
Είμαστε εξοικειωμένοι με πολλά χαρακτη-
ριστικά των περιβαλλόντων στα οποία ζουν 
και αλληλεπιδρούν οι μεγάλοι σε μέγεθος 
οργανισμοί· έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε 
ελάφια στην ξηρά και ψάρια στο νερό, κα-
ταπράσινα δάση όπου η βροχή είναι άφθονη 
και κάκτους σε μέρη σχετικά άνυδρα. Πολ-
λά από αυτά τα περιβαλλοντικά χαρακτηρι-
στικά επηρεάζουν τους μικροοργανισμούς 
και τις μικροβιακές διεργασίες. Οι ίδιοι μη-
χανισμοί και οι εξισώσεις που περιγράφουν 
τις επιδράσεις τους στους μεγάλους οργανι-
σμούς μπορούν να εφαρμοστούν και στους 
μικροοργανισμούς. Ωστόσο, κάποια άλλα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά είναι μονα-
δικά για τη ζωή στη μικροκλίμακα. Γι’ αυ-
τά τα χαρακτηριστικά, η διαίσθησή μας, η 
οποία βασίζεται στα μακροοικοσυστήματα, 
δεν μας οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα· 
χρειαζόμαστε, εν ολίγοις, διαφορετικές προ-
σεγγίσεις για να καταλάβουμε πώς αλληλε-
πιδρούν οι μικροοργανισμοί με το περιβάλ-
λον τους.

Ορισμένες σημαντικές φυσικοχημικές 
ιδιότητες

Θα εξετάσουμε κατ’ αρχάς ορισμένα περι-
βαλλοντικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι 
γνωστό ότι επηρεάζουν όλους τους οργανι-
σμούς, ώστε να εισαγάγουμε μερικούς βασι-

κούς όρους και αρχές για το φυσικοχημικό 
περιβάλλον των μικροοργανισμών. Σημειώ-
στε, βέβαια, ότι πολλά από αυτά τα χαρακτη-
ριστικά θα τα επανεξετάσουμε και σε επόμε-
να κεφάλαια.

Νερό

Η αναζήτηση ζωής σε άλλους πλανήτες συ-
χνά επικεντρώνεται στο νερό, και τούτο διό-
τι από την εμπειρία μας στη Γη γνωρίζουμε 
πως όπου υπάρχει νερό υπάρχει και ζωή. Όλα 
τα κύτταρα, είτε μικροοργανισμών είτε με-
ταζώων, περιέχουν περίπου 70% νερό κατά 
βάρος (Κεφάλαιο 2) και όλοι οι οργανισμοί 
χρειάζονται νερό για να αναπτυχθούν. Κά-
ποιοι μικροοργανισμοί μπορούν και επιβιώ-
νουν χωρίς νερό, σχηματίζοντας μεταβολικά 
ληθαργικές μορφές, όπως σπόρια ή κύστεις, 
ανάλογα με τον μικροβιακό τύπο· κανένας, 
όμως, δεν μπορεί να αναπτυχθεί όταν είναι 
εντελώς αφυδατωμένος. Ακόμα και στα εδά-
φη, οι μικροοργανισμοί χρειάζονται ένα υδα-
τικό περιβάλλον σε κλίμακα μερικών μικρο-
μέτρων για να μεταβολίζουν και να αναπτύσ-
σονται. Γενικά, το νερό έχει τεράστια επί-
δραση στους τύπους, στην αφθονία και στην 
ανάπτυξη των μικροοργανισμών στα εδάφη.

Ο πρωτοπόρος στη μικροβιακή οικολο-
γία T. D. Brock (1926-2021) έχει επισημάνει 
ότι οι ασυνήθιστες ιδιότητες του νερού εξη-
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Το φυσικοχημικό περιβάλλον  
των μικροοργανισμών
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γούν την «αξιοθαύμαστη χρησιμότητά του 
ως μέσου για την εξέλιξη όλων των μορφών 
 ζωής» (Brock, 1966). Το νερό παρουσιάζει 
63 μη ομαλές ιδιότητες (Kivelson & Tarjus, 
2001), είναι πολικό, έχει υψηλή διηλεκτρική 
σταθερά και είναι μικρό σε μέγεθος μόριο. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά το καθιστούν εξαι-
ρετικό διαλύτη για πολλές βιολογικά σημα-
ντικές ενώσεις. Είναι επίσης ένα υγρό με με-
γάλο ιξώδες (χαρακτηριστικό σημαντικό για 
την προσαρμογή της ζωής στην κλίμακα με-
γέθους των μικροοργανισμών), πολύ δε με-
γαλύτερο από εκείνο του αέρα. Μάλιστα, η 
τεράστια διαφορά ιξώδους μεταξύ νερού και 
αέρα έχει θεμελιώδεις επιπτώσεις για το πώς 
διαφοροποιείται η ζωή στη μικροβιακή κλί-
μακα από τη ζωή όπως τη βιώνουμε εμείς 
και άλλοι μακροσκοπικοί οργανισμοί. Το νε-
ρό αποτελεί το μέσο διαβίωσης των μικροορ-
γανισμών, ακόμα και αν υφίσταται μόνο ως 
ένα λεπτό υμένιο σε εδαφικούς πόρους και 
επιφάνειες.

Θερμοκρασία

Οι μικροοργανισμοί μπορούν να ζήσουν, ή 
τουλάχιστον να επιβιώσουν, σε θερμοκρα-
σίες που κυμαίνονται από πολύ κάτω του ση-
μείου πήξης του νερού (0 °C) έως αρκετά 
 πάνω από το σημείο βρασμού του (100 °C). 
Στο κατώτερο θερμοκρασιακό άκρο, συνα-
ντάμε μικροοργανισμούς όπως αυτοί που 
απαντούν στην Ανταρκτική, οι οποίοι επι-
βιώνουν σε θερμοκρασίες που συχνά πέ-
φτουν στους –60 °C (έχει παρατηρηθεί επι-
βίωση ακόμα και στους –90 °C). Μολονότι 
κάποιες μεταβολικές διεργασίες μπορούν να 
γίνουν και στον πάγο, για οποιαδήποτε ση-
μαντική μικροβιακή δραστηριότητα, το νερό 
πρέπει να είναι σε υγρή μορφή. Η δραστη-
ριότητα  αυτή, όμως, είναι δυνατή ακόμα και 
σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα είναι οι δίαυλοι άλμης 
του πάγου της Αρκτικής όπου, παρότι οι θερ-
μοκρασίες μπορεί να αγγίξουν τους –20 °C, 

το νερό παραμένει σε υγρή μορφή. Σε τού-
τη τη θερμοκρασία, το νερό μπορεί να παρα-
μείνει υγρό επειδή η αλατότητα είναι υψη-
λή (φτάνει σε τιμές πενταπλάσιες ή και σχε-
δόν δεκαπλάσιες από εκείνες του θαλασσι-
νού νερού, όπως αναφέραμε στο Κεφάλαιο 
1). Στο άλλο θερμοκρασιακό άκρο, βρίσκου-
με μικροοργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσο-
νται και πολλαπλασιάζονται σε θερμoπηγές 
στην ξηρά και σε υδροθερμικές αναβλύσεις 
στον πυθμένα κάποιων ωκεανών. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι μικροοργανισμοί έχουν βρε-
θεί σε αναβλύσεις νερών με θερμοκρασίες 
>150 °C (Κεφάλαιο 14), αν και δεν είναι σα-
φές το κατά πόσο είναι μεταβολικά ενεργοί 
(μπορεί να προέρχονται από ψυχρότερα νερά 
τα οποία αναμειγνύονται με το ζεστό υδρο-
θερμικό νερό). Μέχρι στιγμής, πάντως, το ρε-
κόρ υψηλής θερμοκρασίας (121 °C) το κατέ-
χει ένα βακτήριο που ανάγει τον σίδηρο και 
έχει απομονωθεί από τη μεσωκεάνια ράχη 
 Χουάν ντε Φούκα (Juan de Fuca Ridge) στον 
βορειοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό (Harri-
son et al., 2013). Σε θερμοκρασίες πολύ μεγα-
λύτερες των 100 °C, το νερό μπορεί να παρα-
μένει υγρό λόγω της υψηλής πίεσης που επι-
κρατεί στα βάθη των ωκεα νών. Θεωρείται, 
μάλιστα, πως η υγρή κατάσταση του νερού 
–και όχι η καθαυτή θερμοκρασία του– είναι 
εκείνη που θέτει τα «όρια» διατήρησης της 
ζωής. Στην Εικόνα 3.1 συνοψίζονται κάποιοι 
από τους όρους οι οποίοι χρησιμο ποιούνται 
για να περιγράψουν τους μικροοργανισμούς 
που αναπτύσσονται σε διαφορετικά θερμο-
κρασιακά εύρη.

Οι ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί μπο-
ρούν να αυξηθούν στα πολύ κρύα περιβάλ-
λοντα, αλλά όχι στα εξαιρετικά θερμά. Λό-
γου χάρη, διάτομα, άλλα ευκαρυωτικά φύκη 
και ετερότροφα πρώτιστα ζουν σε πολύ ψυ-
χρούς διαύλους άλμης του θαλάσσιου πάγου, 
ενώ μύκητες απομονώνονται συχνά από το 
έδαφος της Ανταρκτικής. Η επάρκεια φωτός 
περιορίζει την ανάπτυξη των φωτότροφων 
μικροοργανισμών στον θαλάσσιο πάγο πε-
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ρισσότερο από ό,τι η θερμοκρασία, η δε θη-
ρευτική δραστηριότητα των πρωτίστων (βλ. 
Κεφάλαιο 9) σε βακτήρια και άλλους μικρο-
οργανισμούς μπορεί να περιοριστεί από τα 
όρια που θέτει το ίδιο το μέγεθος των μικρο-
διαύλων άλμης. Στο άλλο θερμοκρασιακό 
άκρο, το ανώτατο όριο για την ανάπτυξη των 
ευκαρυωτικών μικροοργανισμών είναι περί-
που οι 65 °C – θερμοκρασία πολύ μικρότε-
ρη από το «ρεκόρ» των προκαρυωτικών (121 
°C). Η μέγιστη θερμοκρασία για την ανάπτυ-
ξη των φωτότροφων ευκαρυωτών είναι ακό-
μα χαμηλότερη. Το πιο θερμό νερό στο οποίο 
μπορεί να αναπτυχθεί ένα ευκαρυωτικό φύ-
κος (Cyanidium caldarium) έχει θερμοκρα-
σία 55 °C, ενώ οι προκαρυωτικοί φωτότρο-
φοι μπορεί να ευδοκιμήσουν σε νερά με θερ-
μοκρασίες > 70 °C.

Στον Πίνακα 3.1 δίνονται οι όροι που χρη-
σιμοποιούμε για να περιγράψουμε τις θερ-
μοκρασιακές προτιμήσεις των μικροοργανι-
σμών, καθώς και οι αντίστοιχοι όροι για άλ-
λες περιβαλλοντικές ιδιότητες. Πολλοί από 
τους όρους αυτούς έχουν την κατάληξη «-φι-
λος» (στα αγγλικά «-phile»), που δηλώνει 
προτίμηση, κλίση, αγάπη για κάποιον ή κά-
τι. Ένας ψυχρόφιλος, φέρ’ ειπείν, μικροορ-
γανισμός αυξάνεται καλύτερα σε θερμοκρα-
σίες κάτω των 10 °C, ενώ ένας θερμόφιλος 
αναπτύσσεται καλύτερα σε θερμοκρασίες 
άνω των 40 °C. Μάλιστα, ορισμένα θερμό-
φιλα βακτήρια φαίνεται πως έχουν αποκλίνει 
κατά την εξέλιξη νωρίτερα από άλλα βακτή-
ρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζωή πρω-

τοεμφανίστηκε σε θερμά περιβάλλοντα όπως 
οι υδροθερμικές αναβλύσεις. Τα υπερθερμό-
φιλα, από την άλλη, συμπεριλαμβανομένων 
πολλών Archaea, αναπτύσσονται σε θερμο-
κρασίες άνω των ~60 °C. Κανένας από αυ-
τούς τους οργανισμούς δεν αυξάνεται ικανο-
ποιητικά σε «φυσιολογικές» θερμοκρασίες – 
«φυσιολογικές» τουλάχιστον βάσει των αν-
θρώπινων προτύπων.

Θερμόφιλοι Υπερθερμόφιλοι

Όριο για 
τους ευκαρυώτες

Μεσόφιλοι
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Εικόνα 3.1 Όροι που 
χρησιμοποιούνται για την περιγραφή 
οργανισμών με διαφορετικό βέλτιστο 
εύρος θερμοκρασίας.

Πίνακας 3.1 Όροι που χρησιμοποιούνται για την περι-
γραφή οργανισμών οι οποίοι αναπτύσσονται σε διάφο-
ρες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Περιβαλλοντικό 
χαρακτηριστικό 

Οργανισμός Συνθήκες 
αύξησης

Θερμοκρασία Ψυχρόφιλοι 
Μεσόφιλοι 
Θερμόφιλοι 
Υπερθερμόφιλοι

<15 °C
15-40 °C
45-80 °C
>80 °C

pH Οξεόφιλοι 
Ουδετερόφιλοι 
Βασεόφιλοι

pH <5
pH = 6-8
pH > 8

Αλατότητα Ηπίως αλόφιλοι 
Μετρίως αλόφιλοι
Ακραία αλόφιλοι

1-6% NaCl
6-15% NaCl
> 15% NaCl

Πίεση Πιεζοανεκτικοί Επιβίωση αλλά 
όχι αύξηση 
πάνω από την 
ατμοσφαιρική 
πίεση

Πιεζόφιλοι Αύξηση υπό 
μέτρια πίεση 
(10-80 mPa)

Υπερπιεζόφιλοι Αύξηση υπό 
υψηλή πίεση 
(> 80 mPa)
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Μεταξύ όλων των περιβαλλοντικών πα-
ραμέτρων, η θερμοκρασία είναι εκείνη που 
έχει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στη μικρο-
βιακή δραστηριότητα, και τούτο λόγω της 
άμεσης επίδρασής της στις ενζυμικές αντι-
δράσεις που πραγματοποιούν οι μικροοργα-
νισμοί και στις αβιοτικές αντιδράσεις στο μι-
κροβιακό περιβάλλον. Ο ρυθμός όλων των 
χημικών αντιδράσεων αυξάνεται με τη θερ-
μοκρασία σύμφωνα με την εξίσωση Arrhe-
nius. Η εν λόγω εξίσωση περιγράφει το πώς ο 
ρυθμός μιας αντίδρασης (k, με μονάδες ανά 
χρόνο) ποικίλλει ως συνάρτηση της θερμο-
κρασίας (T, εκφραζόμενη σε Kelvin):

 k = Ae–E/RT (3.1) 

όπου R είναι η παγκόσμια σταθερά των αε-
ρίων (8,31 kJ mol–1 K–1 ), Α είναι μια αυθαί-
ρετη σταθερά που καθορίζεται από την αντί-
δραση και Ε είναι η ενέργεια ενεργοποίησης 

(ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό κάθε αντί-
δρασης). Η εξίσωση Arrhenius προβλέπει 
ότι οι ρυθμοί αντίδρασης αυξάνονται εκθετι-
κά με τη θερμοκρασία (Εικόνα 3.2).

Παρότι η εξίσωση Arrhenius είναι ακρι-
βής για πολλές αντιδράσεις στον μικροβια-
κό κόσμο, κάποιες φορές οι μικροοργανι-
σμοί δεν την ακολουθούν – ενίοτε υπερβαί-
νουν ακόμα και τις θερμοκρασίες που θεω-
ρητικά θα ήταν καθοριστικές για τα ελάχιστα 
και μέγιστα όρια ανάπτυξής τους. Ένα εναλ-
λακτικό μοντέλο συνδυάζει την εξίσωση Ar-
rhenius με την εξίσωση κινητικής Michae-
lis-Menten (Κεφάλαιο 9) που περιγράφει το 
πώς οι ρυθμοί ανάπτυξης ποικίλλουν ως συ-
νάρτηση των συγκεντρώσεων του υποστρώ-
ματος (Davidson et al., 2012). Μια άλλη προ-
σέγγιση, η θεωρία μακρομοριακών ρυθμών 
(macromolecular rate theory), βασίζεται στην 
εξίσωση Arrhenius, αλλά συνυπολογί ζει τις 

Εικόνα 3.2 Ένα παράδειγμα που απεικονίζει το πώς οι ρυθμοί αντίδρασης ποικίλλουν ανάλογα με 
τη θερμοκρασία, σύμφωνα με τον Arrhenius. Οι μονάδες για τον ρυθμό είναι αυθαίρετες. Η ενέργεια 
ενεργοποίησης για τη συγκεκριμένη αντίδραση έχει οριστεί στα 40 kJ mol–1, η οποία αντιστοιχεί  
σε Q 10 ίσο με ~2 γύρω στους 20 °C. Στον πάνω άξονα απεικονίζεται το αντίστροφο της θερμοκρασίας  
(σε βαθμούς Kelvin, όπως απαιτείται στην εξίσωση Arrhenius).
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μειώσεις στη δραστικότητα των μικρο βια-
κών ενζύμων λόγω μετουσίωσής τους όταν 
οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν ένα βέλτιστο 
όριο (Alster et al., 2016). Άλλες προσεγγίσεις 
είναι περισσότερο εμπει ρικές: Στα εδάφη, 
λόγου χάρη, παρατηρεί ται ότι οι μικροβιακοί 
ρυθμοί μεταβάλλονται πειραματικά ως συ-
νάρτηση της τετραγωνικής ρίζας της θερμο-
κρασίας. Η μεταβολή αυτή είναι απλούστε-
ρης μορφής από εκείνη της εξίσωσης Arrhe-
nius, στερείται όμως μηχανιστική εξήγηση. 
Αντίθετα, η εξίσωση Arrhenius προκύπτει 
από τις αρχές που διέπουν τον τρόπο αλλη-
λεπίδρασης των μορίων ως συνάρτηση της 
θερμοκρασίας.

Ένα άλλο κοινό μέτρο έκφρασης της επί-
δρασης της θερμοκρασίας είναι ο Q10, ο συ-
ντελεστής κατά τον οποίο αυξάνεται ο ρυθ-
μός μιας αντίδρασης με κάθε αύξηση της 
θερμοκρασίας κατά 10 °C. Πολλές αντιδρά-
σεις στη βιολογία έχουν Q10 ίσο με 2, έναν 
σημαντικό αριθμό που πρέπει να κρατήσου-
με κατά νου. Παραδείγματος χάριν, μια αντί-
δραση με ρυθμό 1 mol m–2 h–1 στους 15 °C 
αναμένεται να έχει ρυθμό 2 mol m–2 h–1 στους 
25 °C εάν ο Q10 είναι ίσος με 2. Πειραματικά, 
βέβαια, πολλές φορές ο Q10 υπολογίζεται από 
μετρήσεις σε διαστήματα θερμοκρασίας δια-
φορετικά από 10 °C. Σε αυτή την περίπτωση, 
ο Q10 μπορεί να υπολογιστεί με την ακόλου-
θη εξίσωση:

 Q10 = (r2/r1)(10/T2–T1) (3.2)               

όπου r1 και r2 είναι οι ρυθμοί που υπολογί-
ζονται σε δύο θερμοκρασίες, τις T1 και T2, 
αντίστοιχα.

Ο Q10 αποτελεί ένα εύχρηστο μέσο για να 
εκφράσουμε την επίδραση της θερμοκρα-
σίας, στερείται όμως μηχανιστική εξήγηση. 
Ο Q10 μπορεί να μην είναι σταθερός σε με-
γάλο θερμοκρασιακό εύρος, ακόμα και αν η 
ενέργεια ενεργοποίησης είναι σταθερή, γεγο-
νός που υποδηλώνει ότι η επίδραση της θερ-
μοκρασίας σε μια διεργασία είναι σταθερή 
για το αντίστοιχο εύρος θερμοκρασιών.

Ενώ στο εργαστήριο μπορεί εύκολα να γί-
νει κατανοητή η επίδραση της  θερμοκρα σίας 
σε μια αντίδραση, στα φυσικά περιβάλλο-
ντα η επίδραση αυτή είναι συνήθως πιο περί-
πλοκο να αναλυθεί. Μια δυσκολία είναι ότι η 
εκάστοτε υπό μελέτη διεργασία μπορεί να εί-
ναι το καθαρό αποτέλεσμα δύο διαφορετικών, 
αντίθετων διεργασιών που η καθεμία έχει δια-
φορετική σχέση με τη θερμοκρασία. Χαρα-
κτηριστικό τέτοιο παράδειγμα  είναι η σχέση 
μεταξύ της πρωτογενούς παραγωγής, η οποία 
δεσμεύει το CO2 σε οργανική ύλη (βιομάζα), 
και της ετεροτροφίας, η οποία οξειδώνει τού-

Πλαίσιο 3.1 Ο Arrhenius και  
το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Το 1903, για την εργασία του στην ηλεκτροχη-
μεία, το κύριο ερευνητικό πεδίο με το οποίο 
ασχολήθηκε, ο Svante Arrhenius (1859-1927) τι-
μήθηκε με το βραβείο Νομπέλ. Ωστόσο, ένα 
από τα πρώτα επιστημονικά επιτεύγματά του 
ήταν ότι συνέβαλε στην κατανόηση της επίδρα-
σης των αερίων του θερμοκηπίου στο κλίμα μας. 
Το 1896 δημοσίευσε μια ερευνητική εργασία με 
τίτλο «On the Influence of Carbonic Acid in the 
Air upon the Temperature of the Ground» (Περί 
της επίδρασης του ανθρακικού οξέος του αέρα 
στη θερμοκρασία του εδάφους), στην οποία 
υποστήριξε ότι, εάν οι συγκεντρώσεις του CO2 

αυξηθούν δύο-τρεις φορές, τότε οι παγκόσμιες 
θερμοκρασίες θα αυξηθούν κατά 5 °C. Ο Arrhe-
nius προσπαθούσε να εξηγήσει τις περιοδικές 
εμφανίσεις των παγετώνων, εντέλει όμως οι 
υπολογισμοί του αποδείχθηκαν χρήσιμοι για 
την κατανόηση ορισμένων ζητημάτων κλιματι-
κής αλλαγής. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις του όσον 
αφορά την ευαισθησία του κλιματικού συστή-
ματος στο CO2 παρουσιάζουν εντυπωσιακή 
ομοιότητα με τις σύγχρονες εκτιμήσεις, οι  οποίες 
προέρχονται από πολύ πιο περίπλοκες μελέτες 
μοντελοποίησης και παρατηρήσεις πεδίου. Βέ-
βαια, η οπτική που είχε ζώντας στην Ουψάλα της 
Σουηδίας τον έκανε να πιστεύει ότι μια μικρή αύ-
ξηση της θερμοκρα σίας του πλανήτη θα ήταν 
ευεργετική.
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τη την οργανική ύλη αποδίδοντας ενέργεια 
και CO2. Τυχόν διαφορές στον τρόπο με τον 
οποίο η θερμοκρασία επηρεά ζει τους πρω-
τογενείς παραγωγούς έναντι των ετερότρο-
φων οργανισμών θα έχουν  τερά στιες επιπτώ-
σεις για την κατανόηση του αντικτύπου της 
κλιματικής αλλαγής στον κύκλο του άνθρα-
κα και στην υπόλοιπη βιόσφαιρα. Επι πλέον, 
η αναπνοή θεωρείται πιο ευαίσθητη στη θερ-
μοκρασία από ό,τι η πρωτογενής παραγωγή 
(Davidson & Janssens, 2006), και ορισμένα 
μοντέλα που εξετάζουν την κλιματική αλ-
λαγή υποθέτουν ότι η πρωτογενής παραγω-
γή δεν θα επηρεαστεί άμεσα από τις θερμό-
τερες θερμοκρασίες, ενώ η ετεροτροφία και 
η αναπνοή στα εδάφη θα επηρεαστούν. Κά-
ποιες μελέτες, ωστόσο, έχουν καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει διαφορά στον 

τρόπο με τον οποίο η θερμοκρασία επηρεά ζει 
τους μεταβολικούς ρυθμούς των ετερότρο-
φων και των πρωτογενών παραγωγών όταν 
λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος των κυττάρων 
(Gillooly et al., 2001). Άλλες μελέτες, από την 
άλλη, έχουν εντοπίσει διαφορές μεταξύ των 
δύο διεργασιών (Εικόνα 3.3).

Στην πράξη, το ζήτημα είναι ακόμα πιο 
σύνθετο. Η επίδραση της θερμοκρασίας σε 
μία (κατά τα φαινόμενα) διεργασία, όπως η 
ανοργανοποίηση της οργανικής ύλης, είναι 
στην πραγματικότητα το καθαρό αποτέλεσμα 
αρκετών διεργασιών. Η αύξηση της ανοργα-
νοποίησης της οργανικής ύλης του εδάφους 
με τελικό προϊόν το CO2 λόγω της αύξησης 
των θερμοκρασιών μπορεί να αντισταθμιστεί 
από τη σταθεροποίηση της εν λόγω οργανι-
κής ύλης από άλλες θερμοκρασιακά ευαί-

Εικόνα 3.3 Η απόκριση της μεικτής πρωτογενούς παραγωγής και της αναπνοής στη θερμοκρασία, 
στους ωκεανούς. Στον πάνω άξονα του γραφήματος δίνονται τιμές 1/kT, που χρησιμοποιούνται στην 
εξίσωση Arrhenius, όπου k είναι η σταθερά Boltzmann και T είναι η θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin. 
Παρατηρήστε ότι η κλίση της ευθείας παλινδρόμησης για την πρωτογενή παραγωγή (συνεχής γραμμή) 
είναι πολύ μικρότερη από την κλίση της ευθείας για την αναπνοή (διακεκομμένη). Αυτό υποδηλώνει ότι 
η πρωτογενής παραγωγή είναι λιγότερο ευαίσθητη στη θερμοκρασία. Το μεγέθος της διακύμανσης που 
εξηγείται από τη μεταβολή της θερμοκρασίας είναι επίσης χαμηλότερο για την πρωτογενή παραγωγή 
(το προσαρμοσμένο r2 είναι 0,53 και 0,85 για την πρωτογενή παραγωγή και την αναπνοή, αντίστοιχα). 
Τα δεδομένα προέρχονται από το Regaudie-de-Gioux & Duarte, 2012.
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σθητες μικροβιακές διεργασίες (Bradford et 
al., 2016). Μια άλλη δυσκολία είναι οι έμμε-
σες επιδράσεις που έχει η θερμοκρασία. Λό-
γου χάρη, οι υψηλότερες θερμοκρασίες ενδέ-
χεται να οδηγήσουν σε περισσότερη ξηρασία 
και μικρότερη χερσαία πρωτογενή παραγωγή 
(Zhao & Running, 2010), στις δε θερμότερες 
στιβάδες του επιφανειακού νερού είναι πιθα-
νό ότι μειώνεται η εισροή θρεπτικών ουσιών, 
με αποτέλεσμα και πάλι να προκύπτει μικρό-
τερη πρωτογενής παραγωγή (Falkowski & 
Oliver, 2007). Σε κάθε περίπτωση, σημειώ-
στε ότι, παρόλο που η επίδραση της θερμο-
κρασίας στις μικροβια κά εξαρτώμενες διερ-
γασίες μελετάται από την εποχή που έζησε ο 
Arrhenius, τον 19ο αιώνα, το ζήτημα παρα-
μένει μέχρι και σήμερα αντικείμενο επιστα-
μένης έρευνας.

pH

Το pH επηρεάζει πάρα πολύ τους μικροορ-
γανισμούς και το περιβάλλον τους – σχεδόν 
όσο και η θερμοκρασία. Οι μικροοργανισμοί 
που μπορούν να αναπτυχθούν σε επιλεγμέ-
νο εύρος pΗ ταξινομούνται με όρους ανάλο-
γους με εκείνους που χρησιμοποιούνται στη 
θερμοκρασιακή ταξινόμηση: Οι οξεόφιλοι, 
λόγου χάρη, μικροοργανισμοί αναπτύσσο-
νται σε νερά και εδάφη με pH μεταξύ 1 και 
3, ενώ αντιθέτως οι βασεόφιλοι προτιμούν 
pH μεταξύ 9 και 11. Εκτός από άμεσα, το pΗ 
μπορεί να επηρεάσει τους μικροοργανισμούς 
και τις μικροβιακές διεργασίες και έμμεσα, 
μέσω του τρόπου με τον οποίο οι μεγαλύ-
τεροι οργανισμοί αντιδρούν στο pΗ και μέ-
σω της εξάρτησης των χημικών διεργα σιών 
από το pΗ. Οι ακραίες τιμές pΗ μπορούν να 
μειώσουν σημαντικά τον αριθμό και την ποι-
κιλία των μεγαλύτερων οργανισμών, ακόμα 
και να τους αποκλείσουν εντελώς από το πε-
ριβάλλον στο οποίο επικρατούν. Κάποιες χη-
μικές διεργασίες που επηρεάζονται από το 
pH είναι οι αντιδράσεις οι οποίες καθορίζουν 
τη χημική κατάσταση σημαντικών στοιχείων 

και η προσρόφηση βασικών θρεπτικών στοι-
χείων και ενώσεων που τα περιέχουν σε στε-
ρεές επιφάνειες.

Το pH των περισσότερων φυσικών υδατι-
κών ενδιαιτημάτων είναι σταθερό και σχετικά 
ουδέτερο (κυμαίνεται 1-2 μονάδες πάνω ή κά-
τω από το 7). Το pH των θαλάσσιων υδάτων 
είναι περίπου 8, ενώ πολλές λίμνες έχουν ου-
δέτερο ή ελαφρώς όξινο pH. Τα μη θαλάσσια 
γεωθερμικά ύδατα είναι όξινα (pH <5), όπως 
και τα νερά αποστράγγισης των ανθρακωρυ-
χείων και των μεταλλείων, έχουν δε κατα-
στροφικές επιπτώσεις στα γειτονικά περιβάλ-
λοντα. Το Ρίο Τίντο (Rio Tinto), φέρ’ ειπείν, 
στη νοτιοδυτική Ισπανία είναι πολύ όξινο (pH 
= 2,3), επειδή η λεκάνη απορροής του περιέ-
χει μεγάλες αποθέσεις ανηγμένων θειούχων 
μορφών σιδήρου και χαλκού, λόγω των συνε-
χών εξορύξεων που γίνονται εκεί εδώ και χι-
λιετίες. Οι λίμνες μπορούν να γίνουν όξινες 
λόγω της «όξινης βροχής» η οποία προκαλεί-
ται από την επικαθήμενη αέρια ρύπανση που 
συχνά προέρχεται από σταθμούς παραγωγής 
ενέργειας (Πλαίσιο 3.2). Οι μεγάλοι οργανι-
σμοί δεν μπορούν να επιβιώσουν σε εξαιρε-
τικά χαμηλά pH, ορισμένοι όμως ευκαρυωτι-
κοί μικροοργανισμοί μπορούν. Κάποια δε βα-
κτήρια (π.χ. μερικά τα οποία βασίζονται στην 
οξείδωση του σιδήρου για ενέργεια· βλ. Κε-
φάλαιο 13) αναπτύσσονται αποκλειστικά σε 
περιβάλλοντα χαμηλού pH.

Στο άλλο «άκρο», συναντάμε αλκαλι-
κά υδατικά περιβάλλοντα (pH > 10), όπως 
η λίμνη Μόνο (Lake Mono) στην Καλιφόρ-
νια, η Μεγάλη Αλυκή (Great Salt Lake) στη 
Γιούτα, αλλά και κάποιες λίμνες στην κοιλά-
δα Ριφτ (Rift Valley) της Αφρικής. Αυτές οι 
αλκαλικές λίμνες έχουν πολύ υψηλές συγκε-
ντρώσεις αλάτων, που κυμαίνονται από 30 g 
lt–1 (περίπου η συγκέντρωση στο θαλασσινό 
νερό) έως και > 300 g lt–1. Όπως και στα όξι-
να περιβάλλοντα, η ποικιλότητα των βιοκοι-
νοτήτων στις αλκαλικές λίμνες είναι σχετι-
κά περιορισμένη: Περιέχουν λίγα μόνο με-
τάζωα, αλλά –δυνητικά– διάφορους τύπους 
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μικροοργανισμών. Η λίμνη Μόνο, επί παρα-
δείγματι, δεν έχει ψάρια, φημίζεται όμως για 
ένα είδος γαρίδας της άλμης (Artemia moni-
ca) που αποτελεί τροφή για αρκετά μετανα-
στευτικά πουλιά. Οι γαρίδες αυτές, με τη σει-
ρά τους, τρέφονται με μια παραγωγική κοι-
νότητα φυτοπλαγκτού που αποτελείται από 
λίγα είδη φωτοαυτότροφων ευκαρυω τών και 
κυανοβακτηρίων.

Το pH στα εδάφη ποικίλλει περισσότε-
ρο από ό,τι στα υδατικά περιβάλλοντα. Τε-
ράστιες ηπειρωτικές περιοχές του πλανήτη 
έχουν είτε όξινο (<5) είτε αλκαλικό (>8) pH 
(Hengl et al., 2014), ανάλογα με τον τύπο του 
εδάφους και το κλίμα (Slessarev et al., 2016). 
Τα εδάφη σε περιοχές με έντονες βροχοπτώ-
σεις είναι συνήθως όξινα, λόγω της έκπλυ-

σης των κατιόντων Na+, K+, Ca2+ και Mg2+ και 
της υποκατάστασής τους με H+ στις κολλοει-
δείς επιφάνειές τους. Όξινα εδάφη απαντούν 
στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, στα βορειο-
ανατολικά του Καναδά, στη Σκανδιναβία και 
στη Ρωσία· αλλά και στα τροπικά δάση της 
Νό τιας Αμερικής και της Αφρικής, τα εδάφη 
είναι επίσης όξινα. Αντιθέτως, σε συνθήκες 
ημίξηρες και ξηρές, τα εδάφη είναι αλκαλι-
κά – εξ ου και στις άνυδρες περιοχές του κό-
σμου (όπως είναι πολλές περιοχές των δυτι-
κών ΗΠΑ και της Βόρειας Αφρικής) τα εδά-
φη είναι αλκαλικά. Όπως τα αλκαλικά υδατι-
κά ενδιαιτήματα, έτσι και τα εδάφη με υψηλό 
pΗ χαρακτηρίζονται συχνά, αλλά όχι πάντα, 
από υψηλές συγκεντρώσεις των κύριων θρε-
πτικών στοιχείων, ιδίως ασβέστιο (Ca2+), μα-
γνήσιο (Mg2+), κάλιο (K+) και νάτριο (Na+). 
Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι πολλά 
φυτά αναπτύσσονται δύσκολα σε τέτοια εδά-
φη με υψηλό pH, και τούτο διότι το υψηλό 
pH μειώνει τη διαθεσιμότητα άλλων σημα-
ντικών θρεπτικών στοι χείων. Γενικά, κρατή-
στε κατά νου ότι το pH έχει τεράστιο αντί-
κτυπο στη διαθεσιμότητα των θρεπτικών 
στοιχείων για τα φυτά και στη μικροβιακή 
ποικιλότητα των εδαφών (Κεφάλαιο 4).

Το pΗ επηρεάζει επίσης τη χημική κα-
τάσταση πολλών σημαντικών ενώσεων και 
στοιχείων. Παραδείγματος χάριν, η πιο άφθο-
νη μορφή σιδήρου στις οξειδωτικές συνθή-
κες, o Fe (III), είναι διαλυτή σε όξινα περι-
βάλλοντα (pΗ <3), αλλά σχηματίζει αδιάλυ-
τα οξείδια στο pΗ των περισσότερων περι-
βαλλόντων (Εικόνα 3.4). Η προσρόφηση βα-
σικών θρεπτικών στοιχείων, όπως τα ανιόντα 
φωσφορικών και νιτρικών αλάτων, στο έδα-
φος και σε ιζήματα εξαρτάται από το pΗ, το 
οποίο καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το ηλε-
κτρικό φορτίο στις αντίστοιχες επιφά νειες 
προσρόφησης. Επίσης, το φορτίο πολλών 
θρεπτικών στοιχείων και ενώσεων διαφορο-
ποιείται ανάλογα με το pΗ. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι το αμμώνιο, η βασική πη-
γή αζώτου για πολλούς μικροοργανισμούς. 

Πλαίσιο 3.2 Όξινη βροχή και οξίνιση 
των ωκεανών

Ο όρος «όξινη βροχή» χρησιμοποιείται στα μέσα 
ενημέρωσης για να περιγράψει τη βροχή που 
περιέχει οξείδια του θείου και του αζώτου, τα 
οποία προέρχονται από τη βιομηχανική δρα-
στηριότητα. Ωστόσο, η βροχή είναι εν γένει όξι-
νη, ακόμα και εκεί που δεν επηρεάζεται από την 
ανθρώπινη δραστηριότητα. Ακόμα και το μη ρυ-
πασμένο νερό σε ισορροπία με την ατμόσφαιρα 
έχει pH 5,2, και τούτο διότι, λόγω της αμελητέας 
ρυθμιστικής του ικανότητας, οξινίζεται από το 
ατμοσφαιρικό διοξειδίο του άνθρακα που σχη-
ματίζει στο νερό ανθρακικό οξύ. Ανεξάρτητα 
από αυτό βέβαια, τα βιομηχανικά οξέα στη βρο-
χή είναι αναμφισβήτητα επιβλαβή για τα γλυκά 
νερά. Οι ωκεανοί, από την άλλη, αντιμετωπίζουν 
ένα διαφορετικό πρόβλημα με το pH: Η αύξηση 
των συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη 
οξύτητα και χαμηλότερο pH. Και μολονότι οι 
ωκεανοί –ακόμα και σύμφωνα με τις πιο απαισιό-
δοξες προβλέψεις– δεν θα γίνουν όξινοι (pH 
<7,0), η πτώση του pH προβλέπεται να έχει αρ-
κετές σημαντικές επιπτώσεις για τους θαλάσ-
σιους οργανισμούς.
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Η ισορροπία μεταξύ αμμωνίας (ΝΗ3) και αμ-
μωνίου (ΝΗ4

+) περιγράφεται ως:

  NH3 + H+ ⇔ ΝΗ4
+ (3.3)               

Επειδή το pΚa της παραπάνω αντίδρασης εί-
ναι 9,3, το ΝΗ4

+ κυριαρχεί στα περισσότερα 
περιβάλλοντα στην επιφάνεια της γης, εκτός 
από εκείνα με υψηλό pΗ. Η απλή προσθή-
κη ενός μόνο πρωτονίου μετατρέπει ένα μη 
φορτισμένο μόριο (την αμμωνία) –που μπο-
ρεί εύκολα να διέλθει μέσω των κυτταρικών 
μεμβρανών– σε φορτισμένο μόριο (αμμώνιο) 
– το οποίο απαιτεί εξειδικευμένους μηχανι-
σμούς μεταφοράς και δαπάνη ενέργειας προ-
κειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους μικρο-
οργανισμούς. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, 
το αμμώνιο δεν παρουσιάζει πτητικότητα 
και δεν χάνεται στην ατμόσφαιρα σε αέρια 
μορφή όπως η αμμωνία. Σε κάθε περίπτωση, 
η επίδραση του pH στην ισορροπία αμμω-
νίας-αμμωνίου είναι σημαντική και θα μας 
βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς μια κεντρι-
κή αντίδραση στον κύκλο του αζώτου, η νι-
τροποίηση (Κεφάλαιο 12), μπορεί να επηρε-
αστεί από την οξίνιση των ωκεανών.

Αλατότητα και ωσμωτική ισορροπία

Η συγκέντρωση αλάτων στα μικροβιακά πε-
ριβάλλοντα ποικίλλει: Μπορεί να πλησιά-
ζει σε επίπεδα κορεσμού (35% για το NaCl), 

όπως συμβαίνει κάποιες φορές στην άλμη, 
αλλά μπορεί και να φτάνει σε τιμές όπως αυ-
τές που χαρακτηρίζουν το αποσταγμένο νε-
ρό. Οι μικροοργανισμοί διαφοροποιούνται 
ως προς την ικανότητά τους να επιβιώνουν 
και να μεγαλώνουν σε τούτα τα περιβάλλο-
ντα. Οι αλόφιλοι μικροοργανισμοί, λόγου 
χάρη, απαιτούν για την ανάπτυξή τους του-
λάχιστον κάποια μικρή ποσότητα NaCl (συ-
χνά δε και άλλα άλατα), ενώ άλλοι μικροορ-
γανισμοί δεν μπορούν να επιβιώσουν παρου-
σία αξιοσημείωτης συγκέντρωσης αλάτων. 
Το κοινό αλάτι χρησιμοποιείται για να διατη-
ρείται το κρέας, αφού αναστέλλει τη μικρο-
βιακή ανάπτυξη (αλίπαστα προϊόντα), αν και 
ορισμένα ακραία αλόφιλα μπορούν να ανα-
πτυχθούν ακόμα και υπ’ αυτές τις συνθήκες. 
Οι ακραία αλόφιλοι μικροοργανισμοί, στους 
οποίους συγκαταλέγονται ορισμένα ιδιαίτε-
ρα Archaea, μπορούν να κυριαρχήσουν στις 
αλκαλικές λίμνες και τις λίμνες εξάτμισης 
όπως οι αλυκές, προσδίνοντας στο νερό ένα 
λαμπρό κόκκινο χρώμα λόγω των χρωστικών 
τους. Τα εδάφη σε ξηρά περιβάλλοντα, όπως 
κάποιες περιοχές της Αυστραλίας, είναι φυ-
σικά αλατούχα, και τούτο επειδή η απόθεση 
αλάτων από τον αέρα και τη σκόνη και η κα-
τακρήμνισή τους στην επιφάνεια του εδά-
φους λόγω των βροχών υπερβαίνουν την έκ-
πλυση και την απομάκρυνσή τους. Η δε ανο-
δική τριχοειδής κίνηση του νερού στο έδα-

Fe (III) Fe(OH)2+

Fe(OH)2
+ Fe(OH)4

–

2
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Αδιάλυτα άμορφα οξείδια του Fe

12

Εικόνα 3.4 Η διαλυτότητα του σιδήρου ως 
συνάρτηση του pH. Σε ιδιαίτερα χαμηλό pH 
(pH <3), ο σίδηρος είναι πολύ περισσότερο 
διαλυτός [ως Fe (ΙΙΙ) και διάφορες μορφές 
οξειδίων]. Σε pH >3, ο σίδηρος απαντά 
κυρίως με τη μορφή στερεών (αδιάλυτων) 
άμορφων οξειδίων του σιδήρου  
(βλ. περιοχή πάνω από τη σκιαγράφηση). 
Τα δεδομένα προέρχονται από το Stumm & 
Morgan, 1981.
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φος, κατά τους ξηρούς μήνες, συμπαρασύ-
ρει διαλυτά άλατα και οδηγεί επίσης σε συσ-
σώρευσή τους στην επιφάνεια του εδάφους 
όπου το νερό εξατμίζεται. Η άρδευση μπορεί 
επίσης να αυξήσει την αλατότητα του εδά-
φους εάν η αποστράγγιση είναι ανεπαρκής.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μι-
κροοργανισμοί –αλλά και οι μεγαλύτεροι 
οργανισμοί– δεν έγκειται στα άλατα καθαυ-
τά, αλλά στη σχετική ποσότητα νερού (πιο 
συγκεκριμένα, τη δραστικότητα του νερού) 
στο κύτταρο σε σχέση με το περιβάλλον του. 
Πλην ορισμένων ακραία αλόφιλων μικροορ-
γανισμών, η δραστικότητα του νερού είναι 
χαμηλότερη και οι συγκεντρώσεις διαλυμέ-
νης ουσίας υψηλότερες σε ένα κύτταρο από 
ό,τι στο εξωτερικό περιβάλλον, με αποτέλε-
σμα να συμβαίνει καθαρή ροή του απαραί-
τητου νερού από το εξωτερικό προς το κύτ-
ταρο. Σε περιβάλλοντα χαμηλής αλατότη-
τας, τα κύτταρα διατηρούν εύκολα τούτη την 
ευνοϊκή διαβάθμιση συγκέντρωσης. Ωστό-
σο, καθώς αυξάνεται η αλατότητα και άρα 
μειώ νεται η δραστικότητα του νερού εξωτε-
ρικά των κυτταρικών μεμβρανών, τα κύττα-
ρα αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα: πρέπει να 
συγκρατήσουν νερό. Για να το κάνουν αυτό, 
πρέπει να αυξήσουν τις ενδοκυτταρικές συ-
γκεντρώσεις των διαλυμένων ουσιών, είτε 
αντλώντας προς το εσωτερικό ανόργανα ιό-

ντα (π.χ. Κ+) είτε συνθέτοντας οργανικές δια-
λυτές ενώσεις. Είτε ανόργανες είτε οργανι-
κές, αυτές οι διαλυτές ουσίες, οι λεγόμενες 
συμβατές διαλυτές ουσίες, δεν πρέπει να δια-
ταράσσουν τις φυσιολογικές κυτταρικές βιο-
χημικές αντιδράσεις. Στις συμβατές οργανι-
κές διαλυτές ουσίες περιλαμβάνονται: γλυ-
κίνη βεταΐνη, προλίνη, γλουταμινικά άλατα, 
γλυκερόλη και διμεθυλοσουλφονιοπροπιο-
νικός εστέρας (dimethysulfoniopropionate, 
DMSP). (Η σημασία του DMSP θα αναλυθεί 
στο Κεφάλαιο 6.) Στην Εικόνα 3.5 παρουσιά-
ζονται κάποια παραδείγματα συμβατών ορ-
γανικών διαλυτών ουσιών.

Η χρήση οργανικών αντί ανόργανων δια-
λυτών ουσιών προσφέρει στα κύτταρα πλε-
ονεκτήματα, αλλά έχει και μειονεκτήματα 
(Oren, 1999). Τα κύτταρα που χρησιμοποιούν 
ανόργανες διαλυτές ουσίες πρέπει να έχουν 
ένζυμα και άλλες πρωτεΐνες ειδικά προσαρ-
μοσμένες για τις υψηλές συγκεντρώσεις αλά-
των. Τέτοιες προσαρμογές, αντιθέτως, δεν εί-
ναι απαραίτητες για τα κύτταρα που χρησι-
μοποιούν οργανικές διαλυτές  ουσίες, αφού 
αυτές είναι είτε μη φορτισμένες είτε αμφιτε-
ριονικές σε φυσιολογικό pH. Κατά συνέπεια, 
οι περισσότεροι μικροοργανισμοί χρησιμο-
ποιούν οργανικές διαλυτές ουσίες, και μόνο 
λίγοι, όπως μερικά ακραία αλόφιλα, χρησι-
μοποιούν ανόργανες. Το μειονέκτημα, όμως, 

Εικόνα 3.5 Παραδείγματα συμβατών 
οργανικών διαλυτών ουσιών που 
απαντούν στο εσωτερικό των μικροβιακών 
κυττάρων.

Διμεθυλοσουλφονιοπροπιονικό (DMSP):
(CH3)2S+CH2CH2COO–

HO

OH

S + O

OH

–

OHHO

NH2

O–

O

O O

O

N+

Γλυκερόλη: C3H5(OH)3

Γλυκίνη βεταΐνη: C5H11NO2

Γλουταμινικό: C5H9NO4
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με τις οργανικές διαλυτές ουσίες είναι ότι η 
παραγωγή τους είναι ενεργειακά δαπανηρή. 
Αυτό πιθανώς εξηγεί γιατί δεν έχουν απο-
μονωθεί από περιβάλλοντα υψηλής αλατό-
τητας Bacteria και Archaea τα οποία να βα-
σίζονται σε μεταβολικές αντιδράσεις μικρής 
ενεργειακής απόδοσης, όπως η μεθανιογένε-
ση (Κεφάλαιο 11) και η οξείδωση της αμμω-
νίας (Κεφάλαιο 12). Μια οργανική διαλυτή 
ουσία, η γλυκερόλη, μπορεί μεν να συντεθεί 
με χαμηλό ενεργειακό κόστος, χρησιμοποι-
είται ωστόσο μόνο από μερικούς ευκαρυωτι-
κούς μικροοργανισμούς, ίσως επειδή οι κυτ-
ταρικές μεμβράνες χρειάζεται να τροποποιη-
θούν για να συγκρατήσουν τούτο το μικρό, 
μη φορτισμένο μόριο.

Οξυγόνο και δυναμικό οξειδοαναγωγής

Για την επιβίωση και την αύξησή τους, όλα 
τα μετάζωα και σχεδόν όλοι οι ευκαρυωτικοί 
μικροοργανισμοί (εκτός από κάποιους μύκη-
τες και πρώτιστα) απαιτούν οξυγόνο. Πολλά 
Bacteria και Archaea είναι επίσης υποχρεω-
τικά ή αποκλειστικά αερόβια, δηλαδή χρειά-
ζονται οξυγόνο. Πολλοί άλλοι προκαρυωτι-
κοί μικροοργανισμοί, ωστόσο, μπορούν να 
αναπτυχθούν απουσία οξυγόνου και είτε εί-
ναι δυνητικά είτε αποκλειστικά αναερόβιοι, 
ανάλογα με το αν μπορούν να ανεχθούν την 
παρουσία οξυγόνου ή όχι. Σε επόμενα κεφά-
λαια θα αναλύσουμε τις επιδράσεις του οξυ-
γόνου στη δομή των μικροβιακών κοινοτή-
των (Κεφάλαιο 4) και στις βιογεωχημικές 
διερ γασίες σε ανοξικά περιβάλλοντα (Κεφά-
λαια 11 και 12).

Το οξειδοαναγωγικό δυναμικό ενός περι-
βάλλοντος, ή η τάση ενός χημικού συστήμα-
τος να αποκτήσει (θετικό δυναμικό) ή να χά-
σει (αρνητικό δυναμικό) ηλεκτρόνια, σχετίζε-
ται με την περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Επει-
δή το οξυγόνο είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό 
μέσο και μπορεί να προσελκύσει  ηλεκτρόνια 
από περισσότερο ανηγμένα μόρια, τα οξικά 
περιβάλλοντα έχουν θετικό οξειδοαναγωγι-

κό δυναμικό, ενώ τα ανοξικά έχουν αρνητικό 
δυναμικό [αυτό ορίζεται συγκριτικά, σε σχέ-
ση με το δυναμικό του υδρογόνου (H+/H2) το 
οποίο θεωρείται κατά σύμβαση μηδενικό]. Η 
οξειδοαναγωγική κατάσταση του νερού και 
των εδαφών μπορεί να υπολογιστεί με ένα 
ηλεκτρόδιο πλατίνας, εφόσον μετρηθεί το 
δυναμικό του ημιστοιχείου Pt, H+/H2. Βέβαια, 
οι μετρήσεις αυτές στα εδάφη είναι δύσκο-
λες και ανακριβείς, κυρίως επειδή η διάχυση 
του οξυγόνου σε γειτονικά χερσαία μικροπε-
ριβάλλοντα δεν είναι ομοιόμορφη και πολλές 
οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις πραγματο-
ποιούνται ταυτόχρονα. Το δυναμικό οξειδο-
αναγωγής (Eh) για μια μεμονωμένη αντίδρα-
ση οξειδοαναγωγής ορίζεται από την εξίσω-
ση Nernst:

 Εh = Ε° – 0,05916 / n × log([αναγωγικά]/
 [οξειδωτικά]) (3.4) 

όπου Εo είναι το τυπικό ηλεκτρικό δυναμι-
κό του ημιστοιχείου (της ημιαντίδρασης) 
της συγκεκριμένης αντίδρασης οξειδοανα-
γωγής, n είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων 
που μεταφέρονται (η ροή ηλεκτρονίων), και 
[αναγωγικά] και [οξειδωτικά] είναι οι συγκε-
ντρώσεις των ανηγμένων και των οξειδωμέ-
νων μορφών, αντίστοιχα, της συγκεκριμένης 
ένωσης ή του στοιχείου.

Στον Πίνακα 3.2 δίνονται οι οξειδωμένες 
και οι ανηγμένες μορφές ορισμένων ενώσε-
ων που είναι σημαντικές για τους μικροορ-
γανισμούς και τη βιόσφαιρα. Εξ ορισμού, οι 
οξειδωμένες ενώσεις μπορούν να προσλαμ-
βάνουν ηλεκτρόνια και να ανάγονται, ενώ το 
αντίθετο ισχύει για τις ανηγμένες ενώσεις. 
Οι οξειδωμένες ενώσεις και τα στοιχεία, κυ-
ρίως το οξυγόνο, αφθονούν στα οξειδωτικά 
περιβάλλοντα (θετικό Eh), ενώ οι ανηγμένες 
επικρατούν στα αναγωγικά περιβάλλοντα 
(αρνητικό Eh). 

Υπάρχουν πολλά σχετικά  παραδείγματα 
που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε, θα εστιά-
σουμε όμως ξανά στον σίδηρο και στις μορ-
φές που παίρνει, ως συνάρτηση του δυναμι-
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κού οξειδοαναγωγής. Είναι εύχρηστο να εκ-
φράζουμε τούτο το δυναμικό με τρόπο ανά-
λογο με εκείνον για το pH:

 pε = – log (e–) (3.5) 

Το pε σχετίζεται με το Eh στους 25 °C με τη 
σχέση:  

 pε = Eh / 0,0591 (3.6)

Στην Εικόνα 3.6 μπορείτε να δείτε γιατί η 
μορφή Fe (II) επικρατεί σε αναγωγικά περι-
βάλλοντα με χαμηλό pε, ενώ η μορφή Fe (III)

επικρατεί σε οξειδωτικά περιβάλλοντα με 
υψηλό pε. Οι εναλλαγές μεταξύ Fe (II) και 
Fe (III), και γενικά όλες οι οξειδοαναγωγικές 
αντιδράσεις, διέπονται από τους κανόνες της 
θερμοδυναμικής. Ορισμένες από τις αντι-
δράσεις αυτές ελέγχονται από μικροοργανι-
σμούς, ενώ άλλες συμβαίνουν αβιοτικά, χω-
ρίς την άμεση συμμετοχή μικροοργανισμών. 
 Πάντως, για κάποιες αντιδράσεις οξειδοανα-
γωγής, η σχετική σημασία των μικροβιακών 
έναντι των αβιοτικών διεργασιών παραμένει 
ακόμη άγνωστη.

Πίνακας 3.2 Ορισμένα παραδείγματα οξειδωμένων και ανηγμένων μορφών βασικών στοιχείων σε μικροβιακά 
περιβάλλοντα. Η τιμή του Eh δίνεται για την ημιαντίδραση, σε σχέση με το υδρογόνο.

Στοιχείο Οξειδωμένη 
μορφή

Ανηγμένη 
μορφή

Εh (mV) Σχόλια

Υδρογόνο Η+ Η2 0 Eh = 0 (κατά σύμβαση)

Οξυγόνο Ο2 Η2Ο +600 έως +400 Φωτοσύνθεση

Άζωτο NO3
– NH4

+ +250 Πολλές άλλες ανηγμένες μορφές, 
συμπεριλαμβανομένων οργανικών ενώσεων

Μαγγάνιο Μn(IV) Μn2+ +225 Μn3+ σε ορισμένα περιβάλλοντα

Σίδηρος Fe (ΙΙΙ) Fe (ΙΙ) +100 έως –100 Η μορφή εξαρτάται επίσης από το pH

Θείο SO4
2– S2– –100 έως –200 Σουλφίδια (S2–) που συνήθως απαντούν ως HS–, 

ανάλογα με το pΗ

Άνθρακας CO2 CH4 < –200 Πολλές άλλες ανηγμένες μορφές, 
συμπεριλαμβανομένων οργανικών ενώσεων

Εικόνα 3.6 Η σχέση μεταξύ του δυναμικού οξειδοαναγωγής (pε) και της συγκέντρωσης διαφορετικών 
μορφών του Fe. Τα δεδομένα προέρχονται από το Stumm & Morgan, 1981.
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Φως

Το φως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 
φωτοαυτότροφους και τους μεικτότροφους 
μικροοργανισμούς για την παροχή ενέρ-
γειας που θα αξιοποιηθεί στη σύνθεση ορ-
γανικού άνθρακα (Κεφάλαια 6 και 9), αλλά 
και από τους φωτοετερότροφους μικροοργα-
νισμούς για την επιβίωσή τους (Κεφάλαιο 
7). Αν και μπορεί να συλλεχθεί με ασφάλεια 
από κάποιους μικροοργανισμούς, η ενέργειά 
του ενδέχεται να είναι βλαβερή για τα ενδο-
κυτταρικά μακρομόρια και να επηρεάσει τις 
οργανικές και ανόργανες ενώσεις που χρη-
σιμοποιούνται από αυτούς. Η επίδραση του 
φωτός ποικίλλει ανάλογα με το μήκος κύμα-
τος (χρώμα) και συνεπώς την ενέργειά του. 
Το πιο πλούσιο σε ενέργεια φως είναι εκείνο 
που εμπίπτει στην περιοχή του υπεριώδους 
(ultraviolet, UV) και έχει πολύ μικρά μήκη 
κύματος. Το UV-C (200-280 nm) απορροφά-
ται στην ατμόσφαιρα, αλλά το UV-B (280-
315 nm) και το UV-A (315-400 nm) φτάνουν 
στην επιφάνεια της Γης, όπου επηρεάζουν τα 
φυσικά περιβάλλοντα. Ακόμα δε και το ορα-
τό φως με μικρό μήκος κύματος μπορεί να 
επηρεάσει τους μικροοργανισμούς και τις 
χημικές ουσίες.

Το φως μπορεί να βλάψει άμεσα το DNA, 
όπως και άλλα βασικά μακρομόρια των μι-
κροοργανισμών. Μία από τις επιβλαβείς επι-
δράσεις του στο DNA είναι ότι προκαλεί δια-
σύνδεση μεταξύ γειτονικών βάσεων πυριμι-
δίνης (κυτοσίνη και θυμίνη), με αποτέλε-

σμα να σχηματίζονται διμερή πυριμιδίνης. 
Οι βλάβες στο DNA είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικές: Εάν δεν επιδιορθωθούν, προκαλούν 
μεταλλάξεις και αλλαγές στη γενετική σύ-
σταση του επηρεασμένου μικροοργανισμού. 
Το υπεριώδες φως μπορεί επίσης να προ-
καλέσει τον σχηματισμό ισχυρά δραστικών 
μορφών οξυγόνου (reactive oxygen species, 
ROS), όπως το υπεροξείδιο (H2O2) και οι ρί-
ζες υπερυπεροξειδίου (O2

–), που οξειδώνουν 
το DNA, τις πρωτεΐνες και άλλα κυτταρικά 
μακρομόρια. Συν τοις άλλοις, η ενέργεια του 
φωτός μπορεί να μετατραπεί σε θερμότητα, η 
οποία ενδέχεται επίσης να είναι βλαβερή για 
τα κυτταρικά συστατικά. 

Σχεδόν όλοι οι μικροοργανισμοί έχουν 
διά φορους μηχανισμούς για να προλαμβά-
νουν ή να επιδιορθώνουν τις βλάβες που προ-
καλούνται από το φως. Κάποιοι, λόγου χά-
ρη, διαθέτουν «αντηλιακά», δηλαδή χρωστι-
κές ουσίες όπως τα καροτενοειδή που απορ-
ροφούν το φως και ελαχιστοποιούν τη ζημιά 
του. Οι χρωστικές αυτές έχουν εναλλασσό-
μενους διπλούς δεσμούς (Εικόνα 3.7) που 
επιτρέπουν την απορρόφηση του φωτός και 
τους δίνουν το χαρακτηριστικό χρώμα τους.

Οι μικροοργανισμοί διαθέτουν επίσης έν-
ζυμα, όπως το RecA, για να αποκαθιστούν τις 
βλάβες οι οποίες προκαλούνται από την υπε-
ριώδη ακτινοβολία, καθώς και άλλα ένζυμα, 
όπως οι υπεροξειδάσες και οι δισμουτάσες 
του υπερυπεροξειδίου, για να εξουδετερώ-
νουν τις ROS που παράγονται από φωτοχημι-
κές αντιδράσεις με το οξυγόνο. Τούτα τα έν-
ζυμα είναι κοινά στους αερόβιους μικροορ-
γανισμούς, αλλά όχι στους αναερόβιους που 
επικρατούν σε ανοξικά ενδιαιτήματα.

Πίεση

Οι μεγαλύτερες μεγακοινότητες στον πλανή-
τη περιλαμβάνουν τον βαθύ ωκεανό και τους 
γεωλογικούς σχηματισμούς βαθιά κάτω από 
την επιφάνεια της γης. Συνήθως τούτες οι με-
γακοινότητες θεωρούνται ακραία περιβάλ-

Εικόνα 3.7 Παράδειγμα μιας πλούσιας σε 
διπλούς δεσμούς ένωσης (β-καροτένιο), 
κοινής στους μικροοργανισμούς. Αυτή και 
άλλες παρόμοιες ενώσεις προστατεύουν τους 
μικροοργανισμούς από τις επιβλαβείς επιδράσεις 
του φωτός και προσδίνουν χρώμα ακόμα και 
στους ετερότροφους.
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λοντα στα οποία ζουν μικροοργανισμοί με 
πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τα 
μη ακραία περιβάλλοντα ορίζονται με βάση 
το πού ζουν οι άνθρωποι. Επομένως, με μια 
μη ανθρωποκεντρική προσέγγιση, θα μπο-
ρούσαν να θεωρηθούν αυτά «ακραία», δε-
δομένου ότι ο όγκος του περιβάλλοντός μας 
είναι πολύ μικρότερος από εκείνον του βα-
θέος ωκεανού και της βαθιάς υποεπιφάνειας 
της γης. Σε κάθε περίπτωση, το μεγαλύτερο 
μέρος της ζωής στον πλανήτη υπόκειται σε 
υψηλή πίεση, παρά σε ατμοσφαιρική πίεση.

Η υψηλή πίεση αναστέλλει τη δραστη-
ριό τητα των μικροοργανισμών που συνήθως 
διαβιούν σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίε-
σης· όμως, ακόμα και κάποιοι από αυτούς 
μπορούν να την ανεχθούν και να επανεκ-
κινήσουν την αύξησή τους όταν αυτή επα-
νέλθει σε φυσιολογικό επίπεδο (Fang et al., 
2010· Tamburini et al., 2013). Οι πιεζόφιλοι 
(ή αλλιώς βαρόφιλοι) μικροοργανισμοί ανα-
πτύσσονται μόνο σε υψηλές πιέσεις, οι δε 
υπερπιεζόφιλοι είναι προσαρμοσμένοι ώστε 
να αναπτύσσονται σε τεράστιες για τα αν-
θρώπινα δεδομένα πιέσεις (>60 Mpa). Τέ-
τοιοι μικροοργανισμοί απαντούν στον πυθ-
μένα των ωκεανών [με το βαθύτερο σημείο 
(11 km) να εντοπίζεται στον Ειρηνικό Ωκεα-
νό, στην Τάφρο των Μαριανών], όπου η πίε-
ση είναι περίπου 110 MPa, δηλαδή πάνω από 
χίλιες φορές υψηλότερη από την ατμοσφαι-
ρική πίεση.

Ορισμένα ψάρια και άλλα ωκεάνια μετά-
ζωα μπορούν να επιβιώσουν στην υψηλή πί-
εση που επικρατεί στον βαθύ ωκεανό, αν και 
δεν υπάρχουν μεγάλοι οργανισμοί σε βαθιά 
υπόγεια περιβάλλοντα. Μοιάζει ίσως παρά-
δοξο, πιστεύεται όμως ότι οι πιεζόφιλοι μι-
κροοργανισμοί έχουν εξελιχθεί από χαμηλής 
πίεσης ψυχρόφιλους που απαντούν σε μεγά-
λου υψομέτρου περιβάλλοντα (Lauro et al., 
2007). Και οι μεν και οι δε έχουν προσαρ-
μοστεί με παρόμοιο τρόπο για να αντιμετω-
πίζουν τα αντίστοιχα ακραία περιβάλλοντά 
τους: Τα λιπίδια αμφότερων είναι πολυακό-

ρεστα· επίσης η υψηλή πίεση και οι χαμηλές 
θερμοκρασίες οδηγούν σε παρεμφερείς με-
ταβολές στις δομές των πρωτεϊνών και του 
DNA.

Οι πρώτες παρατηρήσεις σχετικά με την 
επίδραση της πίεσης στη μικροβιακή δρα-
στηριότητα έγιναν χάρη σε ένα δυστύχη-
μα: Στις 16 Οκτωβρίου 1968, το υποβρύχιο 
ερευνητικό όχημα «Άλβιν» (Alvin) βυθίστη-
κε στα ανοιχτά των ακτών της Μασαχουσέ-
της και ακινητοποιήθηκε στον πυθμένα της 
θάλασσας, 1.540 μέτρα κάτω από την επιφά-
νειά της (Jannasch et al., 1971). Τα τρία μέ-
λη του πληρώματος διασώθηκαν· το μεσημε-
ριανό τους, όμως, το οποίο περιλάμβανε σά-
ντουιτς με κρέας και μήλα, παρέμεινε μέσα 
στο βυθισμένο σκάφος. Όταν, οκτώ μήνες 
αργότερα, το «Άλβιν» ανασύρθηκε από τον 
πυθμένα, το γεύμα έμοιαζε ακόμη βρώσιμο. 
Διατηρούμενο αντιθέτως στο ψυγείο (δηλα-
δή στους 3 °C που είναι η θερμοκρασία της 
βαθιάς θάλασσας), ένα τέτοιο σάντουιτς αλ-
λοιώθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το συ-
μπέρασμα που προέκυψε από αυτό το «πεί-
ραμα» ήταν ότι η αποσύνθεση του αμύλου 
και της πρωτεΐνης που συνθέτουν το ψω-
μί και το κρέας του σάντουιτς αναστέλλεται 
λόγω της πίεσης, και όχι μόνο λόγω των χα-
μηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στον 
πυθμένα της θάλασσας.

Οι συνέπειες του μικρού μεγέθους

Όλοι οι φυσικοί παράγοντες που  επηρεάζουν 
τους μικροοργανισμούς και έχουν περιγρα-
φεί μέχρι στιγμής είναι παρόμοιοι με εκεί-
νους που επηρεάζουν τους οργανισμούς στον 
μακροσκοπικό κόσμο. Όμως, το μικρό μέγε-
θος των μικροοργανισμών επιβάλλει περιο-
ρισμούς στο τι μπορούν και τι δεν μπορούν 
να κάνουν. Άλλωστε, δεν θα είχε νόημα να 
επισημάνουμε ότι οι μικροοργανισμοί είναι 
μικροί εάν το μέγεθός τους δεν είχε συνέ-
πειες. Γενικά, το μέγεθος των κυττάρων επη-
ρεάζει τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών, τις 
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αλληλεπιδράσεις θηρευτών-θηραμάτων, τη 
μακρομοριακή σύσταση και πολλές άλλες 
πτυχές της μικροβιακής βιολογίας και της 
οικολογίας.

Για να αντιληφθείτε ευκολότερα τι σημαί-
νει η ζωή στην κλίμακα ενός μικροοργανι-
σμού, στην Εικόνα 3.8 αντιστοιχίζεται η κλί-
μακα μεγέθους των οργανισμών στον μικρο-
βιακό κόσμο με την κλίμακα μεγέθους των 
οργανισμών και άλλων πραγμάτων στον μα-
κροσκοπικό κόσμο: Από την εικόνα μπορεί-
τε να καταλάβετε γιατί ένα βλεφαριδωτό ή 
ένα φύκος των 100 μm θεωρούνται τεράστια 
για τον μικροβιακό κόσμο. Ορισμένες αλλη-
λεπιδράσεις μεταξύ μικροοργανισμών ή με-
ταξύ μικροοργανισμών και περιβάλλοντος 
μπορούν επίσης να αντιστοιχηθούν με αυτές 
του πιο οικείου σε εμάς μακροσκοπικού κό-
σμου. Παραδείγματος χάριν, οι σχέσεις θη-
ρευτών-θηραμάτων στον μικροβιακό κόσμο 
μοιάζουν με τις αντίστοιχες στον μακροσκο-
πικό κόσμο. Ωστόσο, άλλες πτυχές της ζωής 
στη μικροβιακή κλίμακα είναι ριζικά διαφο-
ρετικές από εκείνες που συναντάμε στον μα-
κροσκοπικό κόσμο. Μια πρόκληση, λοιπόν, 
για τους μικροβιακούς οικολόγους είναι να 
μπορέσουν να κατανοήσουν το πώς όσα συμ-
βαίνουν σε μια κλίμακα λίγων μικρομέτρων 
(micron) και μορίων μπορούν να έχουν τερά-
στιες επιπτώσεις στη βιόσφαιρα και σε ολό-
κληρο τον πλανήτη.

Ο κόσμος των μικρών κυττάρων είναι θε-
μελιωδώς διαφορετικός από εκείνον των μα-
κροοργανισμών. Ένα μέτρο τούτης της δια-
φοράς είναι ο αριθμός Reynolds (Re), μια πα-

ράμετρος χωρίς διάσταση που εκφράζει τον 
λόγο των δυνάμεων αδράνειας προς τις δυ-
νάμεις ιξώδους και ορίζεται ως:

 Re = – Dvρ/μ (3.7) 

όπου D είναι η χαρακτηριστική διάσταση 
μήκους, v η ταχύτητα, ρ η πυκνότητα του 
υγρού και μ το δυναμικό ή απόλυτο ιξώδες. 
Ο αριθμός Reynolds για τον κόσμο που κα-
τοικεί ο άνθρωπος είναι τεράστιος (104). Για 
τον κόσμο των βακτηρίων, όμως (όπου D = 1 
μm· v = 30 μm s–1· ρ = 1 g cm–3· μ = 10–2 cm2 

s–1), ο αριθμός Reynolds που προκύπτει είναι 
μικρός (<1) – γι’ αυτό και λέμε ότι οι μικρο-
οργανισμοί ζουν σε ένα «περιβάλλον με μι-
κρό αριθμό Reynolds». Σε αντίθεση με τον 
δικό μας κόσμο, στο μικρού αριθμού Reyn-
olds περιβάλλον των μικροοργανισμών, οι 
δυνάμεις ιξώδους κυριαρχούν επί των δυ-
νάμεων αδράνειας. Όπως μάλιστα επισήμα-
νε κάποτε ο φυσικός E.M. Purcell (Purcell, 
1977), σε ένα περιβάλλον μικρού αριθμού 
Reynolds, ο άνθρωπος θα ένιωθε σαν να κο-
λυμπά σε μελάσα. Ένα άτομο που σπρώχνε-
ται ενόσω βρίσκεται μέσα σε μελάσα, θα με-
τακινηθεί πολύ λιγότερο από 10 nm. Στην Ει-
κόνα 3.9 δίνονται οι τιμές κινητικότητας ως 
συνάρτηση του μεγέθους ενός οργανισμού, 
σε κόσμους που χαρακτηρίζονται από διαφο-
ρετικούς αριθμούς Reynolds.                            

Μια συνέπεια της διαβίωσης σε ένα περι-
βάλλον με μικρό αριθμό Reynolds είναι ότι 
η ανάμειξη των μορίων γίνεται μέσω διά-
χυσης (διαδικασία που καθοδηγείται από τη 
δια βάθμιση συγκεντρώσεων) – ενώ, αντιθέ-

Εικόνα 3.8 Κλίμακα μεγέθους  
στον μακρόκοσμο και τον μικρόκοσμο. 
Οι οργανισμοί και στους δύο 
κόσμους ποικίλλουν πάρα πολύ ως 
προς το μέγεθος (μήκος) και ακόμα 
περισσότερο ως προς τον όγκο  
και τη μάζα τους. 

Μακροσκοπικός κόσμος (μέτρα)

Μικροσκοπικός κόσμος (μm ή 10–6 m)

Λουκάνικο

0,1

Ιός

Άνθρωπος

1,0

Βακτήριο

Γαλάζια
φάλαινα

10

Μαστιγωτό

Πυραμίδα
της Γκίζας

100

Βλεφαριδωτό

Όρος
Φούτζι

1.000

Ισόποδο
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τως, στον μακροσκοπικό κόσμο, η ανάμειξη 
γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω αναταράξεων 
(διαδικασία που καθοδηγείται από την αδρά-
νεια). Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η διά-
χυση, η ανάμειξη είναι το αποτέλεσμα αμέ-
τρητων, τυχαίων συγκρούσεων μεταξύ των 
μορίων. Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα λαμ-
βάνει χώρα τούτη η κίνηση και ανάμειξη μάς 
το δίνει η σταθερά διάχυσης (diffusivity, D). 
Η κίνηση ή η ροή (J) μιας ένωσης συναρτή-
σει της απόστασης (z) καθορίζεται από τον 
πρώτο νόμο του Fick:

 J = – Dc dC/dz (3.8) 

όπου Dc είναι η σταθερά διάχυσης για μια συ-
γκεκριμένη ένωση με συγκέντρωση C. Με 
άλλα λόγια, η ροή που οφείλεται στη διάχυ-
ση είναι προϊόν της διαβάθμισης στη συγκέ-
ντρωση ανάμεσα σε δύο θέσεις που βρίσκο-
νται σε απόσταση z (dC/dz) και της σταθε-
ράς διάχυσης (Dc). Η ροή γίνεται πάντα από 
τις υψηλές συγκεντρώσεις προς τις χαμηλές, 
εξ ου και το αρνητικό πρόσημο στην εξίσω-
ση 3.8.

Η σταθερά διάχυσης ποικίλλει ανάλογα 
με τη φάση (νερό, αέρας ή στερεό), τη θερμο-
κρασία, αλλά και την ίδια τη χημική ένωση 
ή το στοιχείο. Υπό ίδιες συνθήκες, οι μικρές 
ενώσεις διαχέονται πιο γρήγορα από ό,τι οι 
μεγάλες και τα μη φορτισμένα μόρια ταχύτε-

ρα από ό,τι τα φορτισμένα. Επίσης, οι πρωτε-
ΐνες διαχέονται ταχύτερα από τους πολυσακ-
χαρίτες, επειδή συνήθως είναι περισσότερο 
υδρόφοβες και πιο συμπαγείς (Πίνακας 3.3). 
Για τα αέρια, η διάχυση αυξάνεται με τη θερ-
μοκρασία, ενώ μειώνεται με την πίεση. Για 
τα υδατικά διαλύματα, η διάχυση  αυξάνεται 
επίσης με τη θερμοκρασία, αλλά αυτό αντι-
σταθμίζεται εν μέρει από τη μείωση του ιξώ-
δους του νερού. Λόγου χάρη, η σταθερά διά-
χυσης για το οξυγόνο στο νερό είναι 0,157 × 
10–4 και 0,210 × 10–4 cm2s–1 στους 10 °C και 
στους 20 °C, αντίστοιχα – αυξάνεται, δη-
λαδή, μόνο κατά 57% όταν διπλασιάζεται η 
θερμοκρασία.

Εικόνα 3.9 Διάχυση 
και κινητικότητα 
των οργανισμών 
σε κόσμους που 
χαρακτηρίζονται 
από διαφορετικούς 
αριθμούς Reynolds. 
Βασισμένο στο 
Jørgensen, 2006.
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Πίνακας 3.3 Συντελεστές διάχυσης ορισμένων χημι-
κών ενώσεων και ενός ιού στο νερό, στους 25 °C. Τα δε-
δομένα προέρχονται από το Logan, 1999.

Ένωση ή ιός Μοριακό 
βάρος (Dalton)

Διαχυτικότητα 
(cm2s–1 × 10–8)

Αμμωνία (NH3) 17 1.700

Γλυκόζη 180 690

Δεξτράνη 60.200 35

Λευκωματίνη 
ορού

70.000 61

Ιός μωσαϊκού 
καπνού

31.400.000 5,3
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Η σχέση Stokes-Einstein (Εξίσωση 3.9) 
συσχετίζει τις κλίμακες χρόνου (T) και μή-
κους (L) της διάχυσης για μια ένωση με μια 
δεδομένη για την ένωση σταθερά διάχυσης 
(D):

 T = L2/2D (3.9)               

Ως παράδειγμα ας εξετάσουμε το οξυγόνο 
και τη γλυκόζη στο νερό στους 10 °C (Πίνα-
κας 3.4). Οι δύο αυτές ενώσεις μετακινού-
νται κατά το μήκος ενός βακτηρίου (απόστα-
ση ~1 μm) σε κλάσματα του δευτερολέπτου· 
χρειάζονται όμως αρκετά δευτερόλεπτα για 
να μετακινηθούν σε απόσταση 100 μm και 
χρόνια προτού διασχίσουν απόσταση ενός 
μέτρου. Η διάχυση ορίζει ένα ανώτερο όριο 
για το πόσο γρήγορα μπορεί να απορροφηθεί 
μια ένωση από έναν μικροοργανισμό. Εάν 
απορροφάται κάθε μόριο που φτάνει σε μια 
κυτταρική επιφάνεια, τότε η ροή (J) σε ένα 
σφαιρικό κύτταρο με ακτίνα r είναι

 J = 4πDrC (3.10) 

όπου C είναι η συγκέντρωση στο διάλυμα 
σε απόσταση απείρως μακρινή από το κύτ-
ταρο. Αυτή η ροή εκφράζεται σε μονάδες 
μάζας ανά μονάδα επιφάνειας ανά μονάδα 
χρόνου. Στο επόμενο κεφάλαιο, στηριζόμε-

νοι στην εξίσωση 3.10, θα αναλύσουμε για-
τί τα μικρά κύτταρα πλεονεκτούν συγκριτικά 
με τα μεγάλα στο να προσλαμβάνουν διαλυ-
μένες ενώσεις, γεγονός που με τη σειρά του 
εξηγεί γιατί οι μικροοργανισμοί σε ολιγότρο-
φα περιβάλλοντα, όπως οι ανοιχτοί ωκεανοί, 
είναι μικροί.

Η μικροβιακή ζωή σε φυσικά υδατικά 
ενδιαιτήματα

Οι λειτουργικοί κανόνες ενός περιβάλλοντος 
που χαρακτηρίζεται από μικρό αριθμό Rey-
nolds ισχύουν για όλα τα μικροβιακά ενδιαι-
τήματα από εδάφη και ιζήματα έως αμιγείς 
καλλιέργειες στο εργαστήριο. Δεδομένης της 
σημασίας της κλίμακας μεγέθους για τη δο-
μή τους, αυτά τα ενδιαιτήματα μάλλον εμφα-
νίζουν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφο-
ρές. Ωστόσο, ασφαλώς υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ της στήλης νερού των υδα-
τικών περιβαλλόντων και των εδαφών ή των 
ιζημάτων. Η στήλη νερού έχει πολύ λιγότερα 
στερεά από ό,τι τα εδάφη ή τα ιζήματα, και 
συνεπώς το μικροβιακό της περιβάλλον μπο-
ρεί να φαίνεται απλό και αραιό, όπως προ-
κύπτει από τους υπολογισμούς που ακολου-
θούν. Όμως, σύντομα θα δούμε ότι ακόμα και 
τα υδατικά περιβάλλοντα μπορεί να είναι πιο 
σύνθετα από ό,τι μοιάζουν αρχικά.

Ένα τυπικό χιλιοστόλιτρο (ml) νερού από 
ένα φυσικό υδατικό περιβάλλον περιέχει πε-
ρίπου ένα εκατομμύριο βακτήρια (Κεφάλαιο 
1). Σε αυτή την πυκνότητα, και εάν υποθέ-
σουμε ότι η χωρική κατανομή των μικροορ-
γανισμών είναι ομοιόμορφη, κάθε βακτήριο 
περιβάλλεται από μια κενή σφαίρα 106 μm3 
(Εικόνα 3.10). Υπ’ αυτή την προϋπόθεση, η 
απόσταση μεταξύ των βακτηρίων είναι της 
τάξης των 60 μm, δηλαδή πολύ μεγαλύτερη 
από την απόσταση (10 μm) μεταξύ βακτη-
ρίων που αναπτύσσονται σε πλούσια θρε-
πτικά μέσα καλλιέργειας στο εργαστήριο, 
όπου η πυκνότητα των κυττάρων μπορεί να 
υπερβαίνει τα 108 ανά ml. Η απόσταση από 

Πίνακας 3.4 Κλίμακες χρόνου και απόστασης για τη 
μετακίνηση, μέσω διάχυσης, του οξυγόνου και της γλυ-
κόζης στο νερό, στους ~20 °C. Τα δεδομένα προέρχο-
νται από το Jørgensen, 2006.

Απόσταση Οξυγόνο* Γλυκόζη*

1 μm 0,34 ms 1,1 ms

10 μm 34 ms 110 ms

100 μm 3,4 s 10 s

1 mm 5,7 min 19 min

1 cm 9,5 h 1,3 d

10 cm 40 d 130 d

1 m 11 y 35 y

10 m 1.090 y 3.600 y

* s, δευτερόλεπτα· min, λεπτά· h, ώρες· d, ημέρες· y,  έτη.
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το πλησιέστερο βακτήριο του ίδιου είδους εί-
ναι ακόμα μεγαλύτερη και αντιστρόφως ανά-
λογη με τη σχετική αφθονία του. Οι μεγάλες 
αποστάσεις μεταξύ των βακτηρίων στο γλυ-
κό και το θαλασσινό νερό εξηγούν γιατί οι 
ελεύθερα διαβιούντες υδρόβιοι μικροοργα-
νισμοί φαίνεται ότι στερούνται μηχανισμούς 
ικανούς να ανιχνεύουν την αμοιβαία παρου-
σία τους (ανίχνευση απαρτίας ή αίσθηση μεγέ-
θους πληθυσμού· βλ. Κεφάλαιο 14), και είναι 
«μη επικοινωνιακοί» (Yooseph et al., 2010).

Οι ετερότροφοι μικροοργανισμοί βρί-
σκονται επίσης μακριά από πηγές οργανικής 
ύλης, την οποία χρειάζονται για να υποστη-
ρίξουν την αύξησή τους. Η αφθονία των ορ-
γανικών θρυμμάτων και του φυτοπλαγκτού 
ποικίλλει σημαντικά, γενικά όμως κυμαίνε-
ται από 103 έως 104 σωματίδια ή κύτταρα ανά 
ml. Σε τέτοιες πυκνότητες, με την προϋπό-
θεση και πάλι ομοιόμορφης κατανομής, ένα 
ετερότροφο βακτήριο θα απέχει >100 μm 
από αυτές τις πιθανές πηγές οργανικού άν-
θρακα. Ακόμα και ο αριθμός πολλών διαλυ-
μένων μορίων είναι μικρός πολύ κοντά σε 
έναν μικροοργανισμό. Όπως ήδη αναφέραμε 
εξάλλου –και όπως θα τονίσουμε επανειλημ-
μένα–, οι συγκεντρώσεις όλων των  ενώσεων, 
πλην ελαχίστων, είναι πολύ χαμηλές στα φυ-
σικά περιβάλλοντα. 

Οι χαμηλές αυτές συγκεντρώσεις σημαί-
νουν ότι κοντά σε ένα μέσο μικροβιακό κύτ-

ταρο υπάρχουν μόνο λίγα μόρια. Ας εξετά-
σουμε, λόγου χάρη, ένα διαλυμένο αμινοξύ 
με συγκέντρωση 100 nmol l−1: Αξιοποιώντας 
τον αριθμό του Avogadro, μπορούμε να υπο-
λογίσουμε ότι μόνο περίπου 30 μόρια του εν 
λόγω αμινοξέος εμφανίζονται σε μια σφαί-
ρα 0,5 μm3 νερού που περιβάλλει ένα κύτ-
ταρο. Για πολλές ενώσεις, μάλιστα, ο αριθ-
μός των μορίων είναι ακόμα χαμηλότερος. 
Το ίδιο ισχύει για αρκετές άλλες οργανικές 
και ανόργανες ενώσεις σε φυσικά μικροβια-
κά περιβάλλοντα.

Κινητικότητα και τακτισμός

Οι υπολογισμοί που μόλις αναφέραμε προϋ-
ποθέτουν ομοιόμορφη κατανομή των κυττά-
ρων και των άλλων σωματιδίων, που δεν αλ-
λάζει με την πάροδο του χρόνου· στην πραγ-
ματικότητα, όμως, οι κατανομές αλλάζουν. 
Πολλοί μικροοργανισμοί παρουσιάζουν κι-
νητικότητα (βλ. Πλαίσιο 3.3), οπότε η κυττα-
ρική κατανομή είναι εντέλει  περισσότερο άνι-
ση και δυναμική από ό,τι απεικονίζεται στην 
Εικόνα 3.10. Τα πρώτιστα που  κολυμπούν 
χρησιμοποιώντας μαστίγια ονομάζονται μα-
στιγωτά (flagellates), ενώ εκείνα που χρησι-
μοποιούν τις βραχύτερες και πιο πολυάριθ-
μες βλεφαρίδες ονομάζονται βλεφαριδωτά 
(ciliates) και ανήκουν στο φύλο των Cilio-
phora. Οι ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί κο-

Εικόνα 3.10 Η χωρική κατανομή 
των μικροοργανισμών σε 
υδατικά περιβάλλοντα, υπό την 
προϋπόθεση ότι όλα τα σωματίδια 
κατανέμονται ομοιόμορφα.

Ιός

Βακτήριο

Βακτήριο

Φύκος

30 μm

60 μm
1.500 μm

150 μm

Μεγάλα σωματίδια θρυμμάτων
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λυμπούν στο νερό προκειμένου να αυξήσουν 
τις πιθανότητές τους να συναντήσουν κάποιο 
θήραμα. Πολλά βακτήρια χρησιμο ποιούν 
επίσης μαστίγια για προώθηση, αν και η δο-
μή ενός βακτηριακού μαστιγίου δια φέρει πο-
λύ από την αντίστοιχη ενός ευκαρυωτικού 
μικροοργανισμού. Άλλα βακτήρια και διά-
τομα ολισθαίνουν («γλιστρούν») κατά μήκος 
των επιφανειών, ωθούμενα από την έκκριση 
πολυμερών. Οι μικροοργανισμοί είναι σε θέ-
ση να κολυμπούν εξαιρετικά γρήγορα, με τα-
χύτητες που κυμαίνονται από 1-1.000 μm ανά 
δευτερόλεπτο. Τέτοιες ταχύτητες είναι ακό-
μα πιο εντυπωσιακές εάν τις αναγάγουμε στο 
μέγεθός μας: Εάν ένας άνθρωπος ύψους 1 
μέτρου μπορούσε στη μονάδα του χρόνου να 
κολυμπήσει τόσο πολλά μήκη του σώματός 
του όσα μπορεί ένας μικροοργανισμός (π.χ. 
100 μm ανά δευτερόλεπτο), η ταχύτητά του 
θα ξεπερνούσε τα 300 χιλιόμετρα την ώρα.

Όπως πολλοί μικροβιακοί θηρευτές κι-
νούνται για να εντοπίσουν το θήραμά τους, 
έτσι και άλλοι μικροοργανισμοί κολυμπούν 
για να αυξήσουν την πρόσληψη ανόργανων 
και οργανικών θρεπτικών ουσιών. Εάν ο μι-

κροοργανισμός είναι αρκετά μεγάλος, η κα-
θαυτή κίνηση τον βοηθά ώστε να ξεπερα-
στούν τα όρια απορρόφησης που θέτουν οι 
κανόνες της διάχυσης. Ορισμένοι κινητοί μι-
κροοργανισμοί χρησιμοποιούν χημειοτακτι-
σμό (chemotaxis) για να κολυμπούν προς πη-
γές βασικών διαλυμένων ενώσεων. Για τον 
σκοπό αυτό, οι μικροοργανισμοί πρέπει να 
ανιχνεύουν και να παρακολουθούν τη δια-
βάθμιση συγκέντρωσης προς την πηγή της 
εκάστοτε θρεπτικής ουσίας. Ένας μηχανι-
σμός για να ανιχνεύουν τούτη τη διαβάθμιση 
είναι η στρατηγική «run and tumble» (τρέξιμο 
και στροφή· Εικόνα 3.11): Ο μικροοργανισμός 
κάνει διαδρομές (run), ή κολυμπά σε ευθεία 
γραμμή, προς την πηγή της εκάστοτε ένωσης, 
και όσο κινείται αντίρροπα προς τη διαβάθμι-
ση συγκέντρωσης, η διάρκεια των διαδρομών 
αυτών αυξάνεται. Εάν μειω θεί η ανιχνευόμε-
νη συγκέντρωση (πράγμα που υποδηλώνει 
ότι ο μικροοργανισμός κινείται σε λανθασμέ-
νη κατεύθυνση), τότε «στρίβει» (tumble) και 
κατευθύνεται τυχαία προς κάποια άλλη κα-
τεύθυνση. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι ο χη-
μειοτακτισμός προς την πηγή της επιθυμητής 
ένωσης. Το αντίθετο συμβαίνει στην περί-
πτωση του αρνητικού χημειοτακτισμού, κατά 
τον οποίο ένας μικροοργανισμός κινείται για 
να αποφύγει μια ανασταλτική ένωση.

Εκτός από τις διαλυμένες ενώσεις, οι μι-
κροοργανισμοί έλκονται ή απωθούνται και 
από άλλα περιβαλλοντικά «σήματα». Οι φω-
τότροποι μικροοργανισμοί, φέρ’ ειπείν, αντι-
λαμβάνονται το φως και χρησιμοποιούν φω-
τοτακτισμό (phototaxis), ενώ άλλοι μικροορ-
γανισμοί χρησιμοποιούν αεροτακτισμό (aero-
taxis) για την αναζήτηση οξυγόνου. Τα μα-
γνητοτακτικά βακτήρια χρησιμοποιούν εν-
δοκυτταρικούς μαγνήτες αποτε λούμενους 
από μαγνητίτη (Fe3O4) ή γκρεγκί τη (Fe3S4), 
για να ευθυγραμμίζονται κατά μήκος του μα-
γνητικού πεδίου της Γης. Αυτός ο μηχανι-
σμός, σε συνδυασμό με τον αεροτακτισμό, 
επιτρέπει σε τούτα τα βακτήρια να εντοπί-
ζουν στα ιζήματα το βάθος εκείνο που πα-

Πλαίσιο 3.3 Η φυσική  
της μικροβιακής κινητικότητας 

Το πώς οι μικροοργανισμοί κινούνται μέσω ενός 
ιξώδους υγρού είναι ένα ερώτημα, για τη διαλεύ-
κανση του οποίου έχουν επιστρατευτεί ορισμέ-
να από τα καλύτερα μυαλά στην επιστήμη. Ίσως 
η πλέον αξιοσημείωτη περίπτωση είναι του E. M. 
Purcell (Βραβείο Νομπέλ το 1952 για την ανακά-
λυψη του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού), 
ο οποίος έγραψε ένα κλασικό άρθρο (Purcell, 
1977) σχετικά με το φυσικό περιβάλλον των μι-
κροοργανισμών. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν δεν ανέφε-
ρε τους μικροοργανισμούς στα Annus Mirabilis 
(1905) του σχετικά με την κίνηση Μπράουν, υπο-
λόγισε εντούτοις πόσο μακριά θα μπορούσε να 
κινηθεί ένα σωματίδιο με μέγεθος μικροοργανι-
σμού μέσα σε 1 λεπτό (περίπου 6 μm).
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ρουσιάζει τις βέλτιστες συγκεντρώσεις οξυ-
γόνου και άλλων διαλυμένων ενώσεων (Κε-
φάλαιο 13).

Λαμβάνοντας υπόψη τα πολλά πλεονε-
κτήματα που προσφέρουν η κινητικότητα και 
η μετάβαση σε καταλληλότερα μικροενδιαι-
τήματα, ίσως να προκαλεί έκπληξη το γεγο-
νός ότι δεν είναι όλοι οι μικροοργανισμοί κι-
νητικοί. Οι εκτιμήσεις για το ποσοστό π.χ. 
των ωκεάνιων βακτηρίων που  παρουσιά ζουν 
κινητικότητα κυμαίνονται από 5%-70%, ανά-
λογα με την εποχή και την τοποθεσία (Mitch-
ell & Kogure, 2006). Δύο από τα πιο άφθο-
να βακτήρια στον ωκεανό, το Pelagibacter 
και το Prochlorococcus, δεν  είναι κινητικά 
(Zehr et al., 2017). Ορισμένοι μικροοργανι-
σμοί ενδέχεται μεταβολικά να μην είναι αρ-
κετά ενεργοί ώστε να αντέχουν το ενεργεια-
κό κόστος της κινητικότητας, ενώ άλλοι μπο-
ρεί απλώς να είναι υπερβολικά μικροί για να 
μπορούν να ωφεληθούν από την κίνηση. Η 
θεωρία, πάντως, υποδεικνύει ότι οι μικρο-
οργανισμοί πρέπει να έχουν μήκος τουλάχι-

στον 3,7 ή 8,5 μm (ανάλογα με τους υπολογι-
σμούς) για να μπορούν, μέσω της κινητικότη-
τας, να υπερβούν το πλαίσιο που θέτει η διά-
χυση (Dusenbery, 1997). Συνολικά λοιπόν, 
κρατήστε κατά νου ότι, όπως είναι πλεονέ-
κτημα για ορισμένους μικροοργανισμούς να 
είναι κινητικοί, έτσι είναι πλεονέκτημα για 
άλλους να παραμένουν ακίνητοι. 

Η ανομοιογένεια υπομικροκλίμακας  
και μικροκλίμακας στα υδατικά περιβάλλοντα

Μολονότι δεν είναι όλοι οι  μικροοργανισμοί 
κινητικοί, σίγουρα υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι 
που μας βοηθούν να ξανασκεφτούμε ό,τι προ-
αναφέραμε όσον αφορά τη χωρική κατα νομή 
των μικροοργανισμών και των θρυμματικών 
σωματιδίων που αιωρούνται σε ένα χιλιο-
στόλιτρο νερού προερχόμενο από ένα φυσι-
κό υδατικό ενδιαίτημα. Θυμηθείτε ότι οι υπο-
λογισμοί που χρησιμοποιούν τυπικές αφθο-
νίες και συγκεντρώσεις δίνουν την εντύπω-
ση ότι όλα είναι απομονωμένα και ευρέως 

Π
αράγοντας

έλξης
Π

αράγοντας
έλξης

(Β)(Α)

(Γ)

Εικόνα 3.11 Τροχιές βακτηρίων που είτε κινούνται τυχαία (Α) είτε κινούνται με θετικό χημειοτακτισμό 
προς έναν παράγοντα έλξης (Β και Γ). Η κλασική συμπεριφορά τύπου «run and tumble» παρουσιάζεται 
στο B. Η προτίμηση προς τον παράγοντα έλξης είναι μόνο περίπου 1%, εδώ όμως έχει υπερτονιστεί 
προκειμένου να αναδειχθεί σαφέστερα το αποτέλεσμα. Ένας άλλος μηχανισμός για χημειοτακτισμό,  
η στρατηγική «run and reverse» (τρέξιμο και αναστροφή), είναι κοινός στα υδρόβια βακτήρια (Γ).  
Σε αυτό τον μηχανισμό, οι μεγάλες διαδρομές προς τον παράγοντα έλξης διακόπτονται από σύντομες 
αναστροφές. Η γωνία μεταξύ των διαδρομών είναι μόνο μερικές μοίρες, εδώ όμως παρουσιάζεται 
μεγαλύτερη ώστε να καταστεί σαφέστερος ο μηχανισμός. Τα σχήματα είναι του Jim G. Mitchell και 
χρησιμοποιούνται εδώ κατόπιν αδείας.
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δια σκορπισμένα. Τώρα όμως γνωρίζουμε ότι 
ορισμένοι μικροοργανισμοί κολυμπούν με τη 
μέγιστη ταχύτητά τους προκειμένου να εντο-
πίσουν πηγές πλούσιες σε θρεπτικά συστα-
τικά. Αυτές οι πηγές, όπως ένα κύτταρο φύ-
κους ή ένα αποσυντιθέμενο σωματίδιο, μπο-
ρεί να περιβάλλονται από πληθώρα χημειο-
τακτικών βακτηρίων, τα οποία με τη σειρά 
τους προσελκύουν θηρευτές που αναζητούν 
εύκολο θήραμα.

Ακόμα και η κατανομή της οργανικής 
ύλης σε ένα χιλιοστόλιτρο φυσικού νερού 
 είναι περίπλοκη, απέχει δε πολύ από την ει-
κόνα μιας καλά αναμεμειγμένης, ομοιογε-
νούς « σούπας». Λόγω του τρόπου με τον 
οποίο δια χωρίζονται τα διαλυμένα και τα σω-
ματιδιακά στοιχεία (βλ. Πλαίσιο 3.4), η «σού-
πα» περιέχει πολλά «υλικά» που  μοιάζουν 
περισσότερο σωματιδιακά παρά διαλυμέ-
να. Αυτά τα «υλικά» περιλαμβάνουν κολ-
λοειδή (οποιοδήποτε σωματίδιο διαμέτρου 
1-500 nm), ανόργανα και οργανικά συσσω-
ματώματα, αλλά και πηκτώματα. Τα πηκτώ-
ματα σχηματίζονται αυθόρ μητα με πήξη μι-
κρότερων οργανικών και ανόργανων συστα-
τικών και μπορεί να κυμαίνονται σε μέγεθος 
από λιγότερο του ενός έως αρκετά μικρόμε-
τρα. Την ανομοιογένεια των μικροοργανι-
σμών μπορούμε να την αντιληφθούμε στις 
μεγαλύτερες κλίμακες ευκολότερα από ό,τι 
στις μικρότερες. Οι μικροβιακές κοινότητες 
που προσκολλώνται σε μεγάλα σωματίδια 
(δεκάδων μm) διαφέρουν από την «ελεύθε-
ρα διαβιούσα» κοινότητα μικροοργανισμών 
που δεν προσκολλώνται. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε ότι μικροβιακοί οικολόγοι έχουν εξε-
τάσει την ανομοιογένεια λαμβάνοντας, με 
πολύ μικρές πιπέτες, δείγματα νερού σε από-
σταση λίγων χιλιοστών μεταξύ τους (Long & 
Azam, 2001) και έχουν διαπιστώσει ότι η συ-
νολική αφθονία όσο και ο τύπος των μικρο-
οργανισμών διαφέρουν στα δείγματα αυτά. 
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι, για πρακτι-
κούς λόγους, οι μικροβιακοί οικολόγοι συνή-
θως λαμβάνουν δείγματα λίτρων ή αρκετών 

γραμμαρίων ιζήματος ή εδάφους κάθε φορά, 
συχνά όμως η κοινότητα που εντοπίζεται σε 
τέτοια μεγάλα δείγματα μπορεί να γίνει λει-
τουργικά κατανοητή μόνο αν ληφθούν υπό-
ψη τα διαφορετικά μικροπεριβάλλοντα στα 
οποία πραγματικά κατοικούν οι μικροοργα-
νισμοί στα δείγματα αυτά.

Η μικροβιακή ζωή στα εδάφη

Το άμεσο φυσικό περιβάλλον ενός μικροορ-
γανισμού στο έδαφος είναι, από πολλές από-

Πλαίσιο 3.4 Η «διαχωριστική 
γραμμή» μεταξύ διαλυμένων  
και σωματιδιακής μορφής υλικών 

Για την εξέταση διαλυμένων και πολλών σωματι-
διακών συστατικών από φυσικά περιβάλλοντα 
χρησιμοποιούνται φίλτρα από ίνες γυαλιού. Τα 
φίλτρα αυτά μπορούν εύκολα να καθαριστούν. 
Ο πιο δραστικός τρόπος είναι με κάψιμο (com-
busting) του φίλτρου στους ~500 °C, έτσι ώστε 
να απομακρυνθούν όλες οι οργανικές ενώσεις. 
Τα φίλτρα από ίνες γυαλιού που κατακρατούν τα 
μικρότερα σωματίδια είναι τα φίλτρα Whatman 
GF/F («glass fiber fine»). Οτιδήποτε διέρχεται 
από ένα φίλτρο GF/F θεωρείται εξ ορισμού δια-
λυμένο, ενώ ό,τι συγκρατείται είναι σωματιδια-
κό. Τα φίλτρα GF/F έχουν προδιαγραφές για να 
συγκρατούν σωματίδια μέχρι ~0,6 μm· αλλά και 
σωματίδια με μικρότερο μέγεθος μπορούν να 
παγιδευτούν ή να κολλήσουν στις ίνες γυαλιού, 
ενώ σωματίδια μεγαλύτερα των 0,6 μm μπορεί 
να «ξεγλιστρήσουν» και να φανεί ότι είναι συ-
στατικά του διαλυτού κλάσματος. Τα ευαίσθητα 
κύτταρα και τα θρυμματικά σωματίδια μπορεί 
να διασπαστούν κατά τη διάρκεια της διεργα-
σίας διήθησης και τα θράυσματά τους να διέλ-
θουν μέσω του φίλτρου. Σημειώστε δε ότι οι μέ-
θοδοι κλασμάτωσης μεγέθους (size fractionation) 
στην υδατική μικροβιακή οικολογία βασίζονται 
σε φίλτρα αποτελούμενα από διαφορετικά υλι-
κά (π.χ. πολυανθρακικά και νιτροκυτταρίνες) και 
με διάφορα μεγέθη πόρων, που κυμαίνονται 
από 0,1 έως 10 μm.
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ψεις, παρόμοιο με το υδατικό περιβάλλον 
που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότη-
τα. Οι ενεργοί οργανισμοί του εδάφους απα-
ντούν με τη μορφή ενός υμενίου (film), μιας 
μεμβράνης νερού που καλύπτει τα εδαφικά 
σωματίδια. Οι εν λόγω οργανισμοί έχουν χα-
ρακτηριστεί «χερσαίο πλαγκτό» από έναν οι-
κολόγο εδάφους (Coleman, 2008), ο οποίος 
δανείστηκε τον όρο «πλαγκτό» που χρησιμο-
ποιούν οι οικολόγοι των υδατικών συστημά-
των για να περιγράψουν τους ελεύθερα δια-
βιούντες μικροοργανισμούς. Οι μικροοργα-
νισμοί του εδάφους επηρεάζονται από το δυ-
ναμικό οξειδοαναγωγής, το pH και τη θερ-
μοκρασία όσο και οι υδρόβιοι μικροοργανι-
σμοί, και ζουν επίσης σε έναν κόσμο μικρού 
αριθμού Reynolds.

Αναμφίβολα, τα εδάφη διαφέρουν από τη 
στήλη νερού των υδατικών  ενδιαιτημάτων ως 
προς πολλά σημαντικά χαρακτηριστικά. Το 
περιβάλλον του εδάφους ορίζεται από ανόρ-
γανα και οργανικά σωματίδια που διαχωρίζο-
νται από ανοιχτούς διαύλους (πόρους) μέσω 
των οποίων περνούν ο αέρας και το νερό. Το 
φυσικό περιβάλλον των μικροοργανισμών 
(π.χ. ιδιότητες όπως η συγκέντρωση οξυγό-
νου και το δυναμικό οξειδοαναγωγής) μπορεί 
να διαφέρει σε τεράστιο βαθμό μεταξύ θέ
σεων που βρίσκονται σε απόσταση μόλις με-

ρικών μικρομέτρων – σε βαθμό πολύ μεγαλύ-
τερο από ό,τι μεταξύ θέσεων στη στήλη νε-
ρού των υδατικών περιβαλλόντων.

Η τριδιάστατη φυσική διάταξη των σω-
ματιδίων στο μικροπεριβάλλον του εδάφους 
έχει διερευνηθεί με τη χρήση τομογραφίας 
ακτίνων Χ, ανάλογης με τη σπινθηρογραφία 
που χρησιμοποιούν οι γιατροί για την απει-
κόνιση πιθανών όγκων στο ανθρώπινο σώμα 
(Voroney & Heck, 2015). Μια άλλη προσέγ-
γιση που έχει αξιοποιηθεί είναι η φασματο-
μετρία μάζας δευτερογενών ιόντων (seconda
ry ion mass spectrometry, SIMS). Οι παρα-
πάνω προσεγγίσεις έχουν αποκαλύψει πολ-
λά για τον συνολικό χώρο των πόρων, αλλά 
και για το μέγεθος, το σχήμα και τις μεταξύ 
τους συνδέσεις – στοιχεία σημαντικά για την 
κατανόηση της μικροβιακής ζωής στα εδά-
φη. Οι ιδιότητες αυτές ποικίλλουν ανάλο-
γα με τον τύπο του εδάφους (Πίνακας 3.5). 
Τα αδιατάρακτα ανόργανα εδάφη, λόγου χά-
ρη, έχουν 35%55% χώρο πόρων κατ’ όγκο, 
ενώ τα οργανικά εδάφη 80%90%. Σε πόρους 
με διάμετρο μεγαλύτερη από περίπου 10 μm 
(μακροπόροι), ο αέρας και το νερό κινούνται 
εύκολα με διάχυση και αποστράγγιση. Οι μα-
κροπόροι μπορούν να δημιουργηθούν από τις 
ρίζες των φυτών ή από την κίνηση των γεο
σκωλήκων και άλλων μη μικροβιακών οργα-

Πίνακας 3.5 Ορισμένες ιδιότητες των τριών κύριων ανόργανων συστατικών των εδαφών. Τα σωματίδια 
θεωρείται ότι είναι σφαιρικά.

Ιδιότητα Άμμος Ιλύς Άργιλος

Πορώδες Μεγάλοι πόροι Μικροί πόροι Μικροί πόροι

Μέγεθος σωματιδίων (mm) 0,05-2 0,02-0,05 <0,002

Διαπερατότητα Γρήγορη Χαμηλή έως 
μέτρια

Άργή

Άριθμός σωματιδίων ανά 
γραμμάριο

102-103 107 1011

Ικανότητα κατακράτησης νερού Περιορισμένη Μεσαία Πολύ μεγάλη

Επιφάνεια σωματιδίων εδάφους 
(cm2 g−1) 

10-200 450 8 × 106

Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Μικρή Μικρή Υψηλή αλλά ποικίλλει ανάλογα με το ορυκτό
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νισμών του εδάφους· κυρίως, όμως, δημιουρ-
γούνται από τα διάκενα που αφήνουν, ανά-
μεσα στα συσσωματώματα, οι φυσικοχημι-
κές και μικροβιακές διεργασίες συσσωμάτω-
σης των εδαφικών σωματιδίων. Από την άλ-
λη, οι πόροι που είναι μικρότεροι από περί-
που 10 μm (μικροπόροι) συγκρατούν το νερό 
και μπορούν να περιορίσουν την κίνηση των 
χερσαίων οργανισμών. 

Η περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό

Ο βαθμός στον οποίο οι εδαφικοί πόροι γε-
μίζουν με νερό έχει τεράστιο αντίκτυπο στη 
χημεία του εδάφους και τη μικροβιακή ζωή. 
Μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις εί-
ναι ότι η διάχυση του οξυγόνου και άλλων 
αερίων γίνεται πολύ βραδύτερα στο νερό συ-
γκριτικά με τον αέρα. Παραδείγματος χάριν, 
στους 20 °C, οι συντελεστές διάχυσης για 
το οξυγόνο είναι 0,205 cm2s−1 στον αέρα και 
0,0000210 cm2s−1 στο νερό. Κατά συνέπεια, 
το οξυγόνο διεισδύει πολύ αργά στα υδατι-
κά κορεσμένα εδάφη – συχνά με ρυθμό πο-
λύ πιο αργό από ό,τι ο ρυθμός κατανάλωσής 
του μέσω της χρήσης του ως τελικού αποδέ-
κτη ηλεκτρονίων από ετερότροφους οργανι-
σμούς, με αποτέλεσμα να επικρατούν συνθή-
κες ανοξίας. Η περιεκτικότητα σε νερό εξαρ-
τάται από τον τύπο και την υφή του εδάφους. 
Επειδή η άργιλος έχει περισσότερους μικρο-
πόρους και εξασφαλίζει σταθερότερη συσ-
σωμάτωση από την άμμο, τα πλούσια σε άρ-
γιλο εδάφη συχνά αερίζονται λιγότερο καλά 
από ό,τι τα αμμώδη.

Υπάρχουν δύο θεμελιώδεις ιδιότητες του 
νερού που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
όταν περιγράφουμε τα εδάφη: η περιεκτικό-
τητα σε νερό και το δυναμικό του νερού. Η 
περιεκτικότητα σε νερό είναι απλώς η ποσό-
τητα ή ο όγκος του νερού ανά ποσότητα ή 
όγκο εδάφους· μπορεί δε να μετρηθεί με ζύ-
γιση του εδάφους πριν και μετά την ξήραν-
ση. Το δυναμικό του νερού είναι η δυνητική 
ενέργεια ή η ποσότητα του έργου που χρειά-

ζεται να δαπανηθεί από το νερό το οποίο κι-
νείται χωρίς αλλαγή της θερμοκρασίας (δη-
λαδή ισόθερμα). Το δυναμικό του νερού είναι 
το άθροισμα τεσσάρων παραγόντων: της πί-
εσης κατακράτησης, της ωσμωτικής πίεσης, 
της βαρυτικής πίεσης και της ατμοσφαιρικής 
πίεσης. Ο παράγοντας του δυναμικού κατα-
κράτησης (το δομικό δυναμικό) συνίσταται 
στην προσρόφηση του νερού στα συστατι-
κά του εδάφους με επακόλουθο το αρνητι-
κό δυναμικό νερού. Η ωσμωτική συνιστώ-
σα, η οποία είναι επίσης αρνητική, οφείλε-
ται στις διαλυμένες ουσίες στο νερό. Και οι 
δύο παράγοντες συμβάλλουν στην κατακρά-
τηση του νερού στα εδάφη, ενώ οι βαρυτι-
κές και οι ατμοσφαιρικές πιέσεις, οι οποίες 
είναι συνήθως θετικές, έλκουν και ωθούν το 
νερό ώστε να κινηθεί. Κρατήστε επίσης κα-
τά νου ότι η μονάδα μέτρησης του δυναμι-
κού του νερού είναι ίδια με της πίεσης: το 
pascal (Pa) ή, για υπολογιστική απλοποίηση, 
το kilopascal (kPa).

Για να δούμε πώς αλληλεπιδρούν  αυτές 
οι διαφορετικές συνιστώσες του δυναμικού 
του νερού, ας εξετάσουμε το έδαφος σε έναν 
αγρό κορεσμένο σε νερό, π.χ. ύστερα από μια 
δυνατή βροχή ή μετά την υγροποίηση του 
χιονιού την άνοιξη. Αρχικά, το αρνητικό δυ-
ναμικό κατακράτησης και το ωσμωτικό δυ-
ναμικό εξισορροπούνται από το θετικό δυ-
ναμικό πίεσης, δίνοντας δυναμικό νερού 0 
kPa. Μόλις σταματήσουν οι βροχές ή λιώσει 
όλο το χιόνι, αναλαμβάνει ρόλο η βαρύτη-
τα: Τα εδάφη στραγγίζουν έτσι από το νερό, 
έως ότου το αρνητικό δυναμικό κατακράτη-
σης και το αρνητικό ωσμωτικό δυναμικό γί-
νουν πλέον αρκετά μεγάλα ώστε να συγκρα-
τήσουν το νερό στο έδαφος. Στο σημείο αυ-
τό, λέμε ότι το έδαφος βρίσκεται σε αγροϊκα-
νότητα (field capacity) (το μέγεθος αυτό υπο-
λογίζεται και εργαστηριακά, σε αδιατάρα-
κτα χερσαία δείγματα που διατηρούν τη δο-
μή του εδάφους). Η ποσότητα νερού που πα-
ραμένει μετά τη στράγγιση, η αγροϊκανότη-
τα, ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του εδά-
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φους. Τα πηλώδη εδάφη, λόγου χάρη, έχουν 
δυναμικό νερού σε κατάσταση αγροϊκανό-
τητας περίπου -33 kPa, ενώ τα αμμώδη εδά-
φη έχουν γύρω στα -10 kPa. Σημειώστε επί-
σης ότι ένα δυναμικό νερού ίσο με -50 kPa 
(που μπορεί να προκληθεί τεχνητά με μύζη-
ση ή να προκύψει καθώς το έδαφος ξηραίνε-
ται) αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα νερού πε-
ρίπου 10% για τα αμμώδη εδάφη και 45% για 
τα αργιλώδη.

Το δυναμικό του νερού μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για να περιγράψουμε πόση πο-
σότητα νερού απαιτείται για τη μικροβιακή 
δραστηριότητα. Όπως προαναφέραμε, ακό-
μα και οι χερσαίοι μικροοργανισμοί χρειάζο-
νται νερό για την ανάπτυξη και την επιτέλε-
ση των λειτουργιών τους. Για να κινηθούν οι 
μικροοργανισμοί, τα εδάφη πρέπει να έχουν 
δυναμικό νερού περίπου -30 έως -50 kPa, το 
οποίο αντιστοιχεί σε πάχος υμενίου του νε-
ρού 0,5-4,0 μm στις επιφάνειες των σωμα-
τιδίων του εδάφους. Η βακτηριακή μεταβο-
λική δραστηριότητα περιορίζεται σε εδάφη 
με δυναμικό νερού -4.000 kPa ή σε υμένια 
νερού <3,0 nm, αν και σε πειραματικά απο-
ξηραμένα εδάφη εξακολουθεί να παρατηρεί-
ται κάποια μεταβολική δραστηριότητα (ανα-
πνοή), ακόμα και σε μυζήσεις -1,0 × 105 kPa 
(Εικόνα 3.12). Υπάρχουν επίσης ορισμένες 
ενδείξεις ότι διαφορετικοί τύποι βακτηρίων 

ανταποκρίνονται διαφορετικά στην περιεκτι-
κότητα σε νερό, και ότι στα ξηρά εδάφη οι 
μύκητες αναπτύσσονται καλύτερα απ’ ό,τι τα 
βακτήρια. Οι μυκητιακές υφές μπορούν να 
διασχίσουν ξηρούς χώρους στα εδάφη καλύ-
τερα ακόμα και από τα νηματοειδή βακτήρια 
(Actinobacteria). Ορισμένοι δε μικροοργανι-
σμοί του εδάφους μπορούν να σχηματίσουν 
μεταβολικά ανενεργές δομές, όπως σπόρια ή 
κύστεις, για να επιβιώσουν σε περιόδους ξή-
ρανσης (Πλαίσιο 3.5).

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ της θερμοκρασίας  
και της περιεκτικότητας σε νερό στα εδάφη

Η θερμοκρασία επηρεάζει εξίσου τους μι-
κροοργανισμούς του νερού και του εδάφους, 
με αμφότερες τις ομάδες να έχουν τιμή Q10 
περίπου 2 στο τυπικό εύρος θερμοκρασιών 
στη φύση. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα υδατι-
κά ενδιαιτήματα, στα εδάφη, η θερμοκρασία 
μπορεί να επηρεάζει περαιτέρω τη μικροβια-
κή δραστηριότητα αφού επηρεάζει και την 
περιεκτικότητα σε νερό. Οι υψηλότερες θερ-
μοκρασίες, π.χ. λόγω της κλιματικής αλλα-
γής, θα μπορούσαν να αυξήσουν τη μικρο-
βιακή δραστηριότητα· θα μπορούσαν, όμως, 
να οδηγήσουν επίσης σε ξηρότερα εδάφη και 
τελικά σε μειωμένη μικροβιακή δραστηριό-
τητα. Σημειωτέον, η εκτενής έρευνα πε δίου 

Εικόνα 3.12 Η μικροβιακή δραστηριότητα 
(εν προκειμένω, η αναπνοή) ως συνάρτηση 
του πειραματικά ρυθμιζόμενου 
δυναμικού του νερού. Στο ένθετο έχουν 
χρησιμοποιηθεί τα ίδια δεδομένα, αλλά 
μόνο για υψηλό (ελαφρώς αρνητικό) 
δυναμικό νερού. Τα δεδομένα προέρχονται 
από το Orchard & Cook, 1983.–10
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έχει δείξει ότι η θερμοκρασία είναι ένας εξαι-
ρετικός προγνωστικός δείκτης της αναπνοής 
του εδάφους μέχρι ενός ορίου, πέρα από το 
οποίο ως καθοριστικός παράγοντας λειτουρ-
γεί η υγρασία του εδάφους.

Το δυναμικό του νερού, όπως και άλλοι 
παράγοντες, μπορεί να περιπλέξουν σε με-
γάλο βαθμό τις προσπάθειές μας να διερευ-
νήσουμε τη σχέση μεταξύ μικροβιακής δρα-
στηριότητας και θερμοκρασίας. Λόγου χά-
ρη, η στην πράξη υπολογιζόμενη τιμή του 
Q10 είναι συχνά πολύ υψηλότερη από 2, αλ-
λά και περισσότερο μεταβλητή όταν υπολο-
γίζεται βάσει της μεταβολής των μικροβια-
κών ρυθμών κατά τη διάρκεια των εποχών 
(όπου οι θερμοκρασίες φυσικά αυξομειώνο-
νται). Στα εδάφη, η υγρασία και άλλες ιδιό-
τητές τους αλλάζουν επίσης με τις εποχές, 
και αυτό δυσχεραίνει περαιτέρω τις προσπά-
θειές μας να κατανοήσουμε τις επιδράσεις 
της θερμοκρασίας (Εικόνα 3.13). Όσο αυξά-
νεται η θερμοκρασία (άρα και η μικροβιακή 

δραστηριότητα), η υγρασία μπορεί να μειω-
θεί, γεγονός που εντέλει θα επιβραδύνει τη 
μικροβιακή δραστηριότητα. Είναι δύσκολο, 
λοιπόν, να προβλέψουμε την ισορροπία με-
ταξύ δύο «αντιτιθέμενων» παραγόντων όταν 
εξετάζουμε τον καθένα ξεχωριστά. Είναι εν-
δεικτικό ότι σε μια ανάλυση πειραμάτων που 
πραγματοποιήθηκαν σε πολλά χερσαία εν-
διαι τήματα, διαπιστώθηκε πως η μείωση της 
υγρασίας λόγω της θέρμανσης «ακύρωνε» 
την επίδραση της θερμοκρασίας, ώστε τελι-
κά η αναπνοή του εδάφους δεν μεταβαλλό-
ταν σημαντικά (Carey et al., 2016b). Επομέ-
νως, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 
μικροοργανισμοί στα εδάφη και τα υδατικά 
περιβάλλοντα ανταποκρίνονται στη θερμο-
κρασία είναι καίριας σημασίας για να μπο-
ρέσουμε να προβλέψουμε την ανάδραση της 
βιόσφαιρας σε μια πιθανή υπερθέρμανση του 
πλανήτη.

Το περιβάλλον του βιοϋμενίου

Μέχρι στιγμής περιγράψαμε ορισμένες αλ-
ληλεπιδράσεις μεταξύ των  μικροοργανισμών 
και των στερεών επιφανειών, ενώ σε επόμε να 
κεφάλαια θα εξετάσουμε πολλές άλλες. Θα 
ολοκληρώσουμε την ανάλυσή μας σε τούτο 
το κεφάλαιο κάνοντας μια σύντομη αναφο-
ρά σε έναν ειδικό τύπο περιβάλλοντος που 
δημιουργείται στις επιφάνειες, τα λεγόμενα 
βιοϋμένια (biofilm). Τα βιοϋμένια είναι πο-
λύπλοκες κοινότητες μικροοργανισμών που 
συνδέονται (προσκολλώνται) σε  επιφάνειες. 
Ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για κοινό-
τητες σε επιφάνειες μεγέθους χιλιοστόμε-
τρων ή μεγαλύτερες, οι οποίες είναι ανόρ-
γανες (π.χ. σε βράχους ή πέτρες σε ένα ρυά-
κι, στο κύτος ενός πλοίου στον ωκεανό ή στα 
δόντια στο στόμα ενός ζώου). Βιοϋμένια, 
όμως, αναπτύσσονται και σε ζώντες ιστούς 
φυτών και ζώων. Μπορούν να σχηματιστούν 
σε ποικίλους τύπους επιφανειών και να προ-
καλέσουν προβλήματα σε πολλά βιομηχανι-
κά και βιοϊατρικά περιβάλλοντα, από την άλ-

Πλαίσιο 3.5 «Σκληρά καρύδια»

Ορισμένα θετικά κατά Gram βακτήρια του εδά-
φους, συμπεριλαμβανομένων των γενών  Bacillus 
και Clostridium, σχηματίζουν σπόρια, τα οποία 
θεωρούνται η πλέον ανθεκτική βιολογική δομή 
στη βιόσφαιρα. Η ανθεκτικότητα των σπορίων 
οφείλεται εν μέρει στον αριθμό και στη φύση 
των πρωτεϊνικών επικαλύψεων που περιβάλ-
λουν τον κεντρικό πρωτοπλάστη, ο οποίος δια-
φυλάσσει το DNA του βακτηρίου. Οι επικαλύψεις 
αυτές περιέχουν ασυνήθιστες ενώσεις που δεν 
απαντούν σε «κανονικά» βλαστικά κύτταρα, π.χ. 
διπικολινικό οξύ σε σύμπλοκα με ιόντα ασβε-
στίου. Τα σπόρια μπορούν να παραμείνουν βιώ-
σιμα για μερικές τουλάχιστον δεκαετίες. Υπάρ-
χουν δε και κάποιες αμφιλεγόμενες αναφορές 
για την ανάκτηση σποριογόνων βακτηρίων από 
μέλισσες ηλικίας 24-40 εκατομμυρίων ετών που 
παγιδεύτηκαν σε κεχριμπάρι, αλλά και από κρυ-
στάλλους αλατιού 250 εκατομμυρίων ετών 
(Vreeland et al., 2000). 
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λη, όμως, είναι σημαντικά –και ενδεχομένως 
με λειτουργικό ρόλο– για τα φυσικά περιβάλ-
λοντα. Μπορούν επίσης να συμβάλουν στην 
επίλυση διαφόρων προβλημάτων, π.χ. στην 
απομάκρυνση διαλυμένων ενώ σεων από τα 
λύματα σε εγκαταστάσεις επεξεργα σίας απο-
βλήτων. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ολό-
κληρα ινστιτούτα επικεντρώνουν το ερευνη-
τικό τους ενδιαφέρον στα βιοϋμένια. Μικρο-
οργανισμοί, όπως τα διάτομα και τα κυανο-
βακτήρια, μπορεί να είναι σημαντικοί για τα 
βιοϋμένια που αναπτύσσονται σε βυθισμένες 
επιφάνειες οι οποίες εκτίθενται στο ηλιακό 
φως· ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες έχουν 
επικεντρωθεί στα ετερότροφα βακτήρια.

Βιοϋμένιο σχηματίζεται κάθε φορά που 
μια επιφάνεια βυθίζεται στο νερό ή σε υγρό 
έδαφος. Ο σχηματισμός του ξεκινά με τον 
αποικισμό μιας επιφάνειας από πλαγκτι-

κά βακτήρια, τα οποία πιθανώς προσελκύ-
ονται από οργανικές ενώσεις στην επιφά-
νεια ή απλώς αποφεύγουν τη θήρευση (Εικό-
να 3.14). Σε αυτούς τους αρχικούς αποικιστές 
«προσχωρούν» άλλα ελεύθερα διαβιούντα 
βακτήρια, και στη συνέχεια όλα διαιρούνται 
και πολλαπλασιάζονται για να διαμορφώ-
σουν πολλαπλά στρώματα μικροβιακών κυτ-
τάρων σε βάθος χρόνου. Το χρονοδιάγραμ-
μα τούτης της διαδικασίας διαφέρει ανάλο-
γα με το περιβάλλον· πάντως, η αρχική φάση 
αποικισμού μπορεί να διαρκέσει από μερικές 
ώρες έως δύο ημέρες. Οι πιο σύνθετες δο-
μές βιοϋμενίων μπορεί να χρεια στούν εβδο-
μάδες ή και μήνες για να σχηματιστούν. Με 
αποικισμό και ανάπτυξη, προστίθενται νέα 
κύτταρα στα βιοϋμένια, και όλα αυτά τα βα-
κτήρια και οι άλλοι μικροοργανισμοί εκκρί-
νουν εξωκυτταρικά πολυμερή, κυρίως πολυ-

Εικόνα 3.13 Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ θερμοκρασίας και υγρασίας του εδάφους στη χερσαία αναπνοή. 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η βροχόπτωση ρυθμίστηκε πειραματικά ώστε να διαμορφωθούν τρεις 
πιθανές συνθήκες: αναμενόμενη βροχόπτωση (τυπικές συνθήκες), αυξημένη βροχόπτωση (υγρές 
συνθήκες, 50% πάνω από τα φυσικά επίπεδα), και μειωμένη βροχόπτωση (ξηρές συνθήκες, 50% κάτω) για 
τις ετήσιες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Το πείραμα επαναλαμβανόταν, σε μηνιαία βάση, στο έδαφος 
ενός παλαιού αγρού στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Οι καμπύλες που προσαρμόστηκαν στα δεδομένα είναι 
εκθετικές. Σε σύγκριση με την αναμενόμενη βροχόπτωση, οι συνθήκες αυξημένης υγρασίας, και πολύ 
περισσότερο οι συνθήκες ξηρασίας, οδήγησαν σε χαμηλότερη χερσαία αναπνοή και πιο περιορισμένες 
αποκρίσεις στη θερμοκρασία (μικρότεροι συντελεστές Q10). Τα δεδομένα προέρχονται από το Suseela et 
al., 2012.
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σακχαρίτες, όπως αναφέραμε στο Κεφάλαιο 
2. Τούτα τα πολυμερή βοηθούν τα κύτταρα 
να «αγκιστρωθούν» στην επιφάνεια, ενώ πα-
ράλληλα αποθηκεύουν άνθρακα, προστατεύ-
ουν από τους θηρευτές, αποκρούουν ίσως πι-
θανούς ανταγωνιστές κι επίσης διατηρούν 
τα εξωκυτταρικά ένζυμα (άρα και τη δρά-
ση τους) κοντά στα κύτταρα που τα παρά-
γουν (Flemming & Wingender, 2010). Αξί-
ζει να σημειωθεί εδώ ότι, πολλές φορές, τα 
πολυμερή συνιστούν μεγαλύτερο κλάσμα 
της συνολικής μάζας ενός ώριμου βιοϋμε-
νίου από ό,τι τα ίδια κύτταρα, συχνά δε κα-
θορίζουν τον ρόλο και τη συμπεριφορά του 
σε εφαρμοσμένα και βασικά περιβαλλοντικά 
προβλήματα. 

Από πολλές απόψεις, τα βακτήρια σε ένα 
βιοϋμένιο διαφέρουν από τα αντίστοιχα ελεύ-
θερα διαβιούντα. Κατ’ αρχάς, η μικροβια κή 
σύσταση των βιοϋμενίων διαφέρει από εκεί-
νη της ελεύθερης κοινότητας, όπως ακριβώς 
τα είδη των μικροοργανισμών που συνδέο-
νται με θρύμματα και συσσωματώματα δι-
αφέρουν από τα αντίστοιχα του περιβάλλο-
ντος πλαγκτού. Δεύτερον, ο μεταβολισμός 
ενός αρχικά πλαγκτικού βακτηρίου αλλάζει 
αφότου αποικίσει μια επιφάνεια και τροπο-
ποιείται σε βάθος χρόνου καθώς ωριμάζει το 
βιοϋμένιο. Σε αντίθεση με την απομονωμένη 
ύπαρξη ενός ελεύθερου πλαγκτικού βακτη-
ρίου, ένα βακτήριο βιοϋμενίου περιβάλλεται 
από άλλους μικροοργανισμούς, οι οποίοι εν-

δέχεται να είναι (ή όχι) θυγατρικά του κύττα-
ρα, με περιορισμένες σχέσεις ανταλλαγής με 
το εξωτερικό περιβάλλον. Ένας μικροοργα-
νισμός στο εξωτερικό όριο ενός βιοϋμενίου 
μπορεί να έρθει σε επαφή με τις ίδιες διαλυ-
μένες ενώσεις με τις οποίες θα ερχόταν αντι-
μέτωπος αν ήταν εκτεθειμένος στο υγρό πε-
ριβάλλον. Αντιθέτως, ένας μικροοργανισμός 
που βρίσκεται βαθιά μέσα σε ένα βιοϋμένιο 
ίσως να μην έρθει ποτέ σε επαφή με κάποιες 
ενώσεις και χημικά στοιχεία από την υγρή 
φάση, και μάλλον θα παραμείνει «εμβαπτι-
σμένος» σε μεταβολικά παραπροϊόντα που 
παράγονται στο εσωτερικό του βιοϋμενίου. 

Ένας μικροοργανισμός  ενσωματωμένος 
βαθιά σε ένα βιοϋμένιο μπορεί να έχει περιο-
ρισμένη επαφή ή σχέσεις ανταλλαγής με τον 
έξω κόσμο· αυτό, όμως, δεν οφείλεται στο 
ότι το βιοϋμένιο περιορίζει τη διάχυση. Στην 
πραγματικότητα, η διάχυση στο εσωτερικό 
ενός βιοϋμενίου, ακριβώς επειδή αυτό απο-
τελείται κατά κύριο λόγο από νερό, εξακο-
λουθεί να είναι περίπου το 60% της διάχυσης 
που συμβαίνει στο υγρό στοιχείο (Stewart 
& Franklin, 2008). Το πρόβλημα που αντι-
μετωπίζει ένας βαθιά ενσωματωμένος μι-
κροοργανισμός είναι η κατανάλωση διαφό-
ρων ενώσεων από τους άλλους μικροοργα-
νισμούς του βιοϋμενίου. Ένα σημαντικό και 
πειραματικά τεκμηριωμένο παράδειγμα τέ-
τοιας ένωσης είναι το οξυγόνο: Σε μια με-
λέτη, διαπιστώθηκε ότι, σε ένα ώριμο βιοϋ-

Επιφάνεια

Αποικισμός Αύξηση Αύξηση και παραγωγή πολυμερών

Χρόνος

Εικόνα 3.14 Η ανάπτυξη ενός βιοϋμενίου σε βάθος χρόνου, από την αρχική φάση αποικισμού μέχρι τη 
φάση της εξωκυτταρικής παραγωγής πολυμερών. 
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μένιο συνολικού πάχους 220 μm, το οξυ-
γόνο είχε εξαντληθεί εντελώς σε βάθος 175 
μm. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, οι συ-
γκεντρώσεις οξυγόνου ακόμα και στην εξω-
τερική επιφάνεια του βιοϋμενίου ήταν μόνο 
το 40% εκείνων του υγρού περιβάλλοντος. 
Συνεπώς, σε βιοϋμένια τα οποία είναι εμ-
βαπτισμένα σε ένα επαρκώς οξυγονούμενο 
περιβάλλον, μπορεί να προκύψουν ανοξικοί 
θώκοι και αναερόβιοι μικροοργανισμοί και 
διεργασίες. 

Κάποτε οι μικροβιακοί οικολόγοι  πίστευαν 
ότι ένα ώριμο βιοϋμένιο μοιάζει με «τιρα-
μισού» και αποτελείται από αλλεπάλληλα 
στρώματα μικροοργανισμών που καλύπτουν 
ομοιόμορφα μια επιφάνεια. Πλέον, οι μελέ-
τες συνεστιακής μικροσκοπίας (βλ. Πλαίσιο 
3.6) έχουν καταδείξει ότι τα βιοϋμένια είναι 
περίπλοκες τριδιάστατες –παρά διδιάστατες– 
δομές, με διαύλους ρευστού το οποίο ρέει πά-
νω σε μια επιφάνεια που σχηματίζεται μετα-
ξύ «πυργίσκων» μικροοργανισμών. Αυτή η 
πολύπλοκη τριδιάστατη δομή εξηγεί εν μέρει 
την ποικιλότητα στη χημική και τη βιολογική 

σύσταση και ορισμένες άλλες ιδιό τητες των 
βιοϋμενίων. 

Πλαίσιο 3.6 Η μικροβιακή ζωή σε 
τρεις διαστάσεις 

Η συνεστιακή μικροσκοπία έχει συμβάλει καθο-
ριστικά στην κατανόηση των μικροοργανισμών 
και της δομής των βιοϋμενίων. Στη συνήθη μι-
κροσκοπία φθορισμού, από το φως διεγείρεται 
ένα μοναδικό επίπεδο εστίασης, και το προκύ-
πτον εκπεμπόμενο φως αναλύεται, παρέχοντας 
μια διδιάστατη απεικόνιση του δείγματος. Επο-
μένως, οτιδήποτε δεν βρίσκεται στο επίπεδο 
εστίασης δεν φαίνεται. Για πολλές εφαρμογές 
στη μικροβιακή οικολογία, η προσέγγιση αυτή 
είναι επαρκής. Τα συνεστιακά μικροσκόπια, από 
την άλλη, προσφέρουν ένα πλεονέκτημα: Είναι 
ικανά να «συλλάβουν εικόνες» σε διάφορα επί-
πεδα εστίασης, οι οποίες στη συνέχεια συνδυά-
ζονται για να αναδημιουργηθεί μια τριδιάστατη 
απεικόνιση του δείγματος. Μάλιστα, χάρη σε αυ-
τές τις τριδιάστατες απεικονίσεις έχουν αποκα-
λυφθεί αρκετές νέες πληροφορίες για τη δομή 
και τη λειτουργία των βιοϋμενίων.

Σύνοψη

1. Διαφορετικοί μικροοργανισμοί είναι σε θέση να επιβιώνουν και να αυξάνονται 
σε περιβάλλοντα τα οποία διαφέρουν πολύ ως προς τη θερμοκρασία, το pH, την 
αλατότητα, την πίεση και άλλες φυσικές ιδιότητες. Όροι με την κατάληξη «-φιλος» 
ή «-φιλικός» χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τέτοιους μικροοργανισμούς (π.χ. 
ψυχρόφιλος, θερμόφιλος, οξεόφιλος, αλόφιλος και πιεζόφιλος).

2. Ο ρυθμός της μεταβολικής δραστηριότητας («αντίδρασης») των μικροοργανισμών 
συχνά διπλασιάζεται, όταν η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 10 °C (Q10 = 2).  Η 
θερμοκρασία επηρεάζει διάφορες πτυχές του περιβάλλοντος ενός μικροοργανισμού, 
γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειές μας να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις μιας 
πιθανής υπερθέρμανσης του πλανήτη.

3. Οι μικροοργανισμοί ζουν σε περιβάλλοντα με μικρό αριθμό Reynolds στα οποία 
η κίνηση των ενώσεων επηρεάζεται περισσότερο από τη διάχυση παρά από την 
ανατάραξη. Η διάχυση περιορίζει τα μεγάλα κύτταρα περισσότερο από ό,τι τα μικρά 
στην πρόσληψη διαλυμένων ενώσεων.
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4. Η φυσική δομή των υδατικών ενδιαιτημάτων είναι πιθανότατα αρκετά αραιή για 
τους μικροοργανισμούς, και τούτο λόγω του σχετικά μικρού αριθμού κυττάρων 
και άλλων σωματιδίων, αλλά και λόγω των πολύ χαμηλών συγκεντρώσεων πολλών 
διαλυμένων ενώσεων. Ωστόσο, ο χημειοτακτισμός και η παρουσία σωματιδίων που 
ποικίλλουν σε μέγεθος και σύσταση δημιουργούν ένα ανομοιογενές περιβάλλον 
στην κλίμακα μεγέθους των μικροοργανισμών.     

5. Οι χερσαίοι μικροοργανισμοί ζουν σε πόρους διαφόρων διαστάσεων που 
σχηματίζονται μεταξύ των σωματιδίων του εδάφους. Τα μεγέθη των πόρων 
ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του εδάφους και καθορίζουν την περιεκτικότητα σε 
νερό, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει πολλές ιδιότητες του εδάφους, αλλά και την 
ίδια τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών.     

6. Τα βιοϋμένια είναι σύνθετες δομές που σχηματίζουν μικροοργανισμοί οι οποίοι 
ζουν τόσο κοντά μεταξύ τους ώστε περιορίζεται η διαθεσιμότητα οξυγόνου και 
άλλων διαλυμένων ουσιών. Πολλές ιδιότητες και πρακτικοί ρόλοι των βιοϋμενίων 
διαμορφώνονται –εκτός από τα ίδια τα μικροβιακά κύτταρα– και από τους 
παραγόμενους εξωκυτταρικούς μικροβιακούς πολυσακχαρίτες και άλλα πολυμερή.     




