεία και ιχνοστοιχεία που χρησιμοποιούν οι μικροοργανισμοί στη φύση. Τα στοιχεία 
παρατίθενται σε σειρά, με βάση την αφθονία τους στους μικροοργανισμούς. Θα πρέπει, βέβαια, να ληφθεί υπόψη 
ότι τα ιχνοστοιχεία χρησιμοποιούνται σε περισσότερα συστατικά και ένζυμα από αυτά που αναφέρονται εδώ (για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένα ιχνοστοιχεία, βλ. Zhang & Gladyshev, 2010).

Στοιχείo Χημική μορφή στη φύσηα Θέση ή χρήση στο κύτταρο

Θεμελιώδη στοιχεία

C HCO3
– Όλες οι οργανικές ενώσεις

N N2, NO3
– Πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα

P PO4
3– Νουκλεϊκά οξέα, φωσφολιπίδια, ATP, NADPH

S SO4
2– Κυστεΐνη και μεθειονίνη, πρωτεΐνες Fe-S

Si Si(OH)4 Θήκη διατόμων

Ιχνοστοιχεία

Fe Fe3+, οργανικό Σύστημα μεταφοράς ηλεκτρονίων

Mn Mn2+, MnO2, MnOOH Δισμουτάση υπερυπεροξειδίου, φωτοσύστημα ΙΙ

Mg Mg2+ Χλωροφύλλη

Ni Ni2+, οργανικό Ουρεάση, υδρογονάση

Zn Zn2+, οργανικό Καρβονική ανυδράση, πρωτεάση, αλκαλική φωσφατάση, αναγωγάση 
μεθυλοσυνενζύμου Μ

Cu Cu2+, οργανικό Σύστημα μεταφοράς ηλεκτρονίων, δισμουτάση υπερυπεροξειδίου

Co Co2+, οργανικό Βιταμίνη Β12

Se SeO4
2– Αφυδρογονάση μυρμηκικού

Mo MoO4
2– Αζωτάση, αναγωγάση νιτρικών 

Cd Cd2+, οργανικό Καρβονική ανυδράση

I IO3
– Δέκτης ηλεκτρονίων

W WO4
2– Υποκαθιστά το Mo σε μερικές οξειδοαναγωγάσες

V H2VO4
– Αζωτάσες

α Τα μέταλλα που επισημαίνονται με τη λέξη «οργανικό» υπάρχουν κυρίως σε οργανικές ενώσεις.
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φωτοσύνθεση). Επειδή αφθονεί στον φλοιό 
της Γης, είναι επαρκώς διαθέσιμος για την 
αύξηση των μικροοργανισμών στα περισ-
σότερα φυσικά περιβάλλοντα. Ο Fe αφθονεί 
ιδιαί τερα στα χερσαία εδάφη: Κυμαίνεται από 
0,05% στα χονδρόκοκκα εδάφη έως >10% 
στα εξαιρετικά διαβρωμένα εδάφη (oxisols) 
των τροπικών περιοχών. Ωστόσο, υπάρχουν 
δύο σημαντικά παραδείγματα όπου ο Fe απα-
ντά σε χαμηλές συγκεντρώσεις και μπορεί 
να λειτουργεί ως περιοριστικός παράγοντας 
για τη μικροβιακή αύξηση: οι ανοιχτοί ωκεα
νοί και ο ορός των σπονδυλωτών. Οι ανοιχτοί 
ωκεανοί, όντας μακριά από τον ηπειρωτικό 
φλοιό, δεν λαμβάνουν μεγάλη ποσότητα Fe 
επειδή η κυρίαρχη οξειδωτική κατάστασή 
του, ο Fe(III), είναι αδιάλυτος στο οξυγονω-
μένο νερό με σχεδόν ουδέτερο pH (Κεφάλαιο 
3). Η δε πρόσληψή του από τους μικροοργα-
νισμούς μειώνει τη συγκέντρωση του Fe σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα (10–12 M ή pM). Παρο-
μοίως, ο Fe ανιχνεύεται σε χαμηλές συγκε-
ντρώσεις και στον ορό των σπονδυλωτών. Ο 

ελεύθερος Fe του ορού μειώ νεται περαιτέρω 
λόγω της δέσμευσής του από την τρανσφερί-
νη, μια πρωτεΐνη που παράγεται από τον ζωι-
κό ξενιστή. Αυτές οι χαμηλές συγκεντρώσεις 
Fe μπορούν να περιο ρίσουν την αύξηση των 
παθογόνων βακτηρίων (Skaar, 2010). (Ενδει-
κτικό είναι ότι το βακτήριο Borrelia burg-
dorferi που προκαλεί τη νόσο Lyme είναι 
«αποτελεσματικό» εν μέρει επειδή δεν φαί-
νεται να απαιτεί Fe.)

Από τα έξι πιο άφθονα στοιχεία που απα-
ντούν στους προκαρυώτες, δύο (Ο και Η) 
προσλαμβάνονται εύκολα από το νερό, ενώ 
ένα τρίτο (S) από ένα θεμελιώδες σε φυσικά 
περιβάλλοντα ανιόν (θειικό, SO4

2–). Τα υπό-
λοιπα τρία στοιχεία (C, N, και P) είναι εκείνα 
που συχνότερα λειτουργούν ως περιοριστι-
κοί παράγοντες για την αύξηση των μικροορ-
γανισμών στα φυσικά περιβάλλοντα.

Στοιχειακοί λόγοι σε βιογεωχημικούς 
κύκλους και μελέτες

Προκειμένου να εξετάσουν τη δυναμική των 
τροφικών αλυσίδων και τους κύκλους των 
στοιχείων στη βιόσφαιρα, οι οικολόγοι και 
οι βιογεωχημικοί συχνά χρησιμοποιούν τους 
λόγους των στοιχείων (στοιχειακούς λόγους). 
Συγκρίνοντας τη μικροβιακή σύσταση σε C, 
N και άλλα στοιχεία με τη χημική σύσταση 
των εκάστοτε διαθέσιμων πόρων (διαλυμέ-
νες ενώσεις, θρύμματα ή λεία), διερευνώνται 
ποικίλα επιστημονικά ερωτήματα, π.χ. το τι 
μπορεί να ελέγξει ή να «περιορίσει» τη βι-
ομάζα και τη δραστηριότητα των μικροορ-
γανισμών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξετάζο-
νται επίσης ερωτήματα που αφορούν τις αλ-
λαγές της μικροβιακής χημικής σύστασης. 
Οι μικροοργανισμοί έχουν κάποια ικανότη-
τα, τη λεγόμενη ομοιόσταση, να διατηρούν 
σταθερούς τους λόγους των στοιχείων τους 
παρά τις μεταβολές των συνθηκών αύξησης 
(Εικόνα 2.2). Υπάρχουν, ωστόσο, και περι-
πτώσεις μικροοργανισμών στους οποίους ο 
στοιχειακός λόγος ενδέχεται να αλλάζει κα-

Πλαίσιο 2.1 Τύποι περιορισμού

Ένα γενικό ερώτημα στη μικροβιακή οικολογία 
αφορά τους παράγοντες που καθορίζουν ή πε-
ριορίζουν τους ρυθμούς αύξησης και τα επίπε-
δα βιομάζας ενός μικροβιακού πληθυσμού στη 
φύση. O περιορισμός τύπου Blackman (αρχή των 
περιοριστικών παραγόντων) αναφέρεται στον 
έλεγχο του ρυθμού μιας διεργασίας, ενώ ο περι-
ορισμός τύπου Liebig (νόμος του ελαχίστου) ανα-
φέρεται στον έλεγχο των επιπέδων βιομάζας. Ο 
F.F. Blackman ήταν Βρετανός φυσιολόγος φυτών 
που διατύπωσε την αρχή των περιοριστικών πα-
ραγόντων το 1905. Ο Justus von Liebig, Γερμα-
νός χημικός του 19ου αιώνα, μελετούσε καλλι-
εργούμενα φυτά, και μολονότι –ορθώς– υπέθε-
σε ότι τα φυτά λαμβάνουν τα θρεπτικά τους συ-
στατικά από ανόργανες και όχι οργανικές ενώ-
σεις, διατύπωσε τη –λανθασμένη– άποψη ότι η 
αποικοδόμηση είναι μια αβιοτική διεργασία 
(Smil, 2001).
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θώς μεταβάλλεται ο στοιχειακός λόγος στον 
εκάστοτε διαθέσιμο πόρο.

Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους στοι-
χειακούς λόγους στη μελέτη ποικίλων βιο
γεω χημικών και μικροβιακών διεργασιών, 
τόσο στα χερσαία όσο και στα υδατικά οικο-
συστήματα. Λόγου χάρη, ένας υψηλός λό-
γος C:P μπορεί να υποδηλώνει ότι η μικρο-
βιακή αύξηση περιορίζεται από τη διαθεσι-
μότητα Ρ, ενώ ένας υψηλός λόγος C:N μπο-
ρεί να υποδηλώνει περιορισμό λόγω της δια-
θεσιμότητας Ν. Επίσης, όπως θα δούμε στο 
Κεφάλαιο 7, ο λόγος C:N μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για να διερευνηθεί το κατά πόσο οι 
ετερότροφοι μικροοργανισμοί είναι παραγω-
γοί ή καταναλωτές ιόντων αμμωνίου. Η γεω
γραφική διακύμανση μεταξύ του στοιχεια

κού λόγου C:N στο έδαφος και στα απορρίμ-
ματα έχει χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει 
αλλαγές στη σύνθεση και τη λειτουργία των 
χερσαίων μικροβιακών κοινοτήτων (Zech-
meisterBoltenstern et al., 2015), ενώ ο λόγος 
των συγκεντρώσεων νιτρικών προς φωσφο-
ρικά έχει χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό 
ωκεάνιων περιοχών όπου η απονιτροποίηση 
(αναγωγή του νιτρικού Ν προς αέριες μορ-
φές) και η δέσμευση του Ν είναι συνήθεις 
διερ γασίες (Κεφάλαιο 12).

Οι στοιχειακοί λόγοι πρωτοχρησιμοποιή
θηκαν για τη διερεύνηση των βιογεωχημι-
κών διεργασιών από τον Alfred Redfield 
(18901983), ο οποίος μελετούσε τη χημι-
κή σύσταση οργανισμών που έχουν προ-
σαρμοστεί να ζουν σε αιώρηση στο θαλασ-
σινό νερό (πλαγκτόν) σε σχέση με τις θεμε-
λιώδεις θρεπτικές ουσίες που αυτό περιέχει 
(Redfield, 1958). Ο Redfield διαπίστωσε ότι 
ο ατομικός λόγος C:N:P στο πλαγκτόν ήταν 
106:16:1 και ότι ο λόγος N:P στο πλαγκτόν 
ήταν παρό μοιος με τον λόγο των συγκεντρώ-
σεων νιτρικών προς φωσφορικά στα βαθιά 
ωκεάνια νερά. Η παρατήρηση αυτή υπήρξε 
σημαντική ώστε να εδραιωθεί ο καίριος ρό-
λος των μικροοργανισμών για τους κύκλους 
των στοιχείων στους ωκεανούς, αποτελεί δε 
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς 
οι μικροοργανισμοί διαμορφώνουν το περι-
βάλλον τους. Έκτοτε, οι λόγοι C:N = 6,6:1 
και C:P = 106:1 έχουν χρησιμοποιηθεί εκτε-
νώς στην ωκεανογραφία και τη λιμνολογία. 
Η προσέγγιση του Redfield έχει αξιοποιηθεί 
και για τα χερσαία συστήματα (Cleveland & 
Liptzin, 2007). Έχει, μάλιστα, διαπιστωθεί 
αξιοσημείωτη ομοιότητα του στοιχειακού 
λόγου μεταξύ χερσαίων και ταξινομικά συγ-
γενών υδρόβιων οργανισμών, με σημαντική 
εξαίρεση εκείνη των ανώτερων φυτών (βλ. 
παρακάτω). Στα χερσαία συστήματα, οι στοι-
χειακοί λόγοι εμφανίζουν σημαντική διακύ-
μανση, ανάλογα με το είδος του οργανισμού, 
τον τύπο του εδάφους, τη βλάστηση και το 
κλίμα (γεωγραφικό πλάτος)· είναι δε στατι-

Εικόνα 2.2 Η σχέση μεταξύ του στοιχειακού 
λόγου (π.χ. C:N) στον διαθέσιμο πόρο ενός 
μικροβιακού καταναλωτή και στον ίδιο τον 
καταναλωτή. Με την ομοιόσταση (οριζόντια 
γραμμή), ένας μικροοργανισμός μπορεί να 
διατηρήσει σταθερό τον στοιχειακό του λόγο, 
παρόλο που μεταβάλλεται ο διαθέσιμος πόρος. 
Στην αντίθετη περίπτωση, όταν υπάρχει πλήρης 
έλλειψη ελέγχου, ο στοιχειακός λόγος στον 
μικροοργανισμό μεταβάλλεται συναρτήσει του 
στοιχειακού λόγου στον διαθέσιμο πόρο. Στην 
περίπτωση αυτή, ισχύει ότι ο οργανισμός «είναι 
ό,τι τρώει» (κεκλιμένη γραμμή). Προσαρμοσμένο 
από Sterner & Elser, 2002.

«Είσαι ό,τι τρως»

Ομοιόσταση

Στοιχειακός λόγος στον διαθέσιμο πόρο
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στικά διαφορετικοί από εκείνους στα υδατι-
κά συστήματα (ZechmeisterBoltenstern et 
al., 2015), γεγονός που αντανακλά τις τερά-
στιες διαφορές που υπάρχουν στις περιβαλ-
λοντικές συνθήκες μεταξύ των δύο οικοσυ-
στημάτων. Ωστόσο, εκείνο που είναι περισ-
σότερο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
υπάρχουν ομοιότητες. 

Ίσως η πλέον «εκλεπτυσμένη» χρήση 
του λόγου Redfield είναι στη διερεύνηση του 
τρόπου που η πρωτογενής παραγωγή και η 
αναπνοή επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις των 
κυριότερων θρεπτικών ουσιών στα οικο-
συστήματα υπό αερόβιες συνθήκες. Η πα-
ρακάτω εξίσωση βασίζεται στον λόγο του 
Redfield:

 106 CO2 + 16 HNO3 + H3PO4 + 122 H2O 
↔ (CH2O)106 (NH3)16H3PO4 + 138 O2

 (2.1)

Η αντίδραση που εξελίσσεται προς τα δεξιά 
(CO2 → CH2O) περιγράφει την πρωτογενή 
παραγωγή, ενώ η αντίδραση προς την αντί-
θετη κατεύθυνση (CH2O → CO2) περιγράφει 
την αερόβια ανοργανοποίηση της οργανικής 
ύλης. (Σημειώστε ότι σε αυτό το κεφάλαιο, 
αλλά και σε ολόκληρο το βιβλίο, το «CH2O» 
συμβολίζει μια γενική οργανική ένωση χα-
ρακτηριστική της φωτοσύνθεσης ή της ανα-
πνοής, όπως η γλυκόζη.) Στην  Εικόνα 2.3 δί-
νεται ένα παράδειγμα ανοργανοποίησης, 
 αυτής του P. Θα πρέπει εδώ να ληφθεί υπό-
ψη ότι η εξίσωση 2.1 είναι απλουστευμένη, 
που σημαίνει ότι ορισμένες σημαντικές αντι-
δράσεις αποκρύπτονται. Παραδείγματος χά-
ριν, η εξίσωση υπονοεί ότι κατά την αναπνοή 
και την αποδόμηση της οργανικής ύλης απε-
λευθερώνονται ΝΟ3

–, στην πραγματικότητα 
όμως η κύρια μορφή Ν που παράγεται κατά 

Εικόνα 2.3 Διάγραμμα όπου απεικονίζεται η στοιχειομετρική σχέση μεταξύ των στοιχείων που 
προκύπτουν από την αερόβια ανοργανοποίηση οργανικής ύλης (φαινομενική χρήση οξυγόνου) 
και ενός τελικού προϊόντος της ανοργανοποίησης, τα φωσφορικά. Η φαινομενική χρήση οξυγόνου 
είναι η διαφορά μεταξύ της παρατηρούμενης συγκέντρωσης οξυγόνου στο θαλασσινό νερό και της 
συγκέντρωσης που θα είχε αν το νερό βρισκόταν σε ισορροπία με την ατμόσφαιρα. DO, διαλυμένο 
οξυγόνο· DP, διαλυμένα φωσφορικά. Τα δεδομένα προέρχονται από το Redfield, 1958. 
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την ανοργανοποίηση της οργανικής ύλης εί-
ναι τα ιόντα NH4

+. Η οξείδωση των NH4
+ σε 

NO3
– απαιτεί δύο επιπλέον στάδια, τα οποία 

αποτελούν μέρος της νιτροποίησης (βλ. Κε-
φάλαιο 12). Σε κάθε περίπτωση, η εξίσωση 
2.1 και οι λόγοι των στοιχείων είναι χρησιμό-
τατα εργαλεία που περιγράφουν εν συντομία 
τις βιογεωχημικές διεργασίες παραγωγής και 
αποδόμησης της οργανικής ύλης στα φυσικά 
περιβάλλοντα.

Λόγοι C:N και C:P  
στους μικροοργανισμούς

Οι λόγοι των στοιχείων που χρησιμοποιού-
νται συχνότερα στη μικροβιακή οικολογία 
και τη βιογεωχημεία είναι οι C:N και C:P. Οι 
λόγοι αυτοί ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ 
των ειδών μιας συγκεκριμένης μικροβιακής 
ομάδας (Chrzanowski & Foster, 2014), αλ-
λά και μεταξύ των οργανισμών ενός είδους, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών 
ουσιών στο περιβάλλον. Όπως αναφέραμε 
προηγουμένως, η έλλειψη Ν ή Ρ μπορεί να 

οδηγήσει σε υψηλές τιμές λόγων C:N ή C:P, 
αντίστοιχα. Προτού όμως εξετάσουμε λεπτο-
μερώς τούτη τη διακύμανση, είναι χρήσιμο 
να δούμε τις μέσες τιμές των λόγων αυτών 
και κατά πόσο εμφανίζουν σημαντικές δια-
φορές μεταξύ των οργανισμών.

Οι προκαρυώτες, είτε διαβιούν στο έδα-
φος είτε στους ωκεανούς, τείνουν να είναι 
πλούσιοι σε Ν και να έχουν χαμηλότερες τι-
μές λόγου C:N από ό,τι άλλοι μικροοργα-
νισμοί, όπως οι μύκητες, τα φύκη και άλλα 
πρώτιστα (Πίνακας 2.2). Η περιεκτικότητα 
των ετερότροφων προκαρυωτών σε Ν τεί-
νει να είναι υψηλότερη ακόμα και από εκεί-
νη των κυανοβακτηρίων. Ο λόγος C:N στους 
προκαρυώτες είναι συχνά <5, ενώ σε μύκη-
τες και ευκαρυωτικά φύκη είναι συγκριτικά 
υψηλότερος, περίπου μεταξύ 9 και 7,7 (λιγό-
τερο Ν), και δεν διαφέρει σημαντικά από τον 
λόγο του Redfield (Πίνακας 2.2)· οι ακριβείς 
τιμές, βέβαια, εξαρτώνται από τον εκάστοτε 
οργανισμό και τις συνθήκες αύξησης για τις 
οποίες υπολογίζεται ο μέσος όρος. Μεγαλύ-
τεροι οργανισμοί, όπως το ζωοπλαγκτόν (κυ-

Πίνακας 2.2 Μοριακοί στοιχειακοί λόγοι ορισμένων μικροοργανισμών και άλλων οργανισμών.

Οργανισμός C:N C:P Σχόλια Βιβλιογραφική 
αναφορά

Αυτότροφα

Θαλάσσια κοκκοειδή 
κυανοβακτήρια

5,4 ± 0,4 135 ± 22 3 είδη Bertilsson et al., 2003

Ευκαρυωτικά φύκη 7,7 ± 1,2 124 ± 19 15 είδη Ho et al., 2003

Ανώτερα φυτά 36 ± 23 970 ± 700 492 είδη Elser et al., 2000

Ετερότροφα

Χερσαίοι προκαρυώτες 4,6 ± 1,5 75 ± 29 41 στελέχη από στρωμνή φύλλων Mouginot et al., 2014

Θαλάσσιοι ετερότροφοι 
προκαρυώτες

4,9 ± 1,0 87 ± 33 13 είδη Zimmerman et al., 2014

Χερσαίοι μύκητες* 9,2 ± 4,8 120 ± 68 45 στελέχη από στρωμνή φύλλων Mouginot et al., 2014

Πρώτιστα 6,8 ± 0,9 102 ± 56 Paraphysomonas imperforata Goldman et al., 1987b

Ζωοπλαγκτόν 6,3 ± 1,3 120 ± 47 43 είδη του γλυκού νερού Elser et al., 2000

Έντομα 6,5 ± 1,9 116 ± 72 130 είδη Elser et al., 2000

* Οι Zhang & Elser (2017) υπολόγισαν, από 125 είδη μυκήτων, ότι η διάμεσος του λόγου C:N:P είναι 250:16:1.
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ρίως τα κωπήποδα, τα οποία είναι υδρόβια 
αρθρόποδα μεγέθους περίπου 1 mm) και τα 
κολλέμβολα (χερσαία αρθρόποδα μεγέθους 
περίπου <6 mm) έχουν υψηλότερους λό-
γους C:N (λιγότερο N) σε σχέση με με τους 
προκαρυώτες και άλλους μικροοργανισμούς 
(Hunt et al., 1987). [Αξίζει να σημειωθεί ότι 
τα έντομα έχουν παρόμοιους λόγους C:N και 
C:P με το ζωοπλαγκτόν (Elser et al., 2000).]

Αλλά και ο λόγος C:P εμφανίζει σημα-
ντικές διαφορές, τόσο μεταξύ των μικροορ
γα νισμών όσο και μεταξύ μικροοργανισμών 
και μεγαλύτερων οργανισμών. Οι  χερσαίοι 
ή υδρόβιοι ετερότροφοι προκαρυώτες περιέ
χουν, πέραν του Ν, περισσότερο P από ό,τι άλ-
λοι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των 
μυκήτων και των φυκών. Εξ ου και ο λόγος 
C:P στους ετερότροφους προκαρυώ τες (<100) 
είναι χαμηλότερος από εκείνον των μυκήτων 
και των ευκαρυωτικών φυκών (>100). Ο λό-
γος C:P σε δύο κοινά σε ωκεανούς κοκκοειδή 
γένη κυανοβακτηρίων, τα Synechococcus και 
Prochlorococcus, είναι πολύ υψηλότερος (λι-
γότερο P) από εκείνον των ετερότροφων προ-
καρυωτών. Σε αυτά τα κυανοβακτήρια η πε-
ριεκτικότητα σε Ρ είναι χαμηλή, διότι οι κυτ-
ταρικές τους μεμβράνες αποτελούνται ως επί 
το πλείστον από σουλφολιπίδια και όχι φω-
σφολιπίδια (Van Mooy et al., 2009). Επίσης, 
ένα άφθονο στους ωκεανούς ετερότροφο μέ-
λος των Bacteria, το γένος Pelagibacter, δύ-
ναται σε συνθήκες έλλειψης Ρ να βιοσυνθέτει 
λιπίδια χωρίς φωσφορικά (Carini et al., 2015). 
Μάλιστα, η περιεκτικότητα σε λιπίδια φτωχά 
σε Ρ μπορεί να εξηγήσει την παρατηρούμε-
νη αφθονία των κυανοβακτηρίων και του Pe-
lagibacter στους ολιγοτροφικούς ωκεανούς, 
όπου η συγκέντρωση των φωσφορικών είναι 
χαμηλή (<10 nM). 

Στον Πίνακα 2.2 μπορεί κανείς να δει ότι 
τα ανώτερα φυτά χαρακτηρίζονται από πο-
λύ υψηλότερους λόγους C:N και C:P σε σχέ-
ση με αυτούς των υδρόβιων πρωτογενών πα-
ραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των κυα-
νοβακτηρίων και των ευκαρυωτικών φυκών. 

Τούτη η διαφορά οφείλεται στη μεγάλη περι-
εκτικότητα των χερσαίων φυτών σε κυτταρί-
νη, λιγνίνη και άλλους δομικούς πολυσακχα-
ρίτες, οι οποίοι απαιτούνται τόσο για τη στή-
ριξή τους όσο και ως μηχανισμός αποφυγής 
των φυτοφάγων θηρευτών τους. Αντίθετα, τα 
κυανοβακτήρια και τα φύκη δεν χρειάζονται 
τέτοιους δομικούς πολυσακχαρίτες για στή-
ριξη (το περιβάλλον νερό τούς την προσφέ-
ρει) και επιπλέον διαθέτουν άλλους αμυντι-
κούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των 
θηρευτών τους. Ως εκ τούτου, τα οργανικά 
θρύμματα των χερσαίων φυτών είναι λιγότε-
ρο πλούσια σε Ν και Ρ από ό,τι των μικροβι-
ακών πρωτογενών παραγωγών.

Η βιοχημική σύσταση  
των μικροοργανισμών

Η στοιχειακή σύσταση ενός οργανισμού κα-
θορίζεται πρωτίστως από τις οργανικές ενώ-
σεις που δομούν τα κυτταρικά του μακρομό-
ρια. Τα κύρια μακρομόρια –πρωτεΐνες, νου-
κλεϊκά οξέα, πολυσακχαρίτες και λιπίδια– 
περιέχουν >97% των στοιχείων που απα-
ντούν στους μικροοργανισμούς (Πίνακας 
2.3). Οι συγκεντρώσεις των μικρού μοριακού 
βάρους ενώσεων, όπως η γλυκόζη, τα αμινο-
ξέα και τα άλατα, είναι χαμηλές (<3%), αν 
και η ροή τους μεταξύ των δεξαμενών τους 
μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη.

Οι πρωτεΐνες συνιστούν, τις περισσότερες 
φορές, το κύριο συστατικό της πλειονό τητας 
των μικροβιακών κυττάρων, αφού απο τελούν 
περίπου το 30%55% του ξηρού βά ρους των 
φυκών, των μυκήτων (συμπεριλαμβανομέ-
νων των ζυμών) και των προκαρυωτών (Πί-
νακας 2.3). Δρουν κυρίως ως ένζυμα, κατα-
λύοντας αντιδράσεις τόσο εντός του κυττά-
ρου όσο και στο μικρής κλίμακας εξωτερικό 
περιβάλλον του. Εκτός όμως από τα ένζυμα, 
υπάρχουν και πρωτεΐνες μεταφοράς που με-
σολαβούν στη διακίνηση ενώσεων διαμέσου 
των κυτταρικών μεμβρανών, ενώ άλλες πρω-
τεΐνες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μαστι
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γίων και βλεφαρίδων (δομών που χρησιμο-
ποιούν οι αυτοκινούμενοι μικροοργανισμοί 
προκειμένου να μετακινηθούν μέσα στο υδα-
τικό περιβάλλον).

Η σχετική ποσότητα των νουκλεϊκών 
οξέων RNA και DNA εμφανίζει μεγάλη δια
κύμανση μεταξύ των μικροοργανισμών. Από 
τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον Πίνα-
κα 2.3, φαίνεται ότι, σε συγκεκριμένες συν-
θήκες αύξησης, οι προκαρυώτες διαθέτουν 
σχετικά περισσότερο RNA και DNA από 
ό,τι άλλοι μικροοργανισμοί. Τα δεδομένα για 
τους προκαρυώτες στον Πίνακα προέρχονται 
από το E. coli, το οποίο αναπτύσσεται ταχέως 
σε εργαστηριακές συνθήκες – ταχύτερα από 
τους άλλους οργανισμούς του Πίνακα. Τα 
Bacteria και πολλοί άλλοι οργανισμοί, όταν 
αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς, έχουν γε-
νικά περισσότερα ριβοσώματα και επομένως 
περισσότερο ριβοσωματικό RNA (ribosomal 
RNA, rRNA), προκειμένου να μπορούν να 
υποστηρίζουν τους αυξημένους ρυθμούς 
πρωτεϊνικής σύνθεσης. Τα μόρια του rR-
NA συνιστούν περίπου το 80% του RNA σε 
όλους τους οργανισμούς· τα μόρια του με-

ταφορικού RNA (transfer RNA, tRNA), τα 
οποία είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά αμι-
νοξέων στα ριβοσώματα, συνιστούν το 15%, 
ενώ το αγγελιοφόρο RNA (messenger RNA, 
mRNA), που φέρει την πληροφορία για την 
αλληλουχία των αμινοξέων των πρωτεϊνών, 
συνιστά μόνο το 5%. Οι προκαρυώτες ίσως 
φαίνεται πως περιέχουν περισσότερο DNA 
από ό,τι άλλοι οργανισμοί – αυτό, όμως, 
 ισχύει μόνο όταν εξετάζεται σχετικά. Η πο-
σότητα του DNA σε απόλυτη τιμή (το μέ-
γεθος, δηλαδή, του γονιδιώ ματος) των προ-
καρυωτών είναι μικρότερο από εκείνο των 
ευκα ρυωτικών μικροοργανισμών. Λόγου χά-
ρη, το γονιδίωμα του πρότυπου βακτηρίου E. 
coli (4,6 × 106 ζεύγη βά σεων, ήτοι 4,6 Mb) εί-
ναι περισσότερο από επτά φορές μικρότερο 
από το γονιδίωμα του ευκαρυωτικού φύκους 
Thalassiosira pseudonana (34 Mb). (Το μέγε-
θος του γονιδιώματος θα αναλυθεί λεπτομε-
ρέστερα στο Κεφάλαιο 5.)

Τα βιοχημικά δεδομένα μάς βοηθούν να 
εξηγήσουμε γιατί διαφορετικοί οργανισμοί 
έχουν διαφορετικούς λόγους C:N και C:P. 
Στους προκαρυώτες, οι χαμηλές τιμές του 

Πίνακας 2.3 Η βιοχημική σύσταση ποικίλων μικροοργανισμών. Τα δεδομένα για το E. coli και τους δύο μύκητες 
(Rhizoctoni solani και Sclerotium bataticola) είναι από τα Ingraham et al., 1983 και Gottlieb & Van Etten, 1966, αντί
στοιχα. Τα δεδομένα για τα οκτώ είδη ζύμης και τα 117 είδη φυκών είναι από το Finkel et al., 2016. NA, μη δια θέσιμα 
δεδομένα.

Ξηρό βάρος (%)

Βιοχημικό συστατικό Προκαρυώτες Ζύμες Μύκητες Φύκη

Πρωτεΐνες 55,0 32 10,7* 32,2

Λιπίδια 15,3 5,4 34,2 17,3

RNA 13,7 4,8 5,4 5,6

DNA 10,0 0,1 0,4 1,0

Υδατάνθρακες 4,1 24 42,8 15,0

Μονομερή 2,1 ΝΑ 2,1 ΝΑ

Ανόργανα συστατικά† 0 8,6 0 17,3

Σύνολο 100,2 74,9 95,6 88,4

* Άλλες μελέτες αναφέρουν ότι στους μύκητες η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες είναι περίπου 30% (Christias et al., 1975).
† Τα κυτταρικά τοιχώματα φυκών όπως τα διάτομα και τα κοκκολιθοφόρα έχουν υψηλές ποσότητες αλάτων πυριτίου και ασβεστίου.  
 Το 1% του ξηρού βάρους των φυκών οφείλεται στη χλωροφύλλη.
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λόγου C:N εξηγούνται από τις υψηλές πο-
σότητες πρωτεϊνών πλούσιων σε Ν, ενώ οι 
χαμηλές τιμές του λόγου C:P εξηγούνται 
από τα πλούσια σε Ρ και N μόρια DNA και 
RNA. Το ποσοστό των νουκλεϊκών οξέων 
των προκαρυωτών επί της συνολικής κυττα-
ρικής μάζας είναι σχεδόν τρεις φορές μεγα-
λύτερο, ανάλογα με τους ρυθμούς ανάπτυ-
ξης, σε σχέση με το ποσοστό που παρατη-
ρείται στα μεγάλα φύκη και στους μύκητες 
(Πίνακας 2.3), ενώ τα ποσοστά πρωτεΐνης εί-
ναι σχεδόν ίδια μεταξύ τους. Η διαφορά με-
ταξύ των νουκλεϊκών οξέων (που είναι πλού-
σια σε P) και των πρωτεϊνών (που δεν έχουν 
P) οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές του λόγου 
C:P στα Bacteria. Υπενθυμίζουμε ότι έχου-

με ήδη αναφέρει ακόμα δύο σχέσεις μεταξύ 
των στοιχειακών λόγων και της βιοχημικής 
σύστασης: Η σχέση των υψηλών τιμών του 
C:N με την υψηλή περιεκτικότητα σε πολυ-
σακχαρίτες στα ανώτερα φυτά, και η σχέση 
των υψηλών τιμών του C:P με την αντικατά-
σταση των φωσφολιπιδίων από σουλφολιπί-
δια στα κυανοβακτήρια.

Αξίζει τώρα να εξετάσουμε λεπτομερέ-
στερα τη βιοχημική σύσταση των ετερότρο-
φων προκαρυωτών, ξεκινώντας με έναν που 
αναπτύσσεται ταχύτατα σε εργαστηριακές 
συνθήκες (Πίνακας 2.4). Το εν λόγω μέλος 
των Bacteria περιέχει αρκετά διαφορετικά 
μακρομόρια, ορισμένα εκ των οποίων μάλι-
στα σε πολλαπλά «αντίγραφα». (Με τον όρο 

Πίνακας 2.4 Η βιοχημική σύσταση ενός τυπικού κυττάρου των Bacteria (E. coli) το οποίο αυξάνεται ταχύτατα στο 
εργαστήριο (χρόνος διπλασιασμού: 40 λεπτά). Τα δεδομένα προέρχονται από το Neidhardt et al., 1990.

Βάρος ανά κύτταρο Αριθμός μορίων ανά κύτταρο

Συστατικό Ξηρό βάρος (%) 10–15 g Σύνολο Μοναδικά μόρια

Πρωτεΐνες 55,0 155 2.360.000 1.050

RNA 20,5 59

23S rRNA 31 18.700 1

16S rRNA 16 18.700 1

5S rRNA 1 18.700 1

tRNA 8,6 205.000 60

mRNA 2,4 1.380 400

DNA 3,1 9 2 1

Λιπίδια 9,1 26 22.000.000 4

Λιποπολυσακχαρίτες 3,4 10 1.200.000 1

Πεπτιδογλυκάνη 2,5 7 1 1

Γλυκογόνο 2,5 7 1 1

Υποσύνολα

Μακρομόρια 96,1 273

Διαλυμένα 2,9 8

Ανόργανα ιόντα 1 3

Συνολικό ξηρό βάρος 100 284

Νερό (70%) 670

Συνολικό Βάρος 954
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«αντίγραφο» εννοούμε την παρουσία αρκε-
τών μορίων με τον ίδιο μοριακό τύπο και την 
ίδια δομή.) Ένα ταχέως αυξανόμενο κύττα-
ρο E. coli έχει περίπου χίλιες διαφορετικές 
πρωτεΐνες, καθεμία εκ των οποίων κυμαίνε-
ται σε αφθονία από ένα έως πολλαπλά αντί-
γραφα. Κάθε ριβόσωμα έχει ένα μόριο 16S 
rRNA και περίπου 55 πρωτεΐνες. Ένα κύτ-
ταρο E. coli, όταν αυξάνεται με τον μέγιστο 
ρυθμό του (χρόνος διπλασιασμού: 24 λεπτά), 
έχει περίπου 72.000 ριβοσώματα. Ο αριθμός 
των μοναδικών μορίων mRNA σε αυτό το 
ταχέως αυξανόμενο βακτήριο είναι περίπου 
400. Ωστόσο, επειδή ορισμένα μόρια mRNA 
υπάρχουν σε αρκετά αντίγραφα, υπολογίζε-
ται ότι ο συνολικός τους αριθμός σε ένα τέ-
τοιο κύτταρο ξεπερνά τα χίλια.

Εάν συγκρίνουμε τον αριθμό των μακρο
μορίων μεταξύ ενός τυπικού ετερότροφου 
προκαρυώτη που διαβιοί σε φυσικό περιβάλ-
λον με χαμηλές συγκεντρώσεις οργανικού 
άνθρακα και ενός είδους των Bacteria που 
μπορεί εύκολα να καλλιεργηθεί στο εργαστή
ριο (όπως το E. coli), θα διαπιστώσουμε ση-
μαντικές διαφορές (Εικόνα 2.4): Πρώτον, 
ένας τυπικός ετερότροφος προκαρυώτης χα-
ρακτηρίζεται από μικρότερο αριθμό  γονιδίων 
και πρωτεϊνών. Δεύτερον, υπάρχει μεγάλη 
δια φορά (η μεγαλύτερη) ως προς τον  αριθμό 
των μορίων mRNA (μεταγράφων): Ένα  είδος 
των Bacteria που ζει στο φυσικό  περιβάλλον 
έχει περίπου 200 μετάγραφα, δηλαδή 10 φο-

ρές λιγότερα από όσα έχει ένα τυπικό εργα-
στηριακό είδος των Bacteria. Οι  διαφορές αυ-
τές αντανακλώνται στο μικρό  κυτταρικό μέ-
γεθος και στον χαμηλό ρυθμό αύξησης που 
εμφανίζουν τα βακτήρια τα οποία  διαβιούν σε 
φυσικά περιβάλλοντα. [Σημειώστε ότι και τα 
πρώτιστα στους ωκεανούς έχουν επίσης μι-
κρό αριθμό μορίων mRNA (Liu et al., 2017).]

Ο αριθμός των μορίων mRNA, τόσο 
στους ταχέως όσο και στους βραδέως αυξα
νό μενους προκαρυώτες, είναι  σημαντικά μι-
κρότερος από εκείνον των πρωτεϊνών (>1.000 
φορές μικρότερος) ή των γονιδίων (τρεις φο-
ρές μικρότερος για το εργαστηριακό είδος 
των Bacteria και >10 φορές για τον προκα-
ρυώτη από το φυσικό περιβάλλον). Ο μετα-
βολισμός των προκαρυωτών μπορεί να συ-
νεχιστεί ακόμα και με τόσο λίγα μετάγραφα, 
 διότι αυτά συντίθενται και αποδομούνται τά-
χιστα (η διάρ κεια ζωής ενός μεταγράφου σε 
ένα προκαρυωτικό κύτταρο είναι μόνο λί-
γα λεπτά, ενώ φαίνεται πως δεν επηρεάζε-
ται σημαντικά από τον ρυθμό αύξησης· Mo-
ran et al., 2013). Αντιθέτως, η διάρκεια ζωής 
των γονιδίων αλλά και των πρωτεϊνών είναι 
όση και εκείνη του κυττάρου. Τούτη η στρα-
τηγική φαίνεται πως είναι η βέλτιστη για να 
ελαχιστοποιείται το ενεργειακό κόστος και 
ταυτόχρονα να διατηρούνται οι κυτταρικές 
λειτουρ γίες. Σε αντίθεση με ένα γονίδιο ή 
μία πρωτεΐ νη, η απώλεια των οποίων οδηγεί 
σε απώλεια κάποιας λειτουργίας, ένα μόριο 

Εικόνα 2.4 Αριθμός γονιδίων, μεταγράφων 
(mRNA) και πρωτεϊνών για έναν τυπικό 
προκαρυώτη που αυξάνεται βραδέως 
σε ένα φυσικό περιβάλλον με χαμηλές 
συγκεντρώσεις οργανικού άνθρακα και για 
ένα είδος των Bacteria που αυξάνεται ταχέως 
στο εργαστήριο με υψηλές συγκεντρώσεις 
θρεπτικών ουσιών. Τα δεδομένα είναι από 
τον Πίνακα 2.4 και το Moran et al., 2013.
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mRNA δεν  είναι απαραίτητο μετά την ολο-
κλήρωση της μετάφρασης και τη σύνθεση 
της πρωτεΐνης, οπότε μπορεί να αποδομηθεί. 
Εάν χρειαστεί, οι προκαρυώτες μπορούν να 
ενεργοποιήσουν ταχύτατα τη σύνθεση ενός 
mRNA, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότη-
τα να ανταποκρίνονται άμεσα σε μεταβαλλό-
μενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Διακύμανση των στοιχειακών λόγων  
και της βιοχημικής σύστασης

Οι στοιχειακοί λόγοι και η βιοχημική σύ-
σταση ποικίλλουν τόσο μεταξύ διαφορετι-
κών μικροοργανισμών όσο και μεταξύ δια-
φορετικών συνθηκών αύξησης στον ίδιο μι-
κροοργανισμό. Ένα παράδειγμα είναι η δια
κύμανση που παρουσιάζουν τα μακρομόρια 
του Klebsiella aerogenes όταν αυξάνεται με 
διαφορετικούς ρυθμούς (Εικόνα 2.5). Τα δε-
δομένα για τον εν λόγω μικροοργανισμό μάς 
βοηθούν να κατανοήσουμε τη διακύμανση 
που εμφανίζουν οι στοιχειακοί λόγοι και σε 
άλλα βακτήρια τα οποία διαβιούν σε φυσι-
κά περιβάλλοντα. Παρότι ορισμένα μακρο-
μόρια και κάποιοι στοιχειακοί λόγοι μετα-
βάλλονται, η σχετική ποσότητα πρωτεΐ νης 
μειώ νεται ελάχιστα, ακόμα και όταν ο ρυθ-
μός αύξησης ποικίλλει κατά περίπου 10 φο-
ρές.  Αυτή η αρκετά σταθερή περιεκτικότη-
τα σε πρωτεΐνη εξηγεί –έως έναν βαθμό του-
λάχιστον– την απουσία μεγάλης διακύμαν-
σης στον λόγο C:N στα Bacteria, αλλά και 
σε πολλούς άλλους ετερότροφους οργανι-
σμούς, αν και υπάρχουν σημαντικές εξαι-
ρέσεις (Persson et al., 2010). Οι αυτότροφοι 
οργανισμοί, αντιθέτως, είναι γενικά πιο ευ-
προσάρμοστοι και μπορούν να μεταβάλουν 
τη σύστασή τους περισσότερο από ό,τι οι 
ετερότροφοι.

Καθώς αυξάνεται ο ρυθμός αύξησης, η 
σχετική περιεκτικότητα σε νουκλεϊκά οξέα 
(τόσο σε επίπεδο DNA όσο και σε επίπεδο 
RNA) μεταβάλλεται σημαντικά – περισσό-
τερο από ό,τι η περιεκτικότητα σε πρωτεΐ-

νη (Εικόνα 2.5): Η μεν σχετική συνεισφορά 
του DNA στη συνολική κυτταρική μάζα μει-
ώνεται, αφού η κυτταρική μάζα αυξάνεται, 
ενώ το μέγεθος του γονιδιώματος παραμένει 
αμετάβλητο· η μεγαλύτερη, ωστόσο, αλλαγή 
που παρατηρείται είναι η σημαντική αύξη-
ση στην ποσότητα του RNA. Σε ολοένα αυ-
ξανόμενο ρυθμό αύξησης, άνοδος στην πο-
σότητα του RNA παρατηρείται επίσης στους 
ευκαρυωτικούς μικροοργανισμούς, συμπερι-
λαμβανομένων των πρωτίστων και των μυ-
κήτων (ter Kuile & Bonilla, 1999· Grimmett 
et al., 2013), αλλά και σε ανώτερους οργανι-
σμούς, όπως τα μαγκρόβια δένδρα (Reef et 
al., 2010). Όπως προαναφέραμε, η περιεκτι-
κότητα σε rRNA μεγαλώνει όσο αυξάνεται ο 
ρυθμός αύξησης, αφού τα ταχέως αυξανόμε-
να βακτήρια χρειάζονται περισσότερο rRNA 
για να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες τους 
σε ριβοσώματα και υψηλούς ρυθμούς πρω-
τεϊνοσύνθεσης. Για την ακρίβεια, ο αριθμός 
των ριβοσωμάτων σε ένα ταχέως αναπτυσσό-
μενο βακτήριο μπορεί να φτάσει τις 10.000 ή 
και παραπάνω, δηλαδή περίπου χίλιες φορές 
περισσότερα από ό,τι σε έναν βραδέως αυ-
ξανόμενο μικροοργανισμό. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε ότι ένα βακτήριο σε έναν υπόγειο 
υδροφορέα έχει μόνο 42 ριβοσώματα (Luef 
et al., 2015), ενώ ένα είδος των Archaea που 
αυξάνεται με αργό ρυθμό σε μια κοινότητα 
όξινης απορροής ορυχείων έχει 92 (Comol-
li et al., 2008). Σημειώνεται δε ότι τα περισ-
σότερα ριβοσώματα συμμετέχουν στην πρω-
τεϊνοσύνθεση (80% σε E. coli), ο ρυθμός της 
οποίας δεν αλλάζει ανά ριβοσώμα. Σε κάθε 
περίπτωση πάντως, δεδομένου του υψηλού 
ενεργειακού κόστους που έχει η ριβοσωμα-
τική βιοσύνθεση, ένα κύτταρο διαθέτει μόνο 
όσα ριβοσώματα χρειάζεται για την πρωτεϊ-
νοσύνθεση. Η αύξηση του αριθμού των ριβο-
σωμάτων συνεπάγεται και κατάληψη περισ-
σότερου χώρου μέσα στο κύτταρο, γεγονός 
που με τη σειρά του οδηγεί σε πολλαπλασια
σμό του κυτταρικού μεγέθους, σε συνθήκες 
αυξανόμενου ρυθμού αύξησης (Εικόνα 2.5). 
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Κρατήστε, τέλος, κατά νου ότι τα ριβοσώμα-
τα αντιπροσωπεύουν όχι μόνο μεγάλο μέρος 
του ολικού RNA (80%, όπως προαναφέρα-
με), αλλά και του ξηρού βάρους ενός κυττά-
ρου (20%40%).

Η μεταβολή του λόγου C:P με τον ρυθ-
μό αύξησης φαίνεται πως επηρεάζεται από 
τη μεταβολή του αριθμού των πλούσιων σε 
Ρ ριβοσωμάτων. Σε συνθήκες έλλειψης P, ο 
λόγος C:P κυμαίνεται από 116:1 έως 869:1 για 
ορισμένα Bacteria του γλυκού νερού (God-
win & Cotner, 2015). Αυτή η επίδραση του 
ρυθμού αύξησης έχει παρατηρηθεί σε πολ-
λούς μικροοργανισμούς, καθώς και σε άλ-
λους οργανισμούς (Elser et al., 2003). Η συν-
διακύμανση μεταξύ της κυτταρικής αύξη-
σης, της περιεκτικότητας σε RNA και των 
επιπέδων Ρ βρίσκεται στο επίκεντρο της λε-
γόμενης «υπόθεσης του ρυθμού αύξησης», 
σύμφωνα με την οποία η σχετική περιεκτικό-
τητα των οργανισμών σε P αυξάνεται με τον 
ρυθμό αύξησης λόγω του μεγαλύτερου αριθ-
μού ριβοσωμάτων. Σε ορισμένους μικροορ-
γανισμούς έχει παρατηρηθεί ότι και άλλα 

μακρομόρια πλούσια σε P αυξάνονται, όσο 
αυξάνεται το μέγεθος του κυττάρου (Garcia 
et al., 2016). Ανεξαρτήτως μακρομορίου, πά-
ντως, ο λόγος C:P ενδέχεται να ποικίλλει ση-
μαντικά όχι μόνο στα Bacteria, αλλά και σε 
άλλους οργανισμούς. Η υπόθεση αυτή υπο-
στηρίζεται από μελέτες οι οποίες έχουν γί-
νει σε Bacteria, φύκη και άλλα πρώτιστα που 
δια βιούν σε περιβάλλοντα με χαμηλή διαθε-
σιμότητα P. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ αύξη-
σης και περιεκτικότητας της βιομάζας σε Ρ 
γίνεται λιγότερο αυστηρή όταν η αύξηση κα-
θορίζεται από το Ν.

Σίγουρα, η διακύμανση των στοιχειακών 
λόγων C:N και C:P περιπλέκει τα βιογεωχη-
μικά μοντέλα που τους θεωρούν σταθερούς, 
αντανακλά όμως θεμελιώδεις αλλαγές στη 
βιοχημική σύσταση των μικροοργανισμών οι 
οποίες συμβαίνουν ως απόκριση στις περι-
βαλλοντικές συνθήκες. Συν τοις άλλοις, πα-
ρέχει μοναδικές πληροφορίες για τον έλεγχο 
της αύξησης των μικροοργανισμών, καθώς 
και για τη συμβολή τους στις διάφορες βιο-
γεωχημικές διεργασίες.

Εικόνα 2.5 Μεταβολή των μακρομορίων (% συνολικής κυτταρικής μάζας) και της συνολικής μάζας 
συναρτήσει του ρυθμού αύξησης για ένα ετερότροφο είδος των Bacteria (Klebsiella aerogenes) που 
αναπτύσσεται στο εργαστήριο σε αμιγή καλλιέργεια. Τα δεδομένα προέρχονται από το Mandelstam et 
al., 1982.
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Η «αρχιτεκτονική» ενός μικροβιακού 
κυττάρου

Αναμφίβολα, το σημαντικότερο χαρακτηρι
στι κό ενός μικροβιακού κυττάρου είναι το 
μέγεθός του (βλ. Κεφάλαιο 1). Το  μέγεθος 
του κυττάρου πολλών προκαρυωτών, όπως 
και άλλων μικροοργανισμών, ποικίλλει ανά-
λογα με τον ρυθμό αύξησης και άλλες συν-
θήκες. Λόγου χάρη, το κυτταρικό μέγεθος 
των πρωτίστων μειώνεται στις υψηλές θερ-
μοκρασίες, πιθανώς για να αντισταθμιστεί η 
ελάττωση της διαλυτότητας των αερίων που 
θα έθετε σε κίνδυνο την ανταλλαγή Ο2 και 
CO2 (Atkinson et al., 2003). Ωστόσο, η ποι-
κιλότητα του κυτταρικού μεγέθους σε έναν 
τύπο μικροοργανισμού είναι μικρή σε σύ-
γκριση με εκείνη που παρατηρείται μετα-
ξύ όλων των μικροοργανισμών. Η διάμετρος 
του μικροβιακού κυττάρου ποικίλλει έως και 
100 φορές: Κυμαίνεται από 0,5 μm για τα 
Bacteria έως >50 μm για ορισμένα ευκαρυω

τικά. Ένα από τα μικρότερα ελεύθερα δια
βιούντα Bacteria έχει διάμετρο μόνο περί-
που 0,3 μm (Luef et al., 2015), ενώ κάποια 
πολύ μεγάλου μεγέθους πρώτιστα, συμπερι-
λαμβανομένων οργανισμών όπως οι μούχλες 
και το τρηματοφόρο Syringammina fragilis-
sima, έχουν διάμετρο που φτάνει έως και τα 
2030 cm (Hughes & Gooday, 2004). Η διά-
μετρος ενός μυκητιακού κυττάρου είναι 210 
μm· ωστόσο, οι περισσότεροι μύκητες σχη-
ματίζουν ένα δίκτυο κοίλων νηματίων, τις 
λεγόμενες υφές, που μπορούν να φτάσουν σε 
μήκος αρκετών μέτρων. Από την άλλη, ορι-
σμένα Bacteria, κυανοβακτήρια και φύκη 
σχηματίζουν αλυσίδες ή συστάδες κυττάρων 
(αποικίες) που διατάσσονται σε διδιάστατα ή 
τριδιάστατα σχήματα, φτάνοντας σε μεγέθη 
ικανά να παρατηρηθούν διά γυμνού οφθαλ-
μού. Γενικά, το μέγεθος των κυττάρων και 
ο σχηματισμός αλυσίδων ή αποικιών έχουν 
συνέπειες για τη θήρευση, τον ανταγωνισμό 
και άλλες οικολογικές αλληλεπιδράσεις (βλ. 

Εικόνα 2.6 Ο λόγος εμβαδού επιφάνειας προς όγκο ως συνάρτηση του μεγέθους των οργανισμών. 
Επειδή η επιφάνεια (S) είναι συνάρτηση του τετραγώνου της ακτίνας του κυττάρου (r2), ενώ ο όγκος (V) 
είναι συνάρτηση του κύβου της ακτίνας του κυττάρου (r3), ο λόγος S/V μειώνεται συναρτήσει του 1/r. Τα 
βακτήρια που αναπτύσσονται σε ολιγότροφα περιβάλλοντα έχουν το μισό ή και μικρότερο μέγεθος από 
ένα κοπιότροφο μέλος των Bacteria που διαβιοί σε εύτροφα περιβάλλοντα. Η διάμετρος των πρωτίστων 
κυμαίνεται από ένα έως και δεκάδες μικρόμετρα. Η διάμετρος των μυκητιακών κυττάρων είναι 2-10 μm, 
οι υφές τους όμως μπορεί να εκτείνονται σε μήκος αρκετών μέτρων. 
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Κεφάλαιο 1). Ορισμένες από αυτές τις αλλη-
λεπιδράσεις επηρεάζονται από μια σημαντι-
κή παράμετρο του κυτταρικού μεγέθους, τον 
λόγο του εμβαδού επιφάνειας προς τον όγκο 
(Εικόνα 2.6). Αυτός ο λόγος επηρεάζει την 
ικανότητα των κυττάρων να προσλαμβάνουν 
θρεπτικές ουσίες και κατ’ επέκταση τη βιο-
χημική τους σύσταση.

Μεμβράνες των μικροοργανισμών και ενεργητική 
μεταφορά

Όλα τα κύτταρα, είτε μικροοργανισμών είτε 
μεγαλύτερων οργανισμών, πρέπει να έχουν 
έναν φραγμό, μια μεμβράνη που να διαχω-
ρίζει τα συστατικά του κυτταροπλάσματός 
τους από το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτή η 
μεμβράνη, η κυτταροπλασματική μεμβράνη, 
που έχει πάχος περίπου 8 nm, αποτρέπει τη 
διαρροή των κυτταροπλασματικών συστα-
τικών έξω από το κύτταρο, ενώ παράλληλα 
εμποδίζει την εισροή σε αυτό ανεπιθύμητων 
χημικών ουσιών από το περιβάλλον. Η δομή 
της κυτταροπλασματικής μεμβράνης παρου-
σιάζει αξιοσημείωτη ομοιότητα μεταξύ των 
Bacteria και των Eukarya. Και στις δύο αυ-
τές επικράτειες της ζωής, το μόριο της γλυκε-
ρόλης στα λιπίδια συνδέεται με την υδρογο-

νανθρακική αλυσίδα μέσω εστερικού δεσμού 
(Εικόνα 2.7). Στα Archaea, αντιθέτως, η γλυ-
κερόλη συνδέεται μέσω αιθερικού δεσμού με 
τις υδρογονανθρακικές αλυσίδες των λιπιδί-
ων, οι οποίες είναι συνήθως διακλαδισμένες, 
με κορεσμένες μονάδες ισοπρενίου και πλή-
ρεις δακτυλίους. Τα αιθερικά λιπίδια είναι 
γενικά πιο σταθερά σε υψηλές θερμοκρασίες 
από ό,τι τα εστερικά λιπίδια, γεγονός που πι-
θανώς προσδίδει στα Archaea ένα επιλεκτι-
κό πλεονέκτημα διαβίωσης σε θερμά περι-
βάλλοντα (Valentine, 2007).

Κάποια μικρά υδρόφοβα μόρια και αέ-
ρια μπορούν να διαπεράσουν τη μεμβρανι-
κή λιπιδική διπλοστιβάδα, ενώ τα υδρόφι-
λα ή φορτισμένα μόρια δεν μπορούν. Η αμ-
μωνία (NH3), φέρ’ ειπείν, διαχέεται εύκολα, 
ενώ το αμμώνιο (NH4

+) όχι. Η αλήθεια είναι 
πως πολύ λίγες από τις ενώσεις που χρειά-
ζονται για την αύξησή τους οι μικροοργανι-
σμοί είναι και μικρές και χωρίς φορτίο. Για 
να διευκολυνθεί, λοιπόν, η μεταφορά των 
μορίων διαμέσου των μεμβρανών, τα κύττα-
ρα έχουν πρωτεΐνες που καλύπτουν όλη την 
έκταση της φωσφολιπιδικής διπλοστιβάδας 
τους. Ορισμένες από αυτές τις μεμβρανικές 
πρωτεΐνες μεταφοράς είναι μη ειδικές πορί-
νες που επιτρέπουν την είσοδο στο κύτταρο 

Εικόνα 2.7 Οι τύποι λιπιδίων των μικροοργανισμών. (A) Η γενική δομή των εστερικών λιπιδίων που 
απαντούν σε Bacteria και Eukarya. (B) Η γενική δομή των αιθερικών λιπιδίων που απαντούν στα Archaea. 
(Γ) Ένα εστερικό λιπίδιο (φωσφατιδυλοχολίνη), και (Δ) ένα λιπίδιο συνδεμένο με αιθερικό δεσμό. Ο 
αριθμός των ατόμων άνθρακα και ο τύπος των ομάδων που συμβολίζονται με R1 και R2 ποικίλλουν μεταξύ 
των μικροοργανισμών.
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ενώσεων κάτω από ένα συγκεκριμένο μέγε-
θος. Από την άλλη, αρκετές πρωτεΐνες με-
ταφοράς είναι σχεδιασμένες για να μεταφέ-
ρουν συγκεκριμένες ενώσεις διαμέσου της 
μεμβράνης. (Σκεφτείτε ότι, αν οι μεμβράνες 
αποτελούνταν μόνο από φωσφολιπίδια, τα 
κύτταρα θα πέθαιναν πολύ γρήγορα λόγω έλ-
λειψης θρεπτικών ουσιών.)

Οι μικροοργανισμοί μπορούν να βασι-
στούν στην απλή διάχυση για να φέρουν 
στο εσωτερικό τους μόνο λίγες ενώσεις. Οι 
περισσότερες θρεπτικές ενώσεις εμφανί-
ζουν διαβαθμισμένη συγκέντρωση εκατέρω-
θεν της μεμβράνης (υψηλότερη ενδοκυττα-
ρικά) και επομένως δεν μπορούν να τη δια-
περάσουν με διάχυση για να εισέλθουν στο 
κύτταρο. Για τις ενώσεις αυτές, τα κύτταρα 
χρησιμοποιούν συστήματα μεταφοράς που 
απαιτούν ενέργεια προκειμένου να επιτευ-
χθεί η μεταφορά τους αντίθετα προς τη δια
βάθμιση της συγκέντρωσής τους. Η μορφή 
της ενέργειας που τροφοδοτεί το εκάστοτε 
σύστημα μεταφοράς καθορίζει και τον τύ-
πο της ενεργητικής μεταφοράς. Η απλή με-
ταφορά αντλεί ενέργεια από την πρωτονιε-
γερτική δύναμη, ενώ το σύστημα μεταφοράς 
ABC (ATP binding cassette, κασέτα δέσμευ-
σης ATP) τροφοδοτείται από την υδρόλυση 
της ATP. Το σύστημα μεταφοράς ABC μπο-
ρεί να έχει ιδιαίτερη σημασία για τους προ-
καρυώτες που διαβιούν στη φύση, διότι εί-
ναι σε θέση να εισάγει στο κύτταρο ενώσεις 
ή υποστρώματα που απαντούν σε πολύ χαμη-
λές συγκεντρώσεις στο περιβάλλον. Σε όλες 
σχεδόν τις περιπτώσεις, στη διαδικασία της 
μεταφοράς εμπλέκονται αρκετές μεμβρανι-
κές και συχνά κυτταροπλασματικές πρωτεΐ
νες. Πολλές πρωτεΐνες μεταφοράς αναγνω-
ρίζουν μόνο μία συγκεκριμένη ένωση (π.χ. 
γλυκόζη), ενώ άλλες αναγνωρίζουν μια σει-
ρά μορίων της ίδιας χημικής οικογένειας (π.χ. 
αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας). Πολ-
λοί μικροοργανισμοί χρησιμο ποιούν για μία 
 ουσία περισσότερα από ένα συστήματα με-
ταφοράς, τα οποία διαφέρουν ως προς τη 

συγγένειά τους γι’ αυτή, αλλά και ως προς το 
ενεργειακό κόστος που ενέχουν. Και μολονό-
τι όλα αυτά τα συστήματα μεταφοράς ίσως 
μοιάζουν υπεράριθμα, δίνουν τη δυνατότη-
τα στους μικροοργανισμούς να τα χρησιμο-
ποιούν εναλλάξ, ανάλογα με τη διαθεσιμό-
τητα μιας ουσίας στο περιβάλλον, έτσι ώστε 
να μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα 
της διακίνησης και ταυτόχρονα να ελαχιστο
ποιούν το ενεργειακό κόστος.

Κυτταρικά τοιχώματα σε προκαρυώτες  
και ευκαρυώτες

Εκτός από την κυτταροπλασματική μεμβρά-
νη, πολλά κύτταρα διαθέτουν ένα τοίχωμα 
που τους προσδίδει μια πιο άκαμπτη δομή 
και σχήμα, ενώ παράλληλα τα προστατεύει 
από ωσμωτική λύση. (Σκεφτείτε, λόγου χά-
ρη, ότι στα Bacteria η συγκέντρωση των δια
λυμένων χημικών ουσιών στο κυτταρόπλα-
σμα δημιουργεί ωσμωτική πίεση περίπου 2 
atm, η οποία ισοδυναμεί με την πίεση μέ-
σα σε ένα ελαστικό αυτοκινήτου.) Σε αντί-
θεση με τα ζώα και ορισμένα πρώτιστα, τα 
ανώτερα φυτά, οι μύκητες και τα περισσότε-
ρα Bacteria και Archaea διαθέτουν κυτταρι-
κό τοίχωμα.

Η σύσταση του κυτταρικού  τοιχώματος 
ποικίλλει σημαντικά στους  ευκαρυωτικούς 
μικροοργανισμούς (Πίνακας 2.5). Οι  ζύμες και 
οι μύκητες, παραδείγματος χάριν, έχουν στα 
κυτταρικά τους τοιχώματα χιτίνη, ένα β1,4 
πολυμερές Ν ακετυλογλυκοζαμίνης. Χι τίνη 
απαντά επίσης στα έντομα και τα καρ κινοειδή. 
Ορισμένα μικροφύκη, από την  άλλη, όπως τα 
δινοφύκη που είναι μια ποικιλό  μορφη ομά-
δα ετερότροφων και αυτότροφων πρωτί-
στων (Κεφάλαιο 9), έχουν κυτταρικά τοιχώ-
ματα που αποτελούνται από κυτταρίνη, ένα 
β1,4πολυμερές γλυκόζης – όπως συμβαί-
νει και στα ανώτερα φυτά. Σε άλλα φύκη, οι 
πολυσακχαρίτες του κυτταρικού τοιχώματος 
 είναι πολυμερή άλλων σακχάρων. Τα διάτο-
μα, επί παραδείγματι, μια σημαντική ομάδα 
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φυκών του πλαγκτού γλυκών και παράκτι-
ων θαλάσσιων υδάτων, αλλά και των χερσαί-
ων μικροβιακών κοινοτήτων, έχουν ένα κυτ-
ταρικό τοίχωμα πυριτίου (γνωστό ως θήκη ή 
κέλυφος), στο οποίο προστίθενται πρωτεΐνες 
και πολυσακχαρίτες. Σημειώστε ότι η χημική 
σύσταση του κυτταρικού τοιχώματος πολλών 
άλλων πρωτίστων παραμένει άγνωστη.

Στα Bacteria, το κύριο συστατικό του 
κυτταρικού τοιχώματος είναι η πεπτιδογλυ-
κάνη, ή αλλιώς μουρεΐνη. Ο κορμός της πε-
πτιδογλυκάνης σχηματίζεται από έναν πολυ-
σακχαρίτη, τη γλυκάνη. Κάθε αλυσίδα γλυ-
κάνης συνιστά πολυμερές ενός επαναλαμβα-
νόμενου σε σειρά δισακχαρίτη, της Νακετυ-
λογλυκοζαμίνης και του Νακετυλολουραμι-
κού οξέος, τα οποία συνδέονται με β1,4γλυ-
κοζιτικό δεσμό. (Σημειώστε ότι β1,4γλυκο-
ζιτικός δεσμός απαντά και στους τρεις κύρι-
ους πολυσακχαρίτες των κυτταρικών τοιχω-
μάτων και των εξωσκελετών: την κυτταρίνη, 
τη χιτίνη και την πεπτιδογλυκάνη.) Οι αλυσί-
δες γλυκάνης της πεπτιδογλυκάνης διασυν-
δέονται μεταξύ τους με πεπτιδικές αλυσί-
δες λίγων αμινοξέων, συνήθως Lαλανίνης, 
Dαλανίνης, Dγλουταμικού οξέος και είτε 

Lλυσίνης είτε του δομικού της αναλόγου, 
δια μινοπιμελικού οξέος. Τα Dαμινοξέα είναι 
ασυνήθιστα, αφού όλα τα αμινοξέα που απα-
ντούν στις πρωτεΐνες είναι Lδιαμόρφωσης. 
Η χημική δομή της πεπτιδογλυκάνης μπο-
ρεί να εμφανίζει διαφοροποιήσεις στα αμι-
νοξέα της πεπτιδικής αλυσίδας, εξ ου και 
υπάρχουν περίπου 100 διαφορετικοί τύποι 
πεπτιδογλυκάνης.

Με βάση τη δομή του κυτταρικού τοιχώ-
ματος, τα Bacteria διακρίνονται σε δύο κύ
ριες ομάδες: στα θετικά κατά Gram και τα 
αρνητικά κατά Gram (Εικόνα 2.8). Η διάκρι-
ση αυτή βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο 
τα Bacteria αντιδρούν σε μια χρώση (τη χρώ-
ση Gram) που επινόησε αρχικά ο Δανός για-
τρός H. C. J. Gram (18531938). Αργότερα δι-
απιστώθηκε πιο συγκεκριμένα ότι η αντί-
δραση ενός βακτηρίου στη χρώση Gram 
εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του τοιχώ-
ματος και της μεμβράνης του. Τα θετικά κα-
τά Gram Bacteria έχουν ένα παχύ κυτταρι-
κό τοίχωμα που αποτελείται από πεπτιδογλυ-
κάνη· δεν φέρουν εξωτερική μεμβράνη, μπο-
ρεί ωστόσο να περιβάλλονται από κάψες και 
άλλες λιγότερο καλά καθορισμένες εξωκυτ-
ταρικές στιβάδες. Τα αρνητικά κατά Gram 
Bacteria έχουν λεπτότερο κυτταρικό τοίχω-
μα, το οποίο περιβάλλεται από μια εξωτερι-
κή μεμβράνη που περιέχει λιποπολυσακχα-
ρίτη (LPS). Σημειώστε ότι τέτοια εξωτερική 
μεμβράνη LPS έχουν μόνο τα αρνητικά κατά 
Gram Bacteria. Ο χώρος μεταξύ της εξωτε-
ρικής μεμβράνης και της κυτταροπλασματι-
κής μεμβράνης ονομάζεται περίπλασμα ή πε-
ριπλασματικός χώρος.

Τα κυανοβακτήρια, τα οποία είναι σημα-
ντικοί πρωτογενείς παραγωγοί (Κεφάλαιο 6), 
είναι αρνητικά κατά Gram, έχουν όμως κά-
ποιες σημαντικές διαφορές από αυτά (Hoic-
zyk & Hansel, 2000). Κατ’ αρχάς, το στρώ-
μα πεπτιδογλυκάνης του κυτταρικού τους 
τοιχώματος είναι πολύ παχύτερο από εκείνο 
των τυπικών αρνητικών κατά Gram Bacteria 
και φέρει περισσότερες διασυνδέσεις μετα-

Πίνακας 2.5 Συστατικά του κυτταρικού τοιχώματος 
ορισμένων μικροοργανισμών.

Μικρο
οργανισμός

Κυτταρικό 
τοίχωμα

Κύρια συστατικά

Bacteria Πεπτιδογλυκάνη N-ακετυλο μου-
ραμικό οξύ, 
N-ακετυλογλυ κο -
ζαμίνη, αμι νοξέα

Archaea Πρωτεΐνη, 
ψευδομουρεΐνη

Αμινοξέα, 
N-ακετυλογλυκο-
ζαμίνη, 
N-ακετυλοταλο-
ζαμι νουρονικό 
οξύ

Ορισμένα 
φύκη

Κυτταρίνη Γλυκόζη

Διάτομα Πυρίτιο Πυριτικό άλας

Μύκητες Χιτίνη N-ακετυλογλυ κο-
ζαμίνη
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ξύ των αλυσίδων πεπτιδογλυκάνης. Επίσης, 
τα κυανοβακτήρια, πέραν του LPS, φέρουν 
και έναν ολιγοσακχαρίτη, το Οαντιγόνο, το 
οποίο μπορεί να συμβάλει στην τοξικότητα 
ορισμένων στελεχών τους, όπως συμβαίνει 
και στα Gram αρνητικά παθογόνα. Εκτός από 
το LPS και το Οαντιγόνο, όμως, η εξωτερική 
μεμβράνη των κυανοβακτηρίων περιέχει και 
άλλα συστατικά που δεν απαντούν σε τυπικά 
Gramαρνητικά Bacteria, μεταξύ των οποίων 
καροτενοειδή και ασυνήθιστα λιπαρά οξέα, 
όπως το βυδροξυπαλμιτικό οξύ.

Στα κυτταρικά τοιχώματα των Archaea 
δεν υπάρχει ούτε μουραμικό οξύ ούτε LPS. 
Αντ’ αυτών, τα Archaea έχουν ποικίλους τύ-
πους κυτταρικών τοιχωμάτων που περιέχουν 
πολυσακχαρίτες, πρωτεΐνες ή γλυκοπρωτεΐ-
νες (Mayer, 1999). Τα τοιχώματα ορισμένων 
περιέχουν ψευδομουρεΐνη ή αλλιώς ψευδο-
πεπτιδογλυκάνη, έναν όξινο ετεροπολυσακ-
χαρίτη που μοιάζει αρκετά με τη βακτηρια-
κή πεπτιδογλυκάνη. Ο σκελετός της ψευδο-
μουρεΐνης περιλαμβάνει Νακετυλογλυκο
ζαμίνη (όπως και η πεπτιδογλυκάνη),  αλλά 
Νακετυλοταλοζαμινουρονικό οξύ (αντί για 

 Νακετυλολουραμικό οξύ που έχει η πε-
πτιδογλυκάνη). Άλλα Archaea, όπως πολ-
λά αλόφιλα και μεθανιογόνα, έχουν μια επί-
στρωση πρωτεΐνης ή γλυκοπρωτεΐνης (τη 
στιβάδα S), χωρίς ψευδομουρεΐνη. Επίσης, 
υπάρχουν Archaea που δεν διαθέτουν κα-
θόλου κυτταρικό τοίχωμα – επιβιώνουν στη 
φύση έχοντας μόνο μια μεμβράνη που διαχω-
ρίζει το κυτταρόπλασμά τους από το εξωτε-
ρικό περιβάλλον.

Εν ολίγοις, τα κυτταρικά τοιχώματα των 
μικροοργανισμών, όταν υπάρχουν, δομού-
νται από διαφορετικά συστατικά, όπως πο-
λυσακχαρίτες, πρωτεΐνες ή γλυκοπρωτεΐνες. 
Η χημική σύσταση ενός κυτταρικού τοιχώ-
ματος –ή η απουσία του– προσφέρει σημα-
ντικές πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές 
πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι μικροοργανι-
σμοί, και, όπως θα δούμε παρακάτω, η με-
λέτη της μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μι-
κροβιακούς οικολόγους και τους βιογεωχη-
μικούς, προκειμένου να διερευνηθούν ερω-
τήματα σχετικά με τις μικροβιακές κοινό-
τητες και την οργανική ύλη στα φυσικά 
περιβάλλοντα.

GRAM-ΑΡΝΗΤΙΚΑGRAM-ΘΕΤΙΚΑ

Μαστίγιο
(12–18 nm)

Τριχίδιο
(4–35 nm)

Κάψα

Εξωτερική μεμβράνη

Πεπτιδογλυκάνη

Κυτταροπλασματική
μεμβράνη

~8 nm

Μεταβλητή Μεταβλητή

~8 nm ~8 nm

~2 nm15–80 nm

Εικόνα 2.8 Το κυτταρικό τοίχωμα και η κυτταροπλασματική μεμβράνη των Gram-θετικών και των Gram-
αρνητικών Bacteria. (Neidhardt et al., 1990, κατόπιν αδείας του εκδότη.)
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Συστατικά των μικροβιακών κυττάρων 
ως βιοδείκτες

Χημικές ενώσεις οι οποίες γνωρίζουμε ότι εί-
ναι ειδικές για τους μικροοργανισμούς μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογι-
σμό της μικροβιακής βιομάζας και τον εντο-
πισμό των πηγών οργανικής ύλης που απα-
ντά στα φυσικά περιβάλλοντα (Bianchi & 
Canuel, 2011). Αυτές τις ενώσεις τις αποκα-
λούμε βιοδείκτες, σχεδόν όλες δε σχετίζονται 
με τις κυτταρικές μεμβράνες ή τα τοιχώματα 
των μικροοργανισμών. Στους βιοδείκτες που 
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της βα-
κτηριακής βιομάζας περιλαμβάνονται ο LPS 
και το μουραμικό οξύ, δύο μοναδικές –όπως 
προαναφέραμε– ενώσεις των Bacteria. Εί-
ναι αξιοσημείωτο ότι τα δεδομένα που προ-
έκυψαν από τη χρήση του μουραμικού οξέος 
ήταν σημαντικά για τις πρώτες μελέτες που 
έγιναν σε προκαρυώτες ιζημάτων (Moriarty, 
1977· King & White, 1977). Οι συγκεντρώ-
σεις του LPS, από την άλλη, χρησιμοποιή-
θηκαν για να επιβεβαιωθεί ότι τα κύτταρα 
που μετρήθηκαν μέσω άμεσης μικροσκοπίας 
σε δείγματα ωκεάνιου νερού ήταν πράγματι 
προκαρυώτες (Watson et. al., 1977). Οι LPS 
εκτιμήσεις και οι άμεσες μετρήσεις είναι πα-
ρόμοιες, επειδή τα Gramθετικά Bacteria, τα 
οποία δεν έχουν LPS, δεν αφθονούν στα θα-

λάσσια ύδατα (Κεφάλαιο 4). Άλλες ενώσεις 
που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της 
βιομάζας είναι τα λιπαρά οξέα των φωσφο-
λιπιδίων (phospholipidlinked fatty acids, 
PLFA).

Τα συστατικά της κυτταροπλασματικής 
μεμβράνης και του κυτταρικού τοιχώματος 
μπορούν να αξιοποιηθούν και με άλλους 
τρόπους στη μικροβιακή οικολογία και τη 
βιογεωχημεία. Τα PLFA, λόγου χάρη, εκτός 
από τον υπολογισμό της βιομάζας, χρησιμο-
ποιούνται και για τον έλεγχο της παρουσίας 
ή της απουσίας ορισμένων μικροβιακών τα-
ξινομικών ομάδων, όπως οι θειικοαναγωγικοί 
μικροοργανισμοί (PLFA i17:1 και 10Me16:0), 
οι ακτινομύκητες (10Me17:0 και 10Me18:0), 
αλλά και τα ευκαρυωτικά φύκη (20:5 ω 3). 
Ομοίως, τα Archaea μπορούν να εντοπι-
στούν χάρη στα μοναδικά αιθερικά λιπίδιά 
τους· ειδικότερα, ο αριθμός των δακτυλίων 
κυκλοπεντανίου στα λιπίδια της μεμβράνης 
τους (TEX86) χρησιμοποιείται για τον υπολο-
γισμό της θερμοκρασίας σε γεωλογική χρο-
νολογική κλίμακα (Qin et al., 2015).

Η προσέγγιση των βιοδεικτών μπορεί, 
όμως, να συνδυαστεί και με την ανάλυση του 
σταθερού ισότοπου 13C. Στη βιόσφαιρα ο C 
αποτελείται από τα σταθερά ισότοπα 12C και 
13C, σε αναλογία περίπου 99% προς 1%, αντί-
στοιχα. Η φυσική αφθονία του 13C μπορεί να 

Εικόνα 2.9 Η σχετική αφθονία  
του ισοτόπου 13C στην ατμόσφαιρα, 
στον διαλυτό ανόργανο άνθρακα 
(dissolved inorganic carbon, DIC),  
στο μεθάνιο, στα ανώτερα φυτά και 
στους μικροοργανισμούς.  
Το θερμογενές μεθάνιο που προκύπτει 
από τη γεωθερμική αποσύνθεση της 
οργανικής ύλης έχει πολύ μεγαλύτερη 
τιμή δ 13C (μικρότερη αρνητική τιμή) 
από ό,τι το βιογενές μεθάνιο που 
παράγεται από μεθανιογόνα Archaea. 
Προσαρμοσμένο από το Boschker & 
Middelburg, 2002. 
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αξιοποιηθεί για τον προσδιορισμό της πηγής 
οργανικού άνθρακα που χρησιμοποιεί ένας 
οργανισμός: Οι σχετικές συγκεντρώσεις του 
13C, εκφρασμένες ως δ 13C (σε ‰), ποικίλλουν 
μεταξύ των πρωτογενών παραγωγών (Εικόνα 
2.9), ανάλογα με την προτίμηση κάθε αυτό-
τροφου να αφομοιώνει («διακρίνει») CO2 με 
το ελαφρύτερο 12C ή το βαρύτερο 13C ισότο-
πο. (Οι τιμές είναι αρνητικές όταν υπάρχει λι-
γότερος 13C σε σύγκριση με κάποιο πρότυπο.) 
Το δ 13C των C4 χερ σαίων φυτών είναι πε-
ρίπου −14‰, των φυκών −21‰, ενώ των C3 
χερσαίων φυτών −27‰. Οι οργανισμοί μιας 
τροφικής αλυσίδας έχουν παρόμοιες τιμές δ 
13C, και διαφέρουν μόνο κατά 1‰ ή λιγότε-
ρο από την τιμή του πρωτογενούς παραγωγού 
που βρίσκεται στη βάση της τροφικής αλυ-
σίδας (γενικά οι τιμές αλλάζουν κατά περί-
που 1‰ σε κάθε τροφικό επίπεδο). Εν ολίγοις, 
«είσαι ό,τι τρως». Παραδείγματος χάριν, ένας 
φυτοφάγος οργανισμός που τρέφεται με C4 
φυτά θα έχει τιμή δ 13C περίπου −15‰, ενώ το 
δ 13C ενός σαρκοφάγου που θηρεύει τον φυ-
τοφάγο θα είναι περίπου −16‰.

Οι ίδιοι γενικοί κανόνες μπορούν να εφαρ-
μοστούν για την τιμή 13C των βιοδεικτών και 
άλλων μεμονωμένων οργανικών ενώσεων – 
η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση ονομάζεται 
ισοτοπική ανάλυση συγκεκριμένων ενώ σεων. 
Η ισοτοπική σύσταση αυτών των ενώσεων 
μπορεί να διαφέρει από εκείνη ολόκληρου του 
οργανισμού ή της πηγής C, και τούτο λόγω 
διερ γασιών κλασμάτωσης που συνοδεύουν 
τα στάδια βιοσύνθεσης της εκάστοτε ένωσης. 
Λόγου χάρη, τα λιπίδια είναι απεμπλουτισμέ-
να κατά 2‰ έως 6‰ σε 13C συγκρινόμενα με 
τις τιμές 13C του οργανισμού (π.χ. εάν η τιμή 
δ 13C του οργανισμού είναι −26‰, τότε η δ 
13C των λιπιδίων μπορεί να είναι από −28 έως 
−32‰). Αξίζει να αναφέρουμε εδώ το παρά-
δειγμα μιας έρευνας στην οποία χρησιμοποι-
ήθηκε η ισοτοπική ανάλυση για να μελετηθεί 
η ροή του άνθρακα σε μια μικρο βια κή τροφι-
κή αλυσίδα σε δασικά εδάφη (Pollierer et al., 
2012): Με βάση τις τιμές δ 13C των λιπι δίων, 

διαπιστώθηκε ότι ο οργανικός άνθρακας που 
προέρχεται από τις ρίζες των δένδρων εισέρ-
χεται στην εδαφική τροφική αλυσίδα μέσω 
μυκήτων που σχετίζο νται με τις ρίζες (Κεφά-
λαιο 14), αν και η συμβολή των βακτηρίων σε 
τούτη τη διεργασία είναι μεγαλύτερη από αυ-
τή που αρχικά πιστευόταν.

Εξωκυτταρικές δομές

Εκτός από τις κυτταρικές μεμβράνες και τα 
τοιχώματα, πολλοί μικροοργανισμοί μπο-
ρεί να έχουν άλλες δομές και μακρομόρια 
που είναι μεν προσκολλημένα στο κύττα-
ρο, εκτείνονται όμως πέρα   από την εξωτερι-
κή μεμβράνη ή το τοίχωμα. Αυτές οι εξωκυτ-
ταρικές δομές και τα μακρομόρια εξυπηρε-
τούν πληθώρα λειτουργιών: από την αυτοκί-
νηση των μικροβίων έως την προσκόλλησή 
τους σε επιφάνειες.

Εξωκυτταρικά πολυμερή μικροοργανισμών

Ανάλογα με το περιβάλλον και το στάδιο 
ανάπτυξης, οι μικροοργανισμοί μπορούν να 
εκκρίνουν σύνθετα εξωκυτταρικά πολυμερή, 
αποτελούμενα κυρίως από πολυσακχαρίτες. 
Ορισμένα Bacteria, φέρ’ ειπείν, εκκρίνουν 
πολυμερή τα οποία μπορούν να οργανωθούν 
και να σχηματίσουν μια συνεκτική στιβά-
δα γύρω από το κύτταρο, τη λεγόμενη κάψα 
(Εικόνα 2.10Α). Άλλοι μικροοργανισμοί που 
προσκολλώνται σε επιφάνειες παράγουν λι-
γότερο συνεκτικά και πιο εκτεταμένα δίκτυα 
πολυμερών (Εικόνα 2.10Β), τα οποία αναφέ-
ρονται ως γλυκοκάλυκας, εξωκυτταρικοί πο-
λυσακχαρίτες, εξωκυτταρικές πολυμερείς ου-
σίες (extracellular polysaccharides, EPS), ή 
απλώς βλέννη. Σε φυσικά περιβάλλοντα, λό-
γω του περιορισμένου άνθρακα, τα ελεύθε-
ρα διαβιούντα Bacteria μάλλον δεν σχηματί-
ζουν κάψες, οι προκαρυώτες, όμως, που είναι 
προσκολλημένοι σε οργανικές και ανόργανες 
επιφάνειες συχνά παράγουν και ενσωματώ-
νονται σε εξωκυτταρικά πολυμερή.
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Ανεξάρτητως ονομασίας, πάντως, τα εξω-
κυτταρικά αυτά πολυμερή εξυπηρετούν διά-
φορες λειτουργίες. Όταν, λόγου χάρη, περιο-
ρίζεται η βιοδιαθεσιμότητα του άνθρακα στο 
περιβάλλον, τότε μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν ως πηγή άνθρακα από κάποιους ετερό-
τροφους μικροοργανισμούς. Κάποια πολυμε-
ρή μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην προ-
σκόλληση των μικροοργανισμών σε επιφά-
νειες, ενώ παράλληλα παρέχουν και προστα-
σία από τη θήρευση – ίσως και από την προ-

σβολή από ιούς. Επιπλέον, ορισμένα σύν-
θετα πολυμερή αποτελούν σημαντικές συ-
νιστώσες της συμβίωσης μεταξύ αζωτοδε-
σμευτικών βακτηρίων και ψυχανθών φυτών 
(βλ. Κεφάλαιο 14).

Τα εξωκυτταρικά πολυμερή μπορούν να 
προστατεύσουν τα παθογόνα Bacteria και να 
περιορίσουν την αποτελεσματικότητα των 
αντιβιοτικών· μπορούν, όμως, και να συμ-
βάλουν σε ασθένειες που προκαλούνται από 
μικροοργανισμούς, όπως συμβαίνει π.χ. στην 
περίπτωση του Pseudomonas aeruginosa και 
της κυστικής ίνωσης. Οι ευκαρυωτικοί μι-
κροοργανισμοί μπορούν επίσης να εκκρί-
νουν εξωκυτταρικά πολυμερή, κυρίως υδα-
τάνθρακες, πρωτεΐνες και άλλα μακρομό-
ρια (Grabowski et al., 2011), ο λειτουργικός 
ρόλος των οποίων πιθανώς μοιάζει αρκετά 
με εκείνον των προκαρυωτικών μικροοργα-
νισμών. Η υδατανθρακική σύνθεση των πο-
λυμερών που παράγονται από φύκη ποικίλ-
λει σημαντικά μεταξύ διαφορετικών ειδών, 
με τη γλυκόζη να είναι συνήθως ο πιο κοινός 
μονοσακχαρίτης (Biersmith & Benner, 1998). 
Τα βενθικά διάτομα μπορούν να παραγάγουν 
μεγάλες ποσότητες εξωκυτταρικών πολυ-
σακχαριτών, ενώ ορισμένα πλαγκτικά διάτο-
μα εκκρίνουν χιτίνη. Οι μικροϊνώδεις δομές 
της χιτίνης στα διάτομα μπορούν να τα προ-
στατεύουν από τη θήρευση, να τα διατηρούν 
αιωρούμενα στη στήλη νερού ή αντιθέτως να 
τα οδηγούν σε βύθιση λόγω βαρύτητας, με 
τον σχηματισμό μεγάλων συσσωματωμάτων 
από ζωντανά κύτταρα. 

Πέραν των μικροοργανισμών, τα εξωκυτ-
ταρικά πολυμερή είναι λειτουργικώς σημα-
ντικά και για άλλους οργανισμούς, όπως επί-
σης και για το περιβάλλον. Τα θρυμματοφάγα 
μετάζωα, φέρ’ ειπείν, καταναλώνουν τα εξω-
κυτταρικά πολυμερή των θρυμμάτων μαζί με 
τους μικροοργανισμούς που είναι προσκολ-
λημένοι σε αυτά. Τα πολυμερή που απελευ-
θερώνονται από μικροοργανισμούς συμβάλ-
λουν επίσης στη διαμόρφωση συσσωματω-
μάτων σε υδατικά και χερσαία ενδιαιτήματα. 

Εικόνα 2.10 Bacteria που περιβάλλονται από 
εξωκυτταρικά πολυμερή. (Α) Μικροφωτογραφία 
Bacteria με κάψα, ύστερα από αρνητική χρώση με 
ινδική μελάνη (η ινδική μελάνη δεν χρωματίζει την 
κάψα). Το μήκος κάθε κυττάρου είναι περί τα 5 μm. 
(Από Hoffmaster et al., 2004· κατόπιν αδείας, Na-
tional Academy of Sciences, USA.) (Β) Το Shewanel-
la oneidensis, περιβεβλημένο από εξωκυτταρικά 
πολυμερή. Η ράβδος κλίμακας είναι 0,5 μm. 
(Φωτογραφία: Alice Dohnalkova, από Dohnalkova 
et al., 2011· χρήση κατόπιν αδείας των συγγραφέων 
και του εκδότη.)

(A)

(B)
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Αυτή η οργανική ύλη είναι εξαιρετικά σημα-
ντική για την ποιότητα των εδαφών – εξ ου 
και σε ορισμένα εδάφη, προκειμένου να επι-
βραδυνθεί η διάβρωσή τους και να προαχθεί 
η κατακράτηση νερού και θρεπτικών συστα-
τικών, προστίθενται κάποια τεχνητά πολυ-
μερή. Σε υδατικά ενδιαιτήματα, τα εξωκυτ-
ταρικά πολυμερή που παράγονται από τους 
μικροοργανισμούς συμβάλλουν στη φυσι-
κή σταθερότητα των ιζημάτων, ακόμα και 
όταν όταν αυτοί οι μικροοργανισμοί δεν εί-
ναι προσδεμένοι σε βιοϋμένια (Κεφάλαιο 3) 
(Malarkey et al., 2015). Στη σταθεροποίηση 
των ιζημάτων ενδεχομένως να παίζουν ιδιαί-
τερα σημαντικό ρόλο τα βενθικά διάτομα, αν 
και εξίσου σημαντικά είναι και τα εξωκυττα-
ρικά πολυμερή των βακτηρίων (Εικόνα 2.11).

Μαστίγια και βλεφαρίδες, κροσσοί και τριχίδια

Πολλοί μικροοργανισμοί έχουν ικανότητα 
αυτόνομης μετακίνησης, όπως είναι η κο-
λύμβηση και η ολίσθηση. Αρκετοί τέτοιοι 

αυτοκινούμενοι προκαρυωτικοί και ευκα-
ρυωτικοί μικροοργανισμοί ωθούνται χάρη 
σε μια εξωκυτταρική τριχοειδή δομή, το λε-
γόμενο μαστίγιο, το οποίο προεξέχει από το 
τοίχωμά τους. Κάποιοι μικροοργανισμοί φέ-
ρουν ένα ή περισσότερα μαστίγια, προσαρ-
τημένα είτε στο ένα άκρο του κυττάρου (πο-
λική μαστιγιοφορία) είτε σε πολλές θέσεις σε 
όλη την κυτταρική επιφάνεια (περίτριχη μα-
στιγιοφορία). Ένας μικροοργανισμός μπορεί 
να κινείται με τη βοήθεια μαστιγίων μικρού 
μήκους που ονομάζονται βλεφαρίδες. Ορι-
σμένοι μικροοργανισμοί, από την άλλη, κι-
νούνται χωρίς μαστίγιο, ολισθαίνοντας κατά 
μήκος στερεών επιφανειών. Λόγου χάρη, τα 
διά τομα της τάξης Pennales ολισθαίνουν εκ-
κρίνοντας πολυμερή μέσω μιας οπής στη θή-
κη τους· κάποια νηματοειδή κυανοβακτήρια 
ολισθαίνουν περιστρέφοντας και κάμπτο-
ντας τα κύτταρά τους, ενώ το βακτήριο Fla-
vobacterium johnsoniae φαίνεται πως ολι-
σθαίνει με τη βοήθεια ομάδων («τουφών) νη-
ματίων πλάτους 5 nm που είναι προσαρτημέ-

Εικόνα 2.11 Η επίδραση 
των μικροοργανισμών στη 
σταθερότητα των ιζημάτων, 
όπως αυτή υπολογίζεται από την 
ταχύτητα που απαιτείται για τη 
διάβρωσή τους είτε παρουσία 
όλων των μικροοργανισμών, 
είτε παρουσία μόνο βακτηρίων 
ή διατόμων, είτε απουσία 
μικροοργανισμών. Μεγάλο μέρος 
της επίδρασης οφείλεται στους 
εξωκυτταρικούς πολυσακχαρίτες 
και σε άλλα πολυμερή 
που παράγονται από τους 
μικροοργανισμούς. Η ποσότητα 
των πολυμερών αυξάνεται με την 
πάροδο του χρόνου, οδηγώντας  
σε υψηλότερους ουδούς 
διάβρωσης και πιο σταθερά 
ιζήματα. (Δεδομένα από Lundkvist 
et al., 2007.)
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να στην εξωτερική του μεμβράνη (Liu et al., 
2007). Σε άλλα ολισθητικά Bacteria, όπως τα 
μυξοβακτήρια και ορισμένα μέλη του φύλου 
Bacteroidetes, οι μηχανισμοί ολίσθησης πα-
ραμένουν ασαφείς.

Οι κροσσοί και τα τριχίδια των Bacteria 
είναι νηματοειδείς πρωτεΐνες που εξέχουν 
από την επιφάνεια του κυττάρου και είναι 
εν γένει βραχύτερες σε μήκος από τα μαστί-
για (Εικόνα 2.12). Οι κροσσοί και τα τριχί-
δια δεν μετέχουν στην κίνηση των κυττάρων, 
τους επιτρέπουν όμως να προσκολλώνται σε 
επιφάνειες ή σε άλλα κύτταρα. Το Bordetella 
pertussis, παραδείγματος χάριν, χρησιμοποι-
εί κροσσούς για να προσδεθεί στα ανθρώ-
πινα επιθηλιακά κύτταρα – βήμα σημαντι-
κό για την έναρξη της παθογόνας διεργασί-
ας του κοκκύτη. Επίσης, ένας τύπος τριχι
δίου, το συζευτικό τριχίδιο, εμπλέκεται στη 
μεταφορά DNA από ένα κύτταρο σε ένα άλ-

λο, μια διαδικασία γνωστή ως σύζευξη. Ση-
μειώνεται εδώ πως η διερεύνηση του οικο-
λογικού ρόλου των κροσσών και των τριχι-
δίων έχει επικεντρωθεί στην ανίχνευση των 
γονι δίων τους σε φυσικές μικροβιακές κοινό-
τητες (Chen et al., 2015b). Πάντως, βακτήρια 
που διαβιούν σε ολιγοτροφικά περιβάλλοντα 
όπως οι ωκεανοί δεν φαίνεται να έχουν πολ-
λά από αυτά τα γονίδια (Yooseph et al., 2010).

Ένας άλλος τύπος εξωκυτταρικής δο-
μής που χρησιμοποιούν ορισμένα αναερό-
βια βακτήρια σε οξειδοαναγωγικές αντιδρά-
σεις είναι τα λεγόμενα «νανοκαλώδια», τρι-
χίδια που περιέχουν κυτοχρώματα (Shi et 
al., 2016). Όλα τα άλλα αναερόβια βακτή-
ρια, όπως και τα αερόβια, πραγματοποιούν 
τις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις τους εν-
δοκυτταρικά, μεταφέροντας τις απαραίτητες 
ενώσεις μέσα στο κύτταρο. Κάποιες οξειδο-
αναγωγικές ενώσεις, ωστόσο, είναι αδιάλυ-
τες και δεν μπορούν να διασχίσουν τις κυτ-
ταρικές μεμβράνες [π.χ. κάποια ορυκτά που 
περιέχουν οξειδωμένο σίδηρο ή μαγγάνιο με 
τη μορφή Fe (III) ή Mn (IV)]. Για να μπορέ-
σουν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες ενώσεις, 
Bacteria όπως το Geobacter metallireducens 
και το Shewanella oneidensis μεταφέρουν, 
μέσω νανοκαλωδίων, τα ηλεκτρόνια που πα-
ράγονται κατά την κυτταρική αναπνοή στα 
ορυκτά Fe (III) ή Mn (IV). Μεταφορά ηλε-
κτρονίων μέσω νανοκαλωδίων μπορεί επί-
σης να γίνει μεταξύ κυττάρων διαφορετικών 
ειδών, ακόμα και όταν ανήκουν σε διαφορε-
τικές επικράτειες της ζωής, π.χ. μεταξύ ειδών 
Geobacter και μεθανιογόνων Archaea.

Ένα άλλο εντυπωσιακό παράδειγμα με-
ταφοράς ηλεκτρονίων σε μεγάλες αποστά-
σεις παρέχουν τα «βακτήριακαλώδια» (Lov-
ley, 2017· Pfeffer et al., 2012). Bacteria που 
ανήκουν στην οικογένεια  Desulfobulbaceae 
σχηματίζουν μεγάλα ευθύγραμμα νήματα 
βραχέων κυττάρων που ενώνονται μέσω των 
άκρων τους. Κατά μήκος αυτών των νημάτων 
μπορούν να μεταφερθούν ηλεκτρόνια από 
ανοξικά ενδιαιτήματα πλούσια σε ανηγμένες 

Εικόνα 2.12 Οι κροσσοί ενός κυττάρου E. coli τού 
επιτρέπουν να προσκολληθεί στην επιθηλιακή 
βλέννη των θηλαστικών. (Από Gross, 2006· χρήση 
σύμφωνα με τους όρους της Creative Commons 
Attribution License.)
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ενώσεις του θείου, σε ενδιαιτήματα πλούσια 
σε οξυγόνο. Μεταφορά ηλεκτρονίων μπορεί 
να γίνει και μεταξύ διαφορετικών ειδών, π.χ. 
από χημειολιθότροφα ε και γ Proteobacteria 
σε «βακτήριακαλώδια». Σε κάθε περίπτωση, 

ο ρόλος των μικροοργανισμών αυτών στην 
αποδόμηση της οργανική ύλης σε ανοξικά 
ενδιαιτήματα και στη διε πιφάνεια οξικών και 
ανοξικών ενδιαιτημάτων φαίνεται πως είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός (Κεφάλαιο 11).

Σύνοψη

1. Η στοιχειακή και η βιοχημική σύσταση των μικροοργανισμών επηρεάζουν 
σημαντικά τη χημεία των φυσικών περιβαλλόντων. Οι πληροφορίες σχετικά με 
τη μικροβιακή σύσταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση πολλών 
βιογεωχημικών διεργασιών.

2. Η στοιχειακή και η βιοχημική σύσταση των μικροοργανισμών ποικίλλουν ανάλογα 
με τις συνθήκες αύξησης και τον τύπο του εκάστοτε μικροοργανισμού. Βάσει αυτής 
της ποικιλότητας μπορούμε να συναγάγουμε τις διάφορες συνθήκες μικροβιακής 
αύξησης.

3. Τα κυτταρικά τοιχώματα των προκαρυωτών, των μυκήτων και των πρωτίστων 
διαφέρουν πολύ ως προς τη σύστασή τους, συχνά ωστόσο περιέχουν β1,4
συνδεμένα πολυμερή. Το κυτταρικό τοίχωμα των Bacteria δομείται από 
πεπτιδογλυκάνη με ασυνήθη συστατικά, όπως το μουραμικό οξύ και τα Dαμινοξέα.

4. Οι κυτταρικές μεμβράνες των Bacteria και των Eukarya είναι παρόμοιες και 
αποτελούνται από εστερικά λιπίδια· αντιθέτως, των Archaea έχουν αιθερικά λιπίδια. 
Όλες οι μεμβράνες περιέχουν πρωτεΐνες μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
εισροή επιθυμητών ενώσεων στο κύτταρο.

5. Κάποιες χημικές ενώσεις που απαντούν στα κυτταρικά τοιχώματα και στις 
μεμβράνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες για την εκτίμηση της 
βιομάζας και τον εντοπισμό των πηγών άνθρακα.

6. Οι μικροοργανισμοί μπορούν να εκκρίνουν εξωκυτταρικά πολυμερή, κυρίως 
πολυσακχαρίτες. Αυτά τα πολυμερή βοηθούν τους μικροοργανισμούς να 
προσκολληθούν σε επιφάνειες, επηρεάζουν δε το φυσικό τους περιβάλλον.

7. Οι μικροοργανισμοί διαθέτουν ποικίλες τριχοειδείς εξωκυτταρικές δομές, τις 
 οποίες χρησιμοποιούν για κίνηση, προσκόλληση και μεταφορά DNA από το ένα 
κύτταρο στο άλλο. Ορισμένα Bacteria χρησιμοποιούν νανοκαλώδια για τη μεταφορά 
ηλεκτρονίων σε αδιάλυτα μέταλλα όπως τα οξείδια Fe(III).




