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Το φυσικοχημικό περιβάλλον
των μικροοργανισμών

Είμαστε εξοικειωμένοι με πολλά χαρακτηριστικά των περιβαλλόντων στα οποία ζουν
και αλληλεπιδρούν οι μεγάλοι σε μέγεθος
οργανισμοί· έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε
ελάφια στην ξηρά και ψάρια στο νερό, καταπράσινα δάση όπου η βροχή είναι άφθονη
και κάκτους σε μέρη σχετικά άνυδρα. Πολλά από αυτά τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τους μικροοργανισμούς
και τις μικροβιακές διεργασίες. Οι ίδιοι μηχανισμοί και οι εξισώσεις που περιγράφουν
τις επιδράσεις τους στους μεγάλους οργανισμούς μπορούν να εφαρμοστούν και στους
μικροοργανισμούς. Ωστόσο, κάποια άλλα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά είναι μοναδικά για τη ζωή στη μικροκλίμακα. Γι’ αυτά τα χαρακτηριστικά, η διαίσθησή μας, η
οποία βασίζεται στα μακροοικοσυστήματα,
δεν μας οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα·
χρειαζόμαστε, εν ολίγοις, διαφορετικές προσεγγίσεις για να καταλάβουμε πώς αλληλεπιδρούν οι μικροοργανισμοί με το περιβάλλον τους.

Ορισμένες σημαντικές φυσικοχημικές
ιδιότητες
Θα εξετάσουμε κατ’ αρχάς ορισμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι
γνωστό ότι επηρεάζουν όλους τους οργανισμούς, ώστε να εισαγάγουμε μερικούς βασι-

κούς όρους και αρχές για το φυσικοχημικό
περιβάλλον των μικροοργανισμών. Σημειώστε, βέβαια, ότι πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά θα τα επανεξετάσουμε και σε επόμενα κεφάλαια.
Νερό

Η αναζήτηση ζωής σε άλλους πλανήτες συχνά επικεντρώνεται στο νερό, και τούτο διότι από την εμπειρία μας στη Γη γνωρίζουμε
πως όπου υπάρχει νερό υπάρχει και ζωή. Όλα
τα κύτταρα, είτε μικροοργανισμών είτε μεταζώων, περιέχουν περίπου 70% νερό κατά
βάρος (Κεφάλαιο 2) και όλοι οι οργανισμοί
χρειάζονται νερό για να αναπτυχθούν. Κάποιοι μικροοργανισμοί μπορούν και επιβιώνουν 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 εδάφη, οι μικροοργανισμοί χρειάζονται ένα υδατικό περιβάλλον σε κλίμακα μερικών μικρομέτρων για να μεταβολίζουν και να αναπτύσσονται. Γενικά, το νερό έχει τεράστια επίδραση στους τύπους, στην αφθονία και στην
ανάπτυξη των μικροοργανισμών στα εδάφη.
Ο πρωτοπόρος στη μικροβιακή οικολογία T. D. Brock (1926-2021) έχει επισημάνει
ότι οι ασυνήθιστες ιδιότητες του νερού εξη-
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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 εξαιρετικό διαλύτη για πολλές βιολογικά σημαντικές ενώσεις. Είναι επίσης ένα υγρό με μεγάλο ιξώδες (χαρακτηριστικό σημαντικό για
την προσαρμογή της ζωής στην κλίμακα μεγέθους των μικροοργανισμών), πολύ δε μεγαλύτερο από εκείνο του αέρα. Μάλιστα, η
τεράστια διαφορά ιξώδους μεταξύ νερού και
αέρα έχει θεμελιώδεις επιπτώσεις για το πώς
διαφοροποιείται η ζωή στη μικροβιακή κλίμακα από τη ζωή όπως τη βιώνουμε εμείς
και άλλοι μακροσκοπικοί οργανισμοί. Το νερό αποτελεί το μέσο διαβίωσης των μικροοργανισμών, 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 σημείου πήξης του νερού (0 °C) έως αρκετά
πάνω από το σημείο βρασμού του (100 °C).
Στο κατώτερο θερμοκρασιακό άκρο, συναντάμε μικροοργανισμούς όπως αυτοί που
απαντούν στην Ανταρκτική, οι οποίοι επιβιώνουν σε θερμοκρασίες που συχνά πέφτουν στους –60 °C (έχει παρατηρηθεί επιβίωση ακόμα και στους –90 °C). Μολονότι
κάποιες μεταβολικές διεργασίες μπορούν να
γίνουν και στον πάγο, για οποιαδήποτε σημαντική μικροβιακή δραστηριότητα, το νερό
πρέπει να είναι σε υγρή μορφή. Η δραστηριότητα αυτή, όμως, είναι δυνατή ακόμα και
σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δίαυλοι άλμης
του πάγου της Αρκτικής όπου, παρότι οι θερμοκρασίες μπορεί να αγγίξουν τους –20 °C,
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το νερό παραμένει σε υγρή μορφή. Σε τούτη τη θερμοκρασία, το νερό μπορεί να παραμείνει υγρό επειδή η αλατότητα είναι υψηλή (φτάνει σε τιμές πενταπλάσιες ή και σχεδόν δεκαπλάσιες από εκείνες του θαλασσινού νερού, όπως αναφέραμε στο Κεφάλαιο
1). Στο άλλο θερμοκρασιακό άκρο, βρίσκουμε μικροοργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται σε θερμoπηγές
στην ξηρά και σε υδροθερμικές αναβλύσεις
στον πυθμένα κάποιων ωκεανών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μικροοργανισμοί έχουν βρεθεί σε αναβλύσεις νερών με θερμοκρασίες
>150 °C (Κεφάλαιο 14), αν και δεν είναι σαφές το κατά πόσο είναι μεταβολικά ενεργοί
(μπορεί να προέρχονται από ψυχρότερα νερά
τα οποία αναμειγνύονται με το ζεστό υδροθερμικό νερό). Μέχρι στιγμής, πάντως, το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας (121 °C) το κατέχει ένα βακτήριο που ανάγει τον σίδηρο και
έχει απομονωθεί από τη μεσωκεάνια ράχη
Χουάν ντε Φούκα (Juan de Fuca Ridge) στον
βορειοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό (Harrison et al., 2013). Σε θερμοκρασίες πολύ μεγαλύτερες των 100 °C, το νερό μπορεί να παραμένει υγρό λόγω της υψηλής πίεσης που επικρατεί στα βάθη των ωκεανών. 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 χρησιμοποιούνται
για να περιγράψουν τους μικροοργανισμούς
που αναπτύσσονται σε διαφορετικά θερμοκρασιακά εύρη.
Οι ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί μπορούν να αυξηθούν στα πολύ κρύα περιβάλλοντα, αλλά όχι στα εξαιρετικά θερμά. Λόγου χάρη, διάτομα, άλλα ευκαρυωτικά φύκη
και ετερότροφα πρώτιστα ζουν σε πολύ ψυχρούς 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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Εικόνα 3.1 Όροι που
χρησιμοποιούνται για την περιγραφή
οργανισμών με διαφορετικό βέλτιστο
εύρος θερμοκρασίας.

Σχετική αύξηση
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Ψυχρόφιλοι

0

ρισσότερο από ό,τι η θερμοκρασία, η δε θηρευτική δραστηριότητα των πρωτίστων (βλ.
Κεφάλαιο 9) σε βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς μπορεί να περιοριστεί από τα
όρια που θέτει το ίδιο το μέγεθος των μικροδιαύλων άλμης. Στο άλλο θερμοκρασιακό
άκρο, το ανώτατο όριο για την ανάπτυξη των
ευκαρυωτικών μικροοργανισμών είναι περίπου οι 65 °C – θερμοκρασία πολύ μικρότερη από το «ρεκόρ» των προκαρυωτικών (121
°C). Η μέγιστη θερμοκρασία για την ανάπτυξη των φωτότροφων ευκαρυωτών είναι ακόμα χαμηλότερη. Το πιο θερμό νερό στο οποίο
μπορεί να αναπτυχθεί ένα ευκαρυωτικό φύκος (Cyanidium caldarium) έχει θερμοκρασία 55 °C, ενώ οι προκαρυωτικοί φωτότροφοι μπορεί να ευδοκιμήσουν σε νερά με θερμοκρασίες > 70 °C.
Στον Πίνακα 3.1 δίνονται οι όροι που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τις θερμοκρασιακές προτιμήσεις των μικροοργανισμών, καθώς και οι αντίστοιχοι όροι για άλλες περιβαλλοντικές ιδιότητες. Πολλοί από
τους όρους αυτούς έχουν την κατάληξη «-φιλος» (στα αγγλικά «-phile»), που δηλώνει
προτίμηση, κλίση, αγάπη για κάποιον ή κάτι. Ένας ψυχρόφιλος, φέρ’ ειπείν, μικροοργανισμός αυξάνεται καλύτερα σε θερμοκρασίες κάτω των 10 °C, ενώ ένας θερμόφιλος
αναπτύσσεται καλύτερα σε θερμοκρασίες
άνω των 40 °C. Μάλιστα, ορισμένα θερμόφιλα βακτήρια φαίνεται πως έχουν αποκλίνει
κατά την εξέλιξη νωρίτερα από άλλα βακτήρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζωή πρω-
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Πίνακας 3.1 Όροι που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή οργανισμών οι οποίοι αναπτύσσονται σε διάφορες 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)

τοεμφανίστηκε σε θερμά περιβάλλοντα όπως
οι υδροθερμικές αναβλύσεις. Τα υπερθερμόφιλα, από την άλλη, συμπεριλαμβανομένων
πολλών Archaea, αναπτύσσονται σε θερμοκρασίες άνω των ~60 °C. Κανένας από αυτούς τους οργανισμούς δεν αυξάνεται ικανοποιητικά σε «φυσιολογικές» θερμοκρασίες –
«φυσιολογικές» τουλάχιστον βάσει των ανθρώπινων προτύπων.
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Μεταξύ όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων, η θερμοκρασία είναι εκείνη που
έχει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στη μικροβιακή δραστηριότητα, και τούτο λόγω της
άμεσης επίδρασής της στις ενζυμικές αντιδράσεις που πραγματοποιούν οι μικροοργανισμοί και στις αβιοτικές αντιδράσεις στο μικροβιακό περιβάλλον. Ο ρυθμός όλων των
χημικών αντιδράσεων αυξάνεται με τη θερμοκρασία σύμφωνα με την εξίσωση Arrhenius. Η εν λόγω εξίσωση περιγράφει το πώς ο
ρυθμός μιας αντίδρασης (k, με μονάδες ανά
χρόνο) ποικίλλει ως συνάρτηση της θερμοκρασίας (T, εκφραζόμενη σε Kelvin):
(3.1)

k = Ae –E/RT

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

(ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό κάθε αντίδρασης). Η εξίσωση Arrhenius προβλέπει
ότι οι ρυθμοί αντίδρασης αυξάνονται εκθετικά με τη θερμοκρασία (Εικόνα 3.2).
Παρότι η εξίσωση Arrhenius είναι ακριβής για πολλές αντιδράσεις στον μικροβια
κό κόσμο, κάποιες φορές οι μικροοργανισμοί δεν την ακολουθούν – ενίοτε υπερβαίνουν ακόμα και τις θερμοκρασίες που θεωρητικά θα ήταν καθοριστικές για τα ελάχιστα
και μέγιστα όρια ανάπτυξής τους. Ένα εναλλακτικό μοντέλο συνδυάζει την εξίσωση Arrhenius με την εξίσωση κινητικής Michaelis-Menten (Κεφάλαιο 9) που περιγράφει το
πώς οι ρυθμοί ανάπτυξης ποικίλλουν ως συνάρτηση των συγκεντρώσεων του υποστρώματος (Davidson et al., 2012). Μια άλλη προσέγγιση, η θεωρία μακρομοριακών ρυθμών
(macromolecular rate theory), βασίζεται στην
εξίσωση Arrhenius, αλλά συνυπολογίζει τις
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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 μικροβια
κών ενζύμων λόγω μετουσίωσής τους όταν
οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν ένα βέλτιστο
όριο (Alster et al., 2016). Άλλες προσεγγίσεις
είναι περισσότερο εμπειρικές: Στα εδάφη,
λόγου χάρη, παρατηρείται ότι οι μικροβιακοί
ρυθμοί μεταβάλλονται πειραματικά ως συνάρτηση της τετραγωνικής ρίζας της θερμοκρασίας. Η μεταβολή αυτή είναι απλούστερης μορφής από εκείνη της εξίσωσης Arrhenius, στερείται όμως μηχανιστική εξήγηση.
Αντίθετα, η εξίσωση Arrhenius προκύπτει
από τις αρχές που διέπουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των μορίων ως συνάρτηση της
θερμοκρασίας.
Ένα άλλο κοινό μέτρο έκφρασης της επίδρασης της θερμοκρασίας είναι ο Q10, ο συντελεστής κατά τον οποίο αυξάνεται ο ρυθμός μιας αντίδρασης με κάθε αύξηση της
θερμοκρασίας κατά 10 °C. Πολλές αντιδράσεις στη βιολογία έχουν Q10 ίσο με 2, έναν
σημαντικό αριθμό που πρέπει να κρατήσουμε κατά νου. Παραδείγματος χάριν, μια αντίδραση 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 ακόλουθη εξίσωση:
Q10 = (r2/r1)(10/T2–T1)

(3.2)             

όπου r1 και r2 είναι οι ρυθμοί που υπολογίζονται 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 μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος, ακόμα και αν η
ενέργεια ενεργοποίησης είναι σταθερή, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επίδραση της θερμοκρασίας σε μια διεργασία είναι σταθερή
για το αντίστοιχο εύρος θερμοκρασιών.

Πλαίσιο 3.1 Ο Arrhenius και
το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Το 1903, για την εργασία του στην ηλεκτροχημεία, το κύριο ερευνητικό πεδίο με το οποίο
ασχολήθηκε, ο Svante Arrhenius (1859-1927) τιμήθηκε με το βραβείο Νομπέλ. Ωστόσο, ένα
από τα πρώτα επιστημονικά επιτεύγματά του
ήταν ότι συνέβαλε στην κατανόηση της επίδρασης 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 Arrhenius προσπαθούσε να εξηγήσει τις περιοδικές
εμφανίσεις των παγετώνων, εντέλει όμως οι
υπολογισμοί του αποδείχθηκαν χρήσιμοι για
την κατανόηση ορισμένων ζητημάτων κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις του όσον
αφορά την ευαισθησία του κλιματικού συστήματος στο CO2 παρουσιάζουν εντυπωσιακή
ομοιότητα με τις σύγχρονες εκτιμήσεις, οι οποίες
προέρχονται από πολύ πιο περίπλοκες μελέτες
μοντελοποίησης και παρατηρήσεις πεδίου. Βέβαια, η οπτική που είχε ζώντας στην Ουψάλα της
Σουηδίας τον έκανε να πιστεύει ότι μια μικρή αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη θα ήταν
ευεργετική.

Ενώ στο εργαστήριο μπορεί εύκολα να γί
νει κατανοητή η επίδραση της θερμοκρασίας
σε μια αντίδραση, στα φυσικά περιβάλλοντα η επίδραση αυτή είναι συνήθως πιο περίπλοκο να αναλυθεί. Μια δυσκολία είναι ότι η
εκάστοτε υπό μελέτη διεργασία μπορεί να είναι το καθαρό αποτέλεσμα δύο διαφορετικών,
αντίθετων διεργασιών που η καθεμία έχει δια
φορετική σχέση με τη θερμοκρασία. Χαρακτηριστικό 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-
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τρόπο με τον οποίο η θερμοκρασία επηρεάζει
τους μεταβολικούς ρυθμούς των ετερότροφων 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 ανοργανοποίησης της οργανικής ύλης του εδάφους
με τελικό προϊόν το CO2 λόγω της αύξησης
των θερμοκρασιών μπορεί να αντισταθμιστεί
από τη σταθεροποίηση της εν λόγω οργανικής ύλης από άλλες θερμοκρασιακά ευαί-

τη την οργανική ύλη αποδίδοντας ενέργεια
και CO2. Τυχόν διαφορές στον τρόπο με τον
οποίο η θερμοκρασία επηρεάζει τους πρωτογενείς παραγωγούς έναντι των ετερότροφων οργανισμών θα έχουν τεράστιες επιπτώσεις για την κατανόηση του αντικτύπου της
κλιματικής αλλαγής στον κύκλο του άνθρακα και στην υπόλοιπη βιόσφαιρα. Επιπλέον,
η αναπνοή θεωρείται πιο ευαίσθητη στη θερμοκρασία από ό,τι η πρωτογενής παραγωγή
(Davidson & Janssens, 2006), και ορισμένα
μοντέλα που εξετάζουν την κλιματική αλλαγή υποθέτουν ότι η πρωτογενής παραγωγή δεν θα επηρεαστεί άμεσα από τις θερμότερες θερμοκρασίες, ενώ η ετεροτροφία και
η αναπνοή στα εδάφη θα επηρεαστούν. Κάποιες μελέτες, ωστόσο, έχουν καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει διαφορά στον
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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 έμμεσες επιδράσεις που έχει η θερμοκρασία. Λόγου χάρη, οι υψηλότερες θερμοκρασίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε περισσότερη ξηρασία
και μικρότερη χερσαία πρωτογενή παραγωγή
(Zhao & Running, 2010), στις δε θερμότερες
στιβάδες του επιφανειακού νερού είναι πιθανό ότι μειώνεται η εισροή θρεπτικών ουσιών,
με αποτέλεσμα και πάλι να προκύπτει μικρότερη πρωτογενής παραγωγή (Falkowski &
Oliver, 2007). Σε κάθε περίπτωση, σημειώ
στε ότι, παρόλο που η επίδραση της θερμοκρασίας στις μικροβιακά εξαρτώμενες διεργασίες μελετάται από την εποχή που έζησε ο
Arrhenius, τον 19ο αιώνα, το ζήτημα παραμένει μέχρι και σήμερα αντικείμενο επισταμένης έρευνας.
pH

Το pH επηρεάζει πάρα πολύ τους μικροοργανισμούς και το περιβάλλον τους – σχεδόν
όσο και η θερμοκρασία. Οι μικροοργανισμοί
που μπορούν να αναπτυχθούν σε επιλεγμένο εύρος pΗ ταξινομούνται με όρους ανάλογους με εκείνους που χρησιμοποιούνται στη
θερμοκρασιακή ταξινόμηση: Οι οξεόφιλοι,
λόγου χάρη, μικροοργανισμοί αναπτύσσονται 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 μεγαλύτεροι οργανισμοί αντιδρούν στο pΗ και μέσω της εξάρτησης των χημικών διεργασιών
από το pΗ. Οι ακραίες τιμές pΗ μπορούν να
μειώσουν σημαντικά τον αριθμό και την ποικιλία των μεγαλύτερων οργανισμών, ακόμα
και να τους αποκλείσουν εντελώς από το περιβάλλον στο οποίο επικρατούν. Κάποιες χημικές διεργασίες που επηρεάζονται από το
pH είναι οι αντιδράσεις οι οποίες καθορίζουν
τη χημική κατάσταση σημαντικών στοιχείων

και η προσρόφηση βασικών θρεπτικών στοιχείων και ενώσεων που τα περιέχουν σε στερεές επιφάνειες.
Το pH των περισσότερων φυσικών υδατικών ενδιαιτημάτων είναι σταθερό και σχετικά
ουδέτερο (κυμαίνεται 1-2 μονάδες πάνω ή κάτω από το 7). Το pH των θαλάσσιων υδάτων
είναι περίπου 8, ενώ πολλές λίμνες έχουν ουδέτερο ή ελαφρώς όξινο pH. Τα μη θαλάσσια
γεωθερμικά ύδατα είναι όξινα (pH <5), όπως
και τα νερά αποστράγγισης των ανθρακωρυχείων και των μεταλλείων, έχουν δε καταστροφικές επιπτώσεις στα γειτονικά περιβάλλοντα. Το Ρίο Τίντο (Rio Tinto), φέρ’ ειπείν,
στη νοτιοδυτική Ισπανία είναι πολύ όξινο (pH
= 2,3), επειδή η λεκάνη απορροής του περιέχει μεγάλες αποθέσεις ανηγμένων θειούχων
μορφών σιδήρου και χαλκού, λόγω των συνεχών εξορύξεων που γίνονται εκεί εδώ και χιλιετίες. Οι λίμνες μπορούν να γίνουν όξινες
λόγω της «όξινης βροχής» η οποία προκαλείται από την επικαθήμενη αέρια ρύπανση που
συχνά προέρχεται από σταθμούς παραγωγής
ενέργειας (Πλαίσιο 3.2). Οι μεγάλοι οργανισμοί δεν μπορούν να επιβιώσουν σε εξαιρετικά χαμηλά pH, ορισμένοι όμως ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί μπορούν. Κάποια δε βακτήρια (π.χ. μερικά τα οποία βασίζονται στην
οξείδωση του σιδήρου για ενέργεια· βλ. Κεφάλαιο 13) αναπτύσσονται αποκλειστικά σε
περιβάλλοντα χαμηλού pH.
Στο άλλο «άκρο», συναντάμε αλκαλικά υδατικά περιβάλλοντα (pH > 10), όπως
η λίμνη Μόνο (Lake Mono) στην Καλιφόρνια, η Μεγάλη Αλυκή (Great Salt Lake) στη
Γιούτα, αλλά και κάποιες λίμνες στην κοιλάδα Ριφτ (Rift Valley) της Αφρικής. Αυτές οι
αλκαλικές λίμνες έχουν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων, που κυμαίνονται από 30 g
lt–1 (περίπου η συγκέντρωση στο θαλασσινό
νερό) έως και > 300 g lt–1. Όπως και στα όξινα περιβάλλοντα, η ποικιλότητα των βιοκοινοτήτων στις αλκαλικές λίμνες είναι σχετικά περιορισμένη: Περιέχουν λίγα μόνο μετάζωα, αλλά –δυνητικά– διάφορους τύπους
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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 δραστηριότητα. Ωστόσο, η βροχή είναι εν γένει όξινη, ακόμα και εκεί που δεν επηρεάζεται από την
ανθρώπινη δραστηριότητα. Ακόμα και το μη ρυπασμένο 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 σχηματίζει στο νερό ανθρακικό οξύ. Ανεξάρτητα
από αυτό βέβαια, τα βιομηχανικά οξέα στη βροχή 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 αρκετές σημαντικές επιπτώσεις για τους θαλάσ
σιους οργανισμούς.

μικροοργανισμών. Η λίμνη Μόνο, επί παραδείγματι, δεν έχει ψάρια, φημίζεται όμως για
ένα είδος γαρίδας της άλμης (Artemia monica) που αποτελεί τροφή για αρκετά μεταναστευτικά πουλιά. Οι γαρίδες αυτές, με τη σειρά τους, τρέφονται με μια παραγωγική κοινότητα φυτοπλαγκτού που αποτελείται από
λίγα είδη φωτοαυτότροφων ευκαρυωτών και
κυανοβακτηρίων.
Το pH στα εδάφη ποικίλλει περισσότερο από ό,τι στα υδατικά περιβάλλοντα. Τεράστιες 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 βροχοπτώσεις είναι συνήθως όξινα, λόγω της έκπλυ-
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σης των κατιόντων Na+, K+, Ca2+ και Mg2+ και
της υποκατάστασής τους με H+ στις κολλοειδείς επιφάνειές τους. Όξινα εδάφη απαντούν
στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, στα βορειοανατολικά του Καναδά, στη Σκανδιναβία και
στη Ρωσία· αλλά και στα τροπικά δάση της
Νότιας Αμερικής και της Αφρικής, τα εδάφη
είναι επίσης όξινα. Αντιθέτως, σε συνθήκες
ημίξηρες και ξηρές, τα εδάφη είναι αλκαλικά – εξ ου και στις άνυδρες περιοχές του κόσμου (όπως είναι πολλές περιοχές των δυτικών ΗΠΑ και της Βόρειας Αφρικής) τα εδάφη είναι αλκαλικά. Όπως τα αλκαλικά υδατικά ενδιαιτήματα, έτσι και τα εδάφη με υψηλό
pΗ χαρακτηρίζονται συχνά, αλλά όχι πάντα,
από υψηλές συγκεντρώσεις των κύριων θρεπτικών στοιχείων, ιδίως ασβέστιο (Ca2+), μαγνήσιο (Mg2+), κάλιο (K+) και νάτριο (Na+).
Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι πολλά
φυτά αναπτύσσονται δύσκολα σε τέτοια εδάφη με υψηλό pH, και τούτο διότι το υψηλό
pH μειώνει τη διαθεσιμότητα άλλων σημαντικών θρεπτικών στοιχείων. Γενικά, κρατήστε κατά νου ότι το pH έχει τεράστιο αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα των θρεπτικών
στοιχείων για τα φυτά και στη μικροβιακή
ποικιλότητα των εδαφών (Κεφάλαιο 4).
Το pΗ επηρεάζει επίσης τη χημική κατάσταση πολλών σημαντικών ενώσεων και
στοιχείων. Παραδείγματος χάριν, η πιο άφθονη μορφή σιδήρου στις οξειδωτικές συνθήκες, o Fe (III), είναι διαλυτή σε όξινα περιβάλλοντα (pΗ <3), αλλά σχηματίζει αδιάλυτα οξείδια στο pΗ των περισσότερων περιβαλλόντων (Εικόνα 3.4). Η προσρόφηση βασικών θρεπτικών στοιχείων, όπως τα ανιόντα
φωσφορικών και νιτρικών αλάτων, στο έδαφος και σε ιζήματα εξαρτάται από το pΗ, το
οποίο καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το ηλεκτρικό φορτίο στις αντίστοιχες επιφάνειες
προσρόφησης. Επίσης, το φορτίο πολλών
θρεπτικών στοιχείων και ενώσεων διαφοροποιείται ανάλογα με το pΗ. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι το αμμώνιο, η βασική πηγή αζώτου για πολλούς μικροοργανισμούς.
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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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Η ισορροπία μεταξύ αμμωνίας (ΝΗ3) και αμμωνίου (ΝΗ4+) περιγράφεται ως:
NH3 + H+ ⇔ ΝΗ4+

(3.3)             

Επειδή το pΚa της παραπάνω αντίδρασης είναι 9,3, το ΝΗ4+ κυριαρχεί στα περισσότερα
περιβάλλοντα στην επιφάνεια της γης, εκτός
από εκείνα με υψηλό pΗ. Η απλή προσθήκη ενός μόνο πρωτονίου μετατρέπει ένα μη
φορτισμένο μόριο (την αμμωνία) –που μπορεί εύκολα να διέλθει μέσω των κυτταρικών
μεμβρανών– σε φορτισμένο μόριο (αμμώνιο)
– το οποίο απαιτεί εξειδικευμένους μηχανισμούς μεταφοράς και δαπάνη ενέργειας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους μικροοργανισμούς. 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 κεντρική αντίδραση στον κύκλο του αζώτου, η νιτροποίηση (Κεφάλαιο 12), μπορεί να επηρεαστεί από την οξίνιση των ωκεανών.
Αλατότητα και ωσμωτική ισορροπία

Η συγκέντρωση αλάτων στα μικροβιακά περιβάλλοντα ποικίλλει: Μπορεί να πλησιάζει σε επίπεδα κορεσμού (35% για το NaCl),

όπως συμβαίνει κάποιες φορές στην άλμη,
αλλά μπορεί και να φτάνει σε τιμές όπως αυτές που χαρακτηρίζουν το αποσταγμένο νερό. Οι μικροοργανισμοί διαφοροποιούνται
ως προς την ικανότητά τους να επιβιώνουν
και να μεγαλώνουν σε τούτα τα περιβάλλοντα. Οι αλόφιλοι μικροοργανισμοί, λόγου
χάρη, απαιτούν για την ανάπτυξή τους τουλάχιστον κάποια μικρή ποσότητα NaCl (συχνά δε και άλλα άλατα), ενώ άλλοι μικροοργανισμοί δεν μπορούν να επιβιώσουν παρουσία αξιοσημείωτης συγκέντρωσης αλάτων.
Το κοινό αλάτι χρησιμοποιείται για να διατηρείται το κρέας, αφού αναστέλλει τη μικροβιακή ανάπτυξη (αλίπαστα προϊόντα), αν και
ορισμένα ακραία αλόφιλα μπορούν να αναπτυχθούν ακόμα και υπ’ αυτές τις συνθήκες.
Οι ακραία αλόφιλοι μικροοργανισμοί, στους
οποίους συγκαταλέγονται ορισμένα ιδιαίτερα 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 φυσικά αλατούχα, και τούτο επειδή η απόθεση
αλάτων από τον αέρα και τη σκόνη και η κατακρήμνισή τους στην επιφάνεια του εδάφους λόγω των βροχών υπερβαίνουν την έκπλυση και την απομάκρυνσή τους. Η δε ανοδική τριχοειδής κίνηση του νερού στο έδα-
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ντα (π.χ. Κ+) είτε συνθέτοντας οργανικές δια
λυτές ενώσεις. Είτε ανόργανες είτε οργανικές, αυτές οι διαλυτές ουσίες, οι λεγόμενες
συμβατές διαλυτές ουσίες, δεν πρέπει να διαταράσσουν τις φυσιολογικές κυτταρικές βιοχημικές αντιδράσεις. Στις συμβατές οργανικές διαλυτές ουσίες περιλαμβάνονται: γλυκίνη βεταΐνη, προλίνη, γλουταμινικά άλατα,
γλυκερόλη και διμεθυλοσουλφονιοπροπιονικός εστέρας (dimethysulfoniopropionate,
DMSP). (Η σημασία του DMSP θα αναλυθεί
στο Κεφάλαιο 6.) Στην Εικόνα 3.5 παρουσιά
ζονται κάποια παραδείγματα συμβατών οργανικών διαλυτών ουσιών.
Η χρήση οργανικών αντί ανόργανων διαλυτών ουσιών προσφέρει στα κύτταρα πλεονεκτήματα, αλλά έχει και μειονεκτήματα
(Oren, 1999). Τα κύτταρα που χρησιμοποιούν
ανόργανες διαλυτές ουσίες πρέπει να έχουν
ένζυμα και άλλες πρωτεΐνες ειδικά προσαρμοσμένες για τις υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων. Τέτοιες προσαρμογές, αντιθέτως, δεν είναι απαραίτητες για τα κύτταρα που χρησιμοποιούν οργανικές διαλυτές ουσίες, αφού
αυτές είναι είτε μη φορτισμένες είτε αμφιτεριονικές σε φυσιολογικό pH. Κατά συνέπεια,
οι περισσότεροι μικροοργανισμοί χρησιμοποιούν οργανικές διαλυτές ουσίες, και μόνο
λίγοι, όπως μερικά ακραία αλόφιλα, χρησιμοποιούν ανόργανες. Το μειονέκτημα, όμως,

φος, κατά τους ξηρούς μήνες, συμπαρασύρει διαλυτά άλατα και οδηγεί επίσης σε συσσώρευσή τους στην επιφάνεια του εδάφους
όπου το νερό εξατμίζεται. Η άρδευση μπορεί
επίσης να αυξήσει την αλατότητα του εδάφους εάν η αποστράγγιση είναι ανεπαρκής.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικροοργανισμοί –αλλά και οι μεγαλύτεροι
οργανισμοί– δεν έγκειται στα άλατα καθαυτά, αλλά στη σχετική ποσότητα νερού (πιο
συγκεκριμένα, τη δραστικότητα του νερού)
στο κύτταρο σε σχέση με το περιβάλλον του.
Πλην ορισμένων ακραία αλόφιλων μικροοργανισμών, η δραστικότητα του νερού είναι
χαμηλότερη και οι συγκεντρώσεις διαλυμένης ουσίας υψηλότερες σε ένα κύτταρο από
ό,τι στο εξωτερικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να συμβαίνει καθαρή ροή του απαραίτητου νερού από το εξωτερικό προς το κύτταρο. Σε περιβάλλοντα χαμηλής αλατότητας, τα κύτταρα διατηρούν εύκολα τούτη την
ευνοϊκή διαβάθμιση συγκέντρωσης. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται η αλατότητα και άρα
μειώνεται η δραστικότητα του νερού εξωτερικά των κυτταρικών μεμβρανών, τα κύτταρα αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα: πρέπει να
συγκρατήσουν νερό. Για να το κάνουν αυτό,
πρέπει να αυξήσουν τις ενδοκυτταρικές συγκεντρώσεις των διαλυμένων ουσιών, είτε
αντλώντας προς το εσωτερικό ανόργανα ιόO
S+

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

O–
OH

Γλυκερόλη: C3H5(OH)3

OH

HO
O
N+

Γλυκίνη βεταΐνη: C5H11NO2
O
Γλουταμινικό: C5H9NO4

O–
O

HO

OH
NH2

Εικόνα 3.5 Παραδείγματα συμβατών
οργανικών διαλυτών ουσιών που
απαντούν στο εσωτερικό των μικροβιακών
κυττάρων.
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με τις οργανικές διαλυτές ουσίες είναι ότι η
παραγωγή τους είναι ενεργειακά δαπανηρή.
Αυτό πιθανώς εξηγεί γιατί δεν έχουν απομονωθεί από περιβάλλοντα υψηλής αλατότητας Bacteria και Archaea τα οποία να βασίζονται σε μεταβολικές αντιδράσεις μικρής
ενεργειακής απόδοσης, όπως η μεθανιογένεση (Κεφάλαιο 11) και η οξείδωση της αμμωνίας (Κεφάλαιο 12). Μια οργανική διαλυτή
ουσία, η γλυκερόλη, μπορεί μεν να συντεθεί
με χαμηλό ενεργειακό κόστος, χρησιμοποιείται ωστόσο μόνο από μερικούς ευκαρυωτικούς μικροοργανισμούς, ίσως επειδή οι κυτταρικές μεμβράνες χρειάζεται να τροποποιηθούν 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 μύκητες και πρώτιστα) απαιτούν οξυγόνο. Πολλά
Bacteria και Archaea είναι επίσης υποχρεωτικά ή αποκλειστικά αερόβια, δηλαδή χρειά
ζονται οξυγόνο. Πολλοί άλλοι προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί, ωστόσο, μπορούν να
αναπτυχθούν απουσία οξυγόνου και είτε είναι δυνητικά είτε αποκλειστικά αναερόβιοι,
ανάλογα με το αν μπορούν να ανεχθούν την
παρουσία οξυγόνου ή όχι. Σε επόμενα κεφάλαια θα αναλύσουμε τις επιδράσεις του οξυγόνου στη δομή των μικροβιακών κοινοτήτων (Κεφάλαιο 4) και στις βιογεωχημικές
διεργασίες σε ανοξικά περιβάλλοντα (Κεφάλαια 11 και 12).
Το οξειδοαναγωγικό δυναμικό ενός περιβάλλοντος, ή η τάση ενός χημικού συστήματος να αποκτήσει (θετικό δυναμικό) ή να χάσει (αρνητικό δυναμικό) ηλεκτρόνια, σχετίζεται με την περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Επειδή 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 σχέση 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 δύσκολες και ανακριβείς, κυρίως επειδή η διάχυση
του οξυγόνου σε γειτονικά χερσαία μικροπεριβάλλοντα δεν είναι ομοιόμορφη και πολλές
οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Το δυναμικό οξειδοαναγωγής (Eh) για μια μεμονωμένη αντίδραση οξειδοαναγωγής ορίζεται από την εξίσωση Nernst:
Εh = Ε° – 0,05916 / n × log([αναγωγικά]/
[οξειδωτικά])
(3.4)

όπου Εo είναι το τυπικό ηλεκτρικό δυναμικό του ημιστοιχείου (της ημιαντίδρασης)
της συγκεκριμένης αντίδρασης οξειδοαναγωγής, n είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων
που μεταφέρονται (η ροή ηλεκτρονίων), και
[αναγωγικά] και [οξειδωτικά] είναι οι συγκεντρώσεις των ανηγμένων και των οξειδωμένων μορφών, αντίστοιχα, της συγκεκριμένης
ένωσης ή του στοιχείου.
Στον Πίνακα 3.2 δίνονται οι οξειδωμένες
και οι ανηγμένες μορφές ορισμένων ενώσεων που είναι σημαντικές για τους μικροοργανισμούς και τη βιόσφαιρα. Εξ ορισμού, οι
οξειδωμένες ενώσεις μπορούν να προσλαμβάνουν ηλεκτρόνια και να ανάγονται, ενώ το
αντίθετο ισχύει για τις ανηγμένες ενώσεις.
Οι οξειδωμένες ενώσεις και τα στοιχεία, κυρίως 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 μορφές που παίρνει, ως συνάρτηση του δυναμι-
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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

SO

S

–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

2–

2–
4

κού οξειδοαναγωγής. Είναι εύχρηστο να εκφράζουμε τούτο το δυναμικό με τρόπο ανάλογο με εκείνον για το pH:
(3.5)

pε = – log (e –)

Το pε σχετίζεται με το Eh στους 25 °C με τη
σχέση:
(3.6)

pε = Eh / 0,0591

Στην Εικόνα 3.6 μπορείτε να δείτε γιατί η
μορφή Fe (II) επικρατεί σε αναγωγικά περιβάλλοντα 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 αντιδράσεις αυτές ελέγχονται από μικροοργανισμούς, ενώ άλλες συμβαίνουν αβιοτικά, χωρίς την άμεση συμμετοχή μικροοργανισμών.
Πάντως, για κάποιες αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, η σχετική σημασία των μικροβιακών
έναντι των αβιοτικών διεργασιών παραμένει
ακόμη άγνωστη.

Λογάριθμος συγκέντρωσης

–2
Fe (III)

–3
–4

Fe (II)

–5
Ηλεκτρόνια

–6

Fe (III)

–7

Fe (II)

–8
–9

0

5

10
pε

15

20

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 οργανικού άνθρακα (Κεφάλαια 6 και 9), αλλά
και από τους φωτοετερότροφους μικροοργανισμούς 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 ενδοκυτταρικά μακρομόρια και να επηρεάσει τις
οργανικές και ανόργανες ενώσεις που χρησιμοποιούνται από αυτούς. Η επίδραση του
φωτός ποικίλλει ανάλογα με το μήκος κύματος (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) απορροφάται στην ατμόσφαιρα, αλλά το UV-B (280315 nm) και το UV-A (315-400 nm) φτάνουν
στην επιφάνεια της Γης, όπου επηρεάζουν τα
φυσικά περιβάλλοντα. Ακόμα δε και το ορατό 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 μικροοργανισμών. Μία από τις επιβλαβείς επιδράσεις του στο DNA είναι ότι προκαλεί δια
σύνδεση μεταξύ γειτονικών βάσεων πυριμιδίνης (κυτοσίνη και θυμίνη), με αποτέλε-

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.

σμα να σχηματίζονται διμερή πυριμιδίνης.
Οι βλάβες στο DNA είναι ιδιαίτερα σημαντικές: Εάν δεν επιδιορθωθούν, προκαλούν
μεταλλάξεις και αλλαγές στη γενετική σύσταση του επηρεασμένου μικροοργανισμού.
Το υπεριώδες φως μπορεί επίσης να προκαλέσει τον σχηματισμό ισχυρά δραστικών
μορφών οξυγόνου (reactive oxygen species,
ROS), όπως το υπεροξείδιο (H2O2) και οι ρίζες 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
διάφορους μηχανισμούς για να προλαμβάνουν ή να επιδιορθώνουν τις βλάβες που προκαλούνται από το φως. Κάποιοι, λόγου χάρη, διαθέτουν «αντηλιακά», δηλαδή χρωστικές ουσίες όπως τα καροτενοειδή που απορροφούν το φως και ελαχιστοποιούν τη ζημιά
του. Οι χρωστικές αυτές έχουν εναλλασσόμενους διπλούς δεσμούς (Εικόνα 3.7) που
επιτρέπουν την απορρόφηση του φωτός και
τους δίνουν το χαρακτηριστικό χρώμα τους.
Οι μικροοργανισμοί διαθέτουν επίσης ένζυμα, όπως το RecA, για να αποκαθιστούν τις
βλάβες οι οποίες προκαλούνται από την υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς και άλλα ένζυμα,
όπως οι υπεροξειδάσες και οι δισμουτάσες
του υπερυπεροξειδίου, για να εξουδετερώνουν τις ROS που παράγονται από φωτοχημικές αντιδράσεις με το οξυγόνο. Τούτα τα ένζυμα είναι κοινά στους αερόβιους μικροοργανισμούς, αλλά όχι στους αναερόβιους που
επικρατούν σε ανοξικά ενδιαιτήματα.
Πίεση

Οι μεγαλύτερες μεγακοινότητες στον πλανήτη περιλαμβάνουν τον βαθύ ωκεανό και τους
γεωλογικούς σχηματισμούς βαθιά κάτω από
την επιφάνεια της γης. Συνήθως τούτες οι μεγακοινότητες θεωρούνται ακραία περιβάλ-
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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 μπορούσαν να θεωρηθούν αυτά «ακραία», δεδομένου 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
ριότητα των μικροοργανισμών που συνήθως
διαβιούν σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης· όμως, ακόμα και κάποιοι από αυτούς
μπορούν να την ανεχθούν και να επανεκκινήσουν την αύξησή τους όταν αυτή επανέλθει σε φυσιολογικό επίπεδο (Fang et al.,
2010· Tamburini et al., 2013). Οι πιεζόφιλοι
(ή αλλιώς βαρόφιλοι) μικροοργανισμοί αναπτύσσονται μόνο σε υψηλές πιέσεις, οι δε
υπερπιεζόφιλοι είναι προσαρμοσμένοι ώστε
να αναπτύσσονται σε τεράστιες για τα ανθρώπινα δεδομένα πιέσεις (>60 Mpa). Τέτοιοι μικροοργανισμοί απαντούν στον πυθμένα των ωκεανών [με το βαθύτερο σημείο
(11 km) να εντοπίζεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, στην Τάφρο των Μαριανών], όπου η πίεση είναι περίπου 110 MPa, δηλαδή πάνω από
χίλιες φορές υψηλότερη από την ατμοσφαιρική πίεση.
Ορισμένα ψάρια και άλλα ωκεάνια μετάζωα μπορούν να επιβιώσουν στην υψηλή πίεση που επικρατεί στον βαθύ ωκεανό, αν και
δεν υπάρχουν μεγάλοι οργανισμοί σε βαθιά
υπόγεια περιβάλλοντα. Μοιάζει ίσως παράδοξο, πιστεύεται όμως ότι οι πιεζόφιλοι μικροοργανισμοί έχουν εξελιχθεί από χαμηλής
πίεσης ψυχρόφιλους που απαντούν σε μεγάλου υψομέτρου περιβάλλοντα (Lauro et al.,
2007). Και οι μεν και οι δε έχουν προσαρμοστεί με παρόμοιο τρόπο για να αντιμετωπίζουν τα αντίστοιχα ακραία περιβάλλοντά
τους: Τα λιπίδια αμφότερων είναι πολυακό-
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ρεστα· επίσης η υψηλή πίεση και οι χαμηλές
θερμοκρασίες οδηγούν σε παρεμφερείς μεταβολές στις δομές των πρωτεϊνών και του
DNA.
Οι πρώτες παρατηρήσεις σχετικά με την
επίδραση της πίεσης στη μικροβιακή δραστηριότητα έγιναν χάρη σε ένα δυστύχημα: Στις 16 Οκτωβρίου 1968, το υποβρύχιο
ερευνητικό όχημα «Άλβιν» (Alvin) βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Μασαχουσέτης και ακινητοποιήθηκε στον πυθμένα της
θάλασσας, 1.540 μέτρα κάτω από την επιφάνειά της (Jannasch et al., 1971). Τα τρία μέλη του πληρώματος διασώθηκαν· το μεσημεριανό τους, όμως, το οποίο περιλάμβανε σάντουιτς 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 (δηλαδή στους 3 °C που είναι η θερμοκρασία της
βαθιάς θάλασσας), ένα τέτοιο σάντουιτς αλλοιώθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το συμπέρασμα που προέκυψε από αυτό το «πείραμα» ήταν ότι η αποσύνθεση του αμύλου
και της πρωτεΐνης που συνθέτουν το ψωμί και το κρέας του σάντουιτς αναστέλλεται
λόγω της πίεσης, και όχι μόνο λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στον
πυθμένα της θάλασσας.

Οι συνέπειες του μικρού μεγέθους
Όλοι οι φυσικοί παράγοντες που επηρεάζουν
τους μικροοργανισμούς και έχουν περιγραφεί μέχρι στιγμής είναι παρόμοιοι με εκείνους που επηρεάζουν τους οργανισμούς στον
μακροσκοπικό κόσμο. Όμως, το μικρό μέγεθος των μικροοργανισμών επιβάλλει περιορισμούς 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 επηρεάζει τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών, τις
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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)
Γαλάζια Πυραμίδα
Λουκάνικο Άνθρωπος φάλαινα της Γκίζας
0,1
Ιός

1,0

10

100

Όρος
Φούτζι
1.000

Βακτήριο Μαστιγωτό Βλεφαριδωτό Ισόποδο

Μικροσκοπικός κόσμος (μm ή 10–6 m)

αλληλεπιδράσεις θηρευτών-θηραμάτων, τη
μακρομοριακή σύσταση και πολλές άλλες
πτυχές της μικροβιακής βιολογίας και της
οικολογίας.
Για να αντιληφθείτε ευκολότερα τι σημαίνει η ζωή στην κλίμακα ενός μικροοργανισμού, στην Εικόνα 3.8 αντιστοιχίζεται η κλίμακα μεγέθους των οργανισμών στον μικροβιακό κόσμο με την κλίμακα μεγέθους των
οργανισμών και άλλων πραγμάτων στον μακροσκοπικό κόσμο: Από την εικόνα μπορείτε να καταλάβετε γιατί ένα βλεφαριδωτό ή
ένα φύκος των 100 μm θεωρούνται τεράστια
για τον μικροβιακό κόσμο. Ορισμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ μικροοργανισμών ή μεταξύ μικροοργανισμών και περιβάλλοντος
μπορούν επίσης να αντιστοιχηθούν με αυτές
του πιο οικείου σε εμάς μακροσκοπικού κόσμου. Παραδείγματος χάριν, οι σχέσεις θηρευτών-θηραμάτων στον μικροβιακό κόσμο
μοιάζουν με τις αντίστοιχες στον μακροσκοπικό κόσμο. Ωστόσο, άλλες πτυχές της ζωής
στη μικροβιακή κλίμακα είναι ριζικά διαφορετικές από εκείνες που συναντάμε στον μακροσκοπικό κόσμο. Μια πρόκληση, λοιπόν,
για τους μικροβιακούς οικολόγους είναι να
μπορέσουν να κατανοήσουν το πώς όσα συμβαίνουν σε μια κλίμακα λίγων μικρομέτρων
(micron) και μορίων μπορούν να έχουν τεράστιες επιπτώσεις στη βιόσφαιρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Ο κόσμος των μικρών κυττάρων είναι θεμελιωδώς διαφορετικός από εκείνον των μακροοργανισμών. Ένα μέτρο τούτης της διαφοράς είναι ο αριθμός Reynolds (Re), μια πα-

ράμετρος χωρίς διάσταση που εκφράζει τον
λόγο των δυνάμεων αδράνειας προς τις δυνάμεις 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 κατοικεί 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 μικροοργανισμοί ζουν σε ένα «περιβάλλον με μικρό αριθμό Reynolds». Σε αντίθεση με τον
δικό μας κόσμο, στο μικρού αριθμού Reynolds περιβάλλον των μικροοργανισμών, οι
δυνάμεις ιξώδους κυριαρχούν επί των δυνάμεων αδράνειας. Όπως μάλιστα επισήμανε κάποτε ο φυσικός E.M. Purcell (Purcell,
1977), σε ένα περιβάλλον μικρού αριθμού
Reynolds, ο άνθρωπος θα ένιωθε σαν να κολυμπά σε μελάσα. Ένα άτομο που σπρώχνεται ενόσω βρίσκεται μέσα σε μελάσα, θα μετακινηθεί πολύ λιγότερο από 10 nm. Στην Εικόνα 3.9 δίνονται οι τιμές κινητικότητας ως
συνάρτηση του μεγέθους ενός οργανισμού,
σε κόσμους που χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς αριθμούς Reynolds.                           
Μια συνέπεια της διαβίωσης σε ένα περιβάλλον με μικρό αριθμό Reynolds είναι ότι
η ανάμειξη των μορίων γίνεται μέσω διά
χυσης (διαδικασία που καθοδηγείται από τη
διαβάθμιση συγκεντρώσεων) – ενώ, αντιθέ-
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Μήκος
1 μm

10 μm

100 μm

1 mm

1 cm

10 cm

1m

10 m
Χρόνος
διάχυσης

1 sec

1 msec

10–3

10–5

10–2

10–3

1 ημέρα

1 ώρα

10–1

10–1

1

10

1 έτος

102

10

103

105

τως, στον μακροσκοπικό κόσμο, η ανάμειξη
γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω αναταράξεων
(διαδικασία που καθοδηγείται από την αδράνεια). Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η διάχυση, η ανάμειξη είναι το αποτέλεσμα αμέτρητων, τυχαίων συγκρούσεων μεταξύ των
μορίων. Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα λαμβάνει χώρα τούτη η κίνηση και ανάμειξη μάς
το δίνει η σταθερά διάχυσης (diffusivity, D).
Η κίνηση ή η ροή (J) μιας ένωσης συναρτήσει της απόστασης (z) καθορίζεται από τον
πρώτο νόμο του Fick:
J = – Dc dC/dz

1.000 έτη

(3.8)

όπου Dc είναι η σταθερά διάχυσης για μια συγκεκριμένη ένωση με συγκέντρωση C. Με
άλλα λόγια, η ροή που οφείλεται στη διάχυση είναι προϊόν της διαβάθμισης στη συγκέντρωση ανάμεσα σε δύο θέσεις που βρίσκονται σε απόσταση z (dC/dz) και της σταθεράς διάχυσης (Dc). Η ροή γίνεται πάντα από
τις υψηλές συγκεντρώσεις προς τις χαμηλές,
εξ ου και το αρνητικό πρόσημο στην εξίσωση 3.8.
Η σταθερά διάχυσης ποικίλλει ανάλογα
με τη φάση (νερό, αέρας ή στερεό), τη θερμοκρασία, 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-

103 cm s–1

107

109
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Εικόνα 3.9 Διάχυση
και κινητικότητα
των οργανισμών
σε κόσμους που
χαρακτηρίζονται
από διαφορετικούς
αριθμούς Reynolds.
Βασισμένο στο
Jørgensen, 2006.

Ταχύτητα
κολύμβησης
Αριθμός
Reynolds

ρα από ό,τι τα φορτισμένα. Επίσης, οι πρωτεΐνες διαχέονται ταχύτερα από τους πολυσακχαρίτες, επειδή συνήθως είναι περισσότερο
υδρόφοβες και πιο συμπαγείς (Πίνακας 3.3).
Για τα αέρια, η διάχυση αυξάνεται με τη θερμοκρασία, ενώ μειώνεται με την πίεση. Για
τα υδατικά διαλύματα, η διάχυση αυξάνεται
επίσης με τη θερμοκρασία, αλλά αυτό αντισταθμίζεται εν μέρει από τη μείωση του ιξώδους του νερού. Λόγου χάρη, η σταθερά διάχυσης 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, δηλαδή, μόνο κατά 57% όταν διπλασιάζεται η
θερμοκρασία.

Πίνακας 3.3 Συντελεστές διάχυσης ορισμένων χημικών ενώσεων και ενός ιού στο νερό, στους 25 °C. Τα δεδομένα 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 μήκους (L) της διάχυσης για μια ένωση με μια
δεδομένη για την ένωση σταθερά διάχυσης
(D):
(3.9)             

T = L2/2D

Ως παράδειγμα ας εξετάσουμε το οξυγόνο
και τη γλυκόζη στο νερό στους 10 °C (Πίνακας 3.4). Οι δύο αυτές ενώσεις μετακινούνται κατά το μήκος ενός βακτηρίου (απόσταση ~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
(3.10)

J = 4πDrC

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

Πίνακας 3.4 Κλίμακες χρόνου και απόστασης για τη
μετακίνηση, μέσω διάχυσης, του οξυγόνου και της γλυκόζης στο νερό, στους ~20 °C. Τα δεδομένα προέρχονται 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

1m

11 y

35 y

10 m

1.090 y

3.600 y

s, δευτερόλεπτα· min, λεπτά· h, ώρες· d, ημέρες· y, έτη.

νοι στην εξίσωση 3.10, θα αναλύσουμε γιατί τα μικρά κύτταρα πλεονεκτούν συγκριτικά
με τα μεγάλα στο να προσλαμβάνουν διαλυμένες ενώσεις, γεγονός που με τη σειρά του
εξηγεί γιατί οι μικροοργανισμοί σε ολιγότροφα 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 ενδιαιτήματα από εδάφη και ιζήματα έως αμιγείς
καλλιέργειες στο εργαστήριο. Δεδομένης της
σημασίας της κλίμακας μεγέθους για τη δομή τους, αυτά τα ενδιαιτήματα μάλλον εμφανίζουν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές. Ωστόσο, ασφαλώς υπάρχουν σημαντικές
διαφορές μεταξύ της στήλης νερού των υδατικών 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 μπορεί να φαίνεται απλό και αραιό, όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς που ακολουθούν. 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 περίπου ένα εκατομμύριο βακτήρια (Κεφάλαιο
1). Σε αυτή την πυκνότητα, και εάν υποθέσουμε ότι η χωρική κατανομή των μικροοργανισμών 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 θρεπτικά μέσα καλλιέργειας στο εργαστήριο,
όπου η πυκνότητα των κυττάρων μπορεί να
υπερβαίνει τα 108 ανά ml. Η απόσταση από
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Φύκος

Ιός

150 μm

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

Βακτήριο

60 μm
Βακτήριο

1.500 μm
Μεγάλα σωματίδια θρυμμάτων

το πλησιέστερο βακτήριο του ίδιου είδους είναι ακόμα μεγαλύτερη και αντιστρόφως ανάλογη με τη σχετική αφθονία του. Οι μεγάλες
αποστάσεις μεταξύ των βακτηρίων στο γλυκό και το θαλασσινό νερό εξηγούν γιατί οι
ελεύθερα διαβιούντες υδρόβιοι μικροοργανισμοί φαίνεται ότι στερούνται μηχανισμούς
ικανούς να ανιχνεύουν την αμοιβαία παρουσία τους (ανίχνευση απαρτίας ή αίσθηση μεγέθους πληθυσμού· βλ. Κεφάλαιο 14), και είναι
«μη επικοινωνιακοί» (Yooseph et al., 2010).
Οι ετερότροφοι μικροοργανισμοί βρίσκονται επίσης μακριά από πηγές οργανικής
ύλης, την οποία χρειάζονται για να υποστηρίξουν την αύξησή τους. Η αφθονία των οργανικών θρυμμάτων και του φυτοπλαγκτού
ποικίλλει σημαντικά, γενικά όμως κυμαίνεται από 103 έως 104 σωματίδια ή κύτταρα ανά
ml. Σε τέτοιες πυκνότητες, με την προϋπόθεση και πάλι ομοιόμορφης κατανομής, ένα
ετερότροφο βακτήριο θα απέχει >100 μm
από αυτές τις πιθανές πηγές οργανικού άνθρακα. Ακόμα και ο αριθμός πολλών διαλυμένων μορίων είναι μικρός πολύ κοντά σε
έναν μικροοργανισμό. Όπως ήδη αναφέραμε
εξάλλου –και όπως θα τονίσουμε επανειλημμένα–, οι συγκεντρώσεις όλων των ε νώσεων,
πλην ελαχίστων, είναι πολύ χαμηλές στα φυσικά περιβάλλοντα.
Οι χαμηλές αυτές συγκεντρώσεις σημαίνουν ότι κοντά σε ένα μέσο μικροβιακό κύτ-

ταρο υπάρχουν μόνο λίγα μόρια. Ας εξετάσουμε, λόγου χάρη, ένα διαλυμένο αμινοξύ
με συγκέντρωση 100 nmol l−1: Αξιοποιώντας
τον αριθμό του Avogadro, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι μόνο περίπου 30 μόρια του εν
λόγω αμινοξέος εμφανίζονται σε μια σφαίρα 0,5 μm3 νερού που περιβάλλει ένα κύτταρο. Για πολλές ενώσεις, μάλιστα, ο αριθμός των μορίων είναι ακόμα χαμηλότερος.
Το ίδιο ισχύει για αρκετές άλλες οργανικές
και ανόργανες ενώσεις σε φυσικά μικροβιακά περιβάλλοντα.
Κινητικότητα και τακτισμός

Οι υπολογισμοί που μόλις αναφέραμε προϋποθέτουν ομοιόμορφη κατανομή των κυττά
ρων και των άλλων σωματιδίων, που δεν αλλάζει με την πάροδο του χρόνου· στην πραγματικότητα, όμως, οι κατανομές αλλάζουν.
Πολλοί μικροοργανισμοί παρουσιάζουν κινητικότητα (βλ. Πλαίσιο 3.3), οπότε η κυττα
ρική κατανομή είναι εντέλει περισσότερο άνιση και δυναμική από ό,τι απεικονίζεται στην
Εικόνα 3.10. Τα πρώτιστα που κολυμπούν
χρησιμοποιώντας μαστίγια ονομάζονται μαστιγωτά (flagellates), ενώ εκείνα που χρησιμοποιούν τις βραχύτερες και πιο πολυάριθμες βλεφαρίδες ονομάζονται βλεφαριδωτά
(ciliates) και ανήκουν στο φύλο των Ciliophora. Οι ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί κο-
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Πλαίσιο 3.3 Η φυσική
της μικροβιακής κινητικότητας
Το πώς οι μικροοργανισμοί κινούνται μέσω ενός
ιξώδους υγρού είναι ένα ερώτημα, για τη διαλεύκανση του οποίου έχουν επιστρατευτεί ορισμένα από τα καλύτερα μυαλά στην επιστήμη. Ίσως
η πλέον αξιοσημείωτη περίπτωση είναι του E. M.
Purcell (Βραβείο Νομπέλ το 1952 για την ανακάλυψη του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού),
ο οποίος έγραψε ένα κλασικό άρθρο (Purcell,
1977) σχετικά με το φυσικό περιβάλλον των μικροοργανισμών. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν δεν ανέφερε τους μικροοργανισμούς στα Annus Mirabilis
(1905) του σχετικά με την κίνηση Μπράουν, υπολόγισε εντούτοις πόσο μακριά θα μπορούσε να
κινηθεί ένα σωματίδιο με μέγεθος μικροοργανισμού μέσα σε 1 λεπτό (περίπου 6 μm).

λυμπούν στο νερό προκειμένου να αυξήσουν
τις πιθανότητές τους να συναντήσουν κάποιο
θήραμα. Πολλά βακτήρια χρησιμοποιούν
επίσης μαστίγια για προώθηση, αν και η δομή ενός βακτηριακού μαστιγίου διαφέρει πολύ από την αντίστοιχη ενός ευκαρυωτικού
μικροοργανισμού. Άλλα βακτήρια και διάτομα ολισθαίνουν («γλιστρούν») κατά μήκος
των επιφανειών, ωθούμενα από την έκκριση
πολυμερών. Οι μικροοργανισμοί είναι σε θέση να κολυμπούν εξαιρετικά γρήγορα, με ταχύτητες που κυμαίνονται από 1-1.000 μm ανά
δευτερόλεπτο. Τέτοιες ταχύτητες είναι ακόμα 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 κινούνται 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 καθαυτή κίνηση τον βοηθά ώστε να ξεπεραστούν τα όρια απορρόφησης που θέτουν οι
κανόνες της διάχυσης. Ορισμένοι κινητοί μικροοργανισμοί χρησιμοποιούν χημειοτακτισμό (chemotaxis) για να κολυμπούν προς πηγές βασικών διαλυμένων ενώσεων. Για τον
σκοπό αυτό, οι μικροοργανισμοί πρέπει να
ανιχνεύουν και να παρακολουθούν τη διαβάθμιση συγκέντρωσης προς την πηγή της
εκάστοτε θρεπτικής ουσίας. Ένας μηχανισμός 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 διαβάθμιση συγκέντρωσης, η διάρκεια των διαδρομών
αυτών αυξάνεται. Εάν μειωθεί η ανιχνευόμενη συγκέντρωση (πράγμα που υποδηλώνει
ότι ο μικροοργανισμός κινείται σε λανθασμένη κατεύθυνση), τότε «στρίβει» (tumble) και
κατευθύνεται τυχαία προς κάποια άλλη κατεύθυνση. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι ο χημειοτακτισμός προς την πηγή της επιθυμητής
ένωσης. Το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση του αρνητικού χημειοτακτισμού, κατά
τον οποίο ένας μικροοργανισμός κινείται για
να αποφύγει μια ανασταλτική ένωση.
Εκτός από τις διαλυμένες ενώσεις, οι μικροοργανισμοί έλκονται ή απωθούνται και
από άλλα περιβαλλοντικά «σήματα». Οι φωτότροποι μικροοργανισμοί, φέρ’ ειπείν, αντιλαμβάνονται το φως και χρησιμοποιούν φωτοτακτισμό (phototaxis), ενώ άλλοι μικροοργανισμοί χρησιμοποιούν αεροτακτισμό (aerotaxis) για την αναζήτηση οξυγόνου. Τα μαγνητοτακτικά βακτήρια χρησιμοποιούν ενδοκυτταρικούς μαγνήτες αποτελούμενους
από μαγνητίτη (Fe3O4) ή γκρεγκίτη (Fe3S4),
για να ευθυγραμμίζονται κατά μήκος του μαγνητικού πεδίου της Γης. Αυτός ο μηχανισμός, σε συνδυασμό με τον αεροτακτισμό,
επιτρέπει σε τούτα τα βακτήρια να εντοπίζουν στα ιζήματα το βάθος εκείνο που πα-
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(Β)

Παράγοντας
έλξης
Παράγοντας
έλξης

(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.

ρουσιάζει τις βέλτιστες συγκεντρώσεις οξυ
γόνου και άλλων διαλυμένων ενώσεων (Κε
φάλαιο 13).
Λαμβάνοντας υπόψη τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν η κινητικότητα και
η μετάβαση σε καταλληλότερα μικροενδιαι
τήματα, ίσως να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν είναι όλοι οι μικροοργανισμοί κινητικοί. Οι εκτιμήσεις για το ποσοστό π.χ.
των ωκεάνιων βακτηρίων που παρουσιάζουν
κινητικότητα κυμαίνονται από 5%-70%, ανάλογα με την εποχή και την τοποθεσία (Mitchell & Kogure, 2006). Δύο από τα πιο άφθονα βακτήρια στον ωκεανό, το Pelagibacter
και το Prochlorococcus, δεν είναι κινητικά
(Zehr et al., 2017). Ορισμένοι μικροοργανισμοί ενδέχεται μεταβολικά να μην είναι αρκετά ενεργοί ώστε να αντέχουν το ενεργειακό κόστος της κινητικότητας, ενώ άλλοι μπορεί απλώς να είναι υπερβολικά μικροί για να
μπορούν να ωφεληθούν από την κίνηση. Η
θεωρία, πάντως, υποδεικνύει ότι οι μικροοργανισμοί πρέπει να έχουν μήκος τουλάχι-

στον 3,7 ή 8,5 μm (ανάλογα με τους υπολογισμούς) για να μπορούν, μέσω της κινητικότητας, να υπερβούν το πλαίσιο που θέτει η διά
χυση (Dusenbery, 1997). Συνολικά λοιπόν,
κρατήστε κατά νου ότι, όπως είναι πλεονέκτημα 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 κατανομή
των μικροοργανισμών και των θρυμματικών
σωματιδίων που αιωρούνται σε ένα χιλιοστόλιτρο νερού προερχόμενο από ένα φυσικό υδατικό ενδιαίτημα. Θυμηθείτε ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιούν τυπικές αφθονίες και συγκεντρώσεις δίνουν την εντύπωση ότι όλα είναι απομονωμένα και ευρέως

70

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΉ ΟΙΚΟΛΟΓΊΑ

διασκορπισμένα. Τώρα όμως γνωρίζουμε ότι
ορισμένοι μικροοργανισμοί κολυμπούν με τη
μέγιστη ταχύτητά τους προκειμένου να εντοπίσουν πηγές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Αυτές οι πηγές, όπως ένα κύτταρο φύκους ή ένα αποσυντιθέμενο σωματίδιο, μπορεί να περιβάλλονται από πληθώρα χημειοτακτικών 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 εικόνα μιας καλά αναμεμειγμένης, ομοιογενούς «σούπας». Λόγω του τρόπου με τον
οποίο διαχωρίζονται τα διαλυμένα και τα σω
ματιδιακά στοιχεία (βλ. Πλαίσιο 3.4), η «σού
πα» περιέχει πολλά «υλικά» που μοιάζουν
περισσότερο σωματιδιακά παρά διαλυμένα. Αυτά τα «υλικά» περιλαμβάνουν κολλοειδή (οποιοδήποτε σωματίδιο διαμέτρου
1-500 nm), ανόργανα και οργανικά συσσωματώματα, αλλά και πηκτώματα. Τα πηκτώματα σχηματίζονται αυθόρμητα με πήξη μικρότερων οργανικών και ανόργανων συστατικών και μπορεί να κυμαίνονται σε μέγεθος
από λιγότερο του ενός έως αρκετά μικρόμετρα. Την ανομοιογένεια των μικροοργανισμών 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 «ελεύθερα διαβιούσα» κοινότητα μικροοργανισμών
που δεν προσκολλώνται. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μικροβιακοί οικολόγοι έχουν εξετάσει την ανομοιογένεια λαμβάνοντας, με
πολύ μικρές πιπέτες, δείγματα νερού σε απόσταση λίγων χιλιοστών μεταξύ τους (Long &
Azam, 2001) και έχουν διαπιστώσει ότι η συνολική αφθονία όσο και ο τύπος των μικροοργανισμών διαφέρουν στα δείγματα αυτά.
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι, για πρακτικούς λόγους, οι μικροβιακοί οικολόγοι συνήθως λαμβάνουν δείγματα λίτρων ή αρκετών

γραμμαρίων ιζήματος ή εδάφους κάθε φορά,
συχνά όμως η κοινότητα που εντοπίζεται σε
τέτοια μεγάλα δείγματα μπορεί να γίνει λειτουργικά κατανοητή μόνο αν ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά μικροπεριβάλλοντα στα
οποία πραγματικά κατοικούν οι μικροοργανισμοί στα δείγματα αυτά.

Η μικροβιακή ζωή στα εδάφη
Το άμεσο φυσικό περιβάλλον ενός μικροοργανισμού στο έδαφος είναι, από πολλές από-

Πλαίσιο 3.4 Η «διαχωριστική
γραμμή» μεταξύ διαλυμένων
και σωματιδιακής μορφής υλικών
Για την εξέταση διαλυμένων και πολλών σωματιδιακών συστατικών από φυσικά περιβάλλοντα
χρησιμοποιούνται φίλτρα από ίνες γυαλιού. Τα
φίλτρα αυτά μπορούν εύκολα να καθαριστούν.
Ο πιο δραστικός τρόπος είναι με κάψιμο (combusting) 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 διαλυμένο, ενώ ό,τι συγκρατείται είναι σωματιδιακό. 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 συστατικά 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 διέλθουν μέσω του φίλτρου. Σημειώστε δε ότι οι μέθοδοι κλασμάτωσης μεγέθους (size fractionation)
στην υδατική μικροβιακή οικολογία βασίζονται
σε φίλτρα αποτελούμενα από διαφορετικά υλικά (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 ενότητα. Οι ενεργοί οργανισμοί του εδάφους απαντούν με τη μορφή ενός υμενίου (film), μιας
μεμβράνης νερού που καλύπτει τα εδαφικά
σωματίδια. Οι εν λόγω οργανισμοί έχουν χαρακτηριστεί «χερσαίο πλαγκτό» από έναν οικολόγο εδάφους (Coleman, 2008), ο οποίος
δανείστηκε τον όρο «πλαγκτό» που χρησιμοποιούν οι οικολόγοι των υδατικών συστημάτων για να περιγράψουν τους ελεύθερα διαβιούντες μικροοργανισμούς. Οι μικροοργανισμοί του εδάφους επηρεάζονται από το δυναμικό οξειδοαναγωγής, το pH και τη θερμοκρασία όσο και οι υδρόβιοι μικροοργανισμοί, και ζουν επίσης σε έναν κόσμο μικρού
αριθμού Reynolds.
Αναμφίβολα, τα εδάφη διαφέρουν από τη
στήλη νερού των υδατικών ε νδιαιτημάτων ως
προς πολλά σημαντικά χαρακτηριστικά. Το
περιβάλλον του εδάφους ορίζεται από ανόργανα και οργανικά σωματίδια που διαχωρίζονται από ανοιχτούς διαύλους (πόρους) μέσω
των οποίων περνούν ο αέρας και το νερό. Το
φυσικό περιβάλλον των μικροοργανισμών
(π.χ. ιδιότητες όπως η συγκέντρωση οξυγόνου και το δυναμικό οξειδοαναγωγής) μπορεί
να διαφέρει σε τεράστιο βαθμό μεταξύ θέ
σεων που βρίσκονται σε απόσταση μόλις με-

71

ρικών μικρομέτρων – σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι μεταξύ θέσεων στη στήλη νερού των υδατικών περιβαλλόντων.
Η τριδιάστατη φυσική διάταξη των σωματιδίων στο μικροπεριβάλλον του εδάφους
έχει διερευνηθεί με τη χρήση τομογραφίας
ακτίνων Χ, ανάλογης με τη σπινθηρογραφία
που χρησιμοποιούν οι γιατροί για την απεικόνιση πιθανών όγκων στο ανθρώπινο σώμα
(Voroney & Heck, 2015). Μια άλλη προσέγγιση που έχει αξιοποιηθεί είναι η φασματομετρία μάζας δευτερογενών ιόντων (seconda
ry ion mass spectrometry, SIMS). Οι παραπάνω προσεγγίσεις έχουν αποκαλύψει πολλά 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 εδάφη. Οι ιδιότητες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του εδάφους (Πίνακας 3.5).
Τα αδιατάρακτα ανόργανα εδάφη, λόγου χάρη, 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 μακροπόροι 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

Αργή

Αριθμός 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, δημιουργούνται από τα διάκενα που αφήνουν, ανάμεσα στα συσσωματώματα, οι φυσικοχημικές και μικροβιακές διεργασίες συσσωμάτωσης των εδαφικών σωματιδίων. Από την άλλη, οι πόροι που είναι μικρότεροι από περίπου 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 γεμίζουν με νερό έχει τεράστιο αντίκτυπο στη
χημεία του εδάφους και τη μικροβιακή ζωή.
Μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις είναι ότι η διάχυση του οξυγόνου και άλλων
αερίων γίνεται πολύ βραδύτερα στο νερό συγκριτικά 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 υδατικά κορεσμένα εδάφη – συχνά με ρυθμό πολύ πιο αργό από ό,τι ο ρυθμός κατανάλωσής
του μέσω της χρήσης του ως τελικού αποδέκτη ηλεκτρονίων από ετερότροφους οργανισμούς, με αποτέλεσμα να επικρατούν συνθήκες ανοξίας. Η περιεκτικότητα σε νερό εξαρτάται από τον τύπο και την υφή του εδάφους.
Επειδή η άργιλος έχει περισσότερους μικροπόρους και εξασφαλίζει σταθερότερη συσσωμάτωση από την άμμο, τα πλούσια σε άργιλο 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 περιεκτικότητα σε νερό και το δυναμικό του νερού. Η
περιεκτικότητα σε νερό είναι απλώς η ποσότητα ή ο όγκος του νερού ανά ποσότητα ή
όγκο εδάφους· μπορεί δε να μετρηθεί με ζύγιση του εδάφους πριν και μετά την ξήρανση. Το δυναμικό του νερού είναι η δυνητική
ενέργεια ή η ποσότητα του έργου που χρειά-

ζεται να δαπανηθεί από το νερό το οποίο κινείται χωρίς αλλαγή της θερμοκρασίας (δηλαδή ισόθερμα). Το δυναμικό του νερού είναι
το άθροισμα τεσσάρων παραγόντων: της πίεσης κατακράτησης, της ωσμωτικής πίεσης,
της βαρυτικής πίεσης και της ατμοσφαιρικής
πίεσης. Ο παράγοντας του δυναμικού κατακράτησης (το δομικό δυναμικό) συνίσταται
στην προσρόφηση του νερού στα συστατικά του εδάφους με επακόλουθο το αρνητικό δυναμικό νερού. Η ωσμωτική συνιστώσα, η οποία είναι επίσης αρνητική, οφείλεται στις διαλυμένες ουσίες στο νερό. Και οι
δύο παράγοντες συμβάλλουν στην κατακράτηση του νερού στα εδάφη, ενώ οι βαρυτικές και οι ατμοσφαιρικές πιέσεις, οι οποίες
είναι συνήθως θετικές, έλκουν και ωθούν το
νερό ώστε να κινηθεί. Κρατήστε επίσης κατά νου ότι η μονάδα μέτρησης του δυναμικού 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 δυναμικό κατακράτησης και το ωσμωτικό δυναμικό εξισορροπούνται από το θετικό δυναμικό πίεσης, δίνοντας δυναμικό νερού 0
kPa. Μόλις σταματήσουν οι βροχές ή λιώσει
όλο το χιόνι, αναλαμβάνει ρόλο η βαρύτητα: Τα εδάφη στραγγίζουν έτσι από το νερό,
έως ότου το αρνητικό δυναμικό κατακράτησης και το αρνητικό ωσμωτικό δυναμικό γίνουν πλέον αρκετά μεγάλα ώστε να συγκρατήσουν το νερό στο έδαφος. Στο σημείο αυτό, λέμε ότι το έδαφος βρίσκεται σε αγροϊκανότητα (field capacity) (το μέγεθος αυτό υπολογίζεται και εργαστηριακά, σε αδιατάρακτα χερσαία δείγματα που διατηρούν τη δομή του εδάφους). Η ποσότητα νερού που παραμένει μετά τη στράγγιση, η αγροϊκανότητα, ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του εδά-

Μικροβιακή δραστηριότητα (μL CO2 g–1 h–1)
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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.
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φους. Τα πηλώδη εδάφη, λόγου χάρη, έχουν
δυναμικό νερού σε κατάσταση αγροϊκανότητας περίπου -33 kPa, ενώ τα αμμώδη εδάφη έχουν γύρω στα -10 kPa. Σημειώστε επίσης ότι ένα δυναμικό νερού ίσο με -50 kPa
(που μπορεί να προκληθεί τεχνητά με μύζηση ή να προκύψει καθώς το έδαφος ξηραίνεται) αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα νερού περίπου 10% για τα αμμώδη εδάφη και 45% για
τα αργιλώδη.
Το δυναμικό του νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουμε πόση ποσότητα νερού απαιτείται για τη μικροβιακή
δραστηριότητα. Όπως προαναφέραμε, ακόμα και οι χερσαίοι μικροοργανισμοί χρειάζονται νερό για την ανάπτυξη και την επιτέλεση 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 νερού 0,5-4,0 μm στις επιφάνειες των σωματιδίων του εδάφους. Η βακτηριακή μεταβολική δραστηριότητα περιορίζεται σε εδάφη
με δυναμικό νερού -4.000 kPa ή σε υμένια
νερού <3,0 nm, αν και σε πειραματικά αποξηραμένα εδάφη εξακολουθεί να παρατηρείται κάποια μεταβολική δραστηριότητα (αναπνοή), ακόμα και σε μυζήσεις -1,0 × 105 kPa
(Εικόνα 3.12). Υπάρχουν επίσης ορισμένες
ενδείξεις ότι διαφορετικοί τύποι βακτηρίων

0

ανταποκρίνονται διαφορετικά στην περιεκτικότητα 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 καλύτερα ακόμα και από τα νηματοειδή βακτήρια
(Actinobacteria). Ορισμένοι δε μικροοργανισμοί του εδάφους μπορούν να σχηματίσουν
μεταβολικά ανενεργές δομές, όπως σπόρια ή
κύστεις, για να επιβιώσουν σε περιόδους ξήρανσης (Πλαίσιο 3.5).
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ της θερμοκρασίας
και της περιεκτικότητας σε νερό στα εδάφη

Η θερμοκρασία επηρεάζει εξίσου τους μικροοργανισμούς 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 υδατικά ενδιαιτήματα, στα εδάφη, η θερμοκρασία
μπορεί να επηρεάζει περαιτέρω τη μικροβια
κή δραστηριότητα αφού επηρεάζει και την
περιεκτικότητα σε νερό. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, π.χ. λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα μπορούσαν να αυξήσουν τη μικροβιακή δραστηριότητα· θα μπορούσαν, όμως,
να οδηγήσουν επίσης σε ξηρότερα εδάφη και
τελικά σε μειωμένη μικροβιακή δραστηριό
τητα. Σημειωτέον, η εκτενής έρευνα πεδίου
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Πλαίσιο 3.5 «Σκληρά καρύδια»
Ορισμένα θετικά κατά Gram βακτήρια του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των γενών B
 acillus
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 περιβάλλουν τον κεντρικό πρωτοπλάστη, ο οποίος διαφυλάσσει 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 βιώσιμα για μερικές τουλάχιστον δεκαετίες. Υπάρχουν δε και κάποιες αμφιλεγόμενες αναφορές
για την ανάκτηση σποριογόνων βακτηρίων από
μέλισσες ηλικίας 24-40 εκατομμυρίων ετών που
παγιδεύτηκαν σε κεχριμπάρι, αλλά και από κρυστάλλους αλατιού 250 εκατομμυρίων ετών
(Vreeland et al., 2000).

δραστηριότητα), η υγρασία μπορεί να μειωθεί, γεγονός που εντέλει θα επιβραδύνει τη
μικροβιακή δραστηριότητα. Είναι δύσκολο,
λοιπόν, να προβλέψουμε την ισορροπία μεταξύ δύο «αντιτιθέμενων» παραγόντων όταν
εξετάζουμε τον καθένα ξεχωριστά. Είναι ενδεικτικό ότι σε μια ανάλυση πειραμάτων που
πραγματοποιήθηκαν σε πολλά χερσαία εν
διαιτήματα, διαπιστώθηκε πως η μείωση της
υγρασίας λόγω της θέρμανσης «ακύρωνε»
την επίδραση της θερμοκρασίας, ώστε τελικά η αναπνοή του εδάφους δεν μεταβαλλόταν σημαντικά (Carey et al., 2016b). Επομένως, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι
μικροοργανισμοί στα εδάφη και τα υδατικά
περιβάλλοντα ανταποκρίνονται στη θερμοκρασία είναι καίριας σημασίας για να μπορέσουμε να προβλέψουμε την ανάδραση της
βιόσφαιρας σε μια πιθανή υπερθέρμανση του
πλανήτη.

Το περιβάλλον του βιοϋμενίου
έχει δείξει ότι η θερμοκρασία είναι ένας εξαιρετικός προγνωστικός δείκτης της αναπνοής
του εδάφους μέχρι ενός ορίου, πέρα από το
οποίο ως καθοριστικός παράγοντας λειτουργεί η υγρασία του εδάφους.
Το δυναμικό του νερού, όπως και άλλοι
παράγοντες, μπορεί να περιπλέξουν σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειές μας να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ μικροβιακής δραστηριότητας και θερμοκρασίας. Λόγου χάρη, η στην πράξη υπολογιζόμενη τιμή του
Q10 είναι συχνά πολύ υψηλότερη από 2, αλλά και περισσότερο μεταβλητή όταν υπολογίζεται βάσει της μεταβολής των μικροβιακών ρυθμών κατά τη διάρκεια των εποχών
(όπου οι θερμοκρασίες φυσικά αυξομειώνονται). Στα εδάφη, η υγρασία και άλλες ιδιότητές τους αλλάζουν επίσης με τις εποχές,
και αυτό δυσχεραίνει περαιτέρω τις προσπάθειές μας να κατανοήσουμε τις επιδράσεις
της θερμοκρασίας (Εικόνα 3.13). Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία (άρα και η μικροβιακή

Μέχρι στιγμής περιγράψαμε ορισμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μικροοργανισμών
και των στερεών επιφανειών, ενώ σε επόμενα
κεφάλαια θα εξετάσουμε πολλές άλλες. Θα
ολοκληρώσουμε την ανάλυσή μας σε τούτο
το κεφάλαιο κάνοντας μια σύντομη αναφορά σε έναν ειδικό τύπο περιβάλλοντος που
δημιουργείται στις επιφάνειες, τα λεγόμενα
βιοϋμένια (biofilm). Τα βιοϋμένια είναι πολύπλοκες κοινότητες μικροοργανισμών που
συνδέονται (προσκολλώνται) σε επιφάνειες.
Ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για κοινότητες σε επιφάνειες μεγέθους χιλιοστόμετρων ή μεγαλύτερες, οι οποίες είναι ανόργανες (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 προκαλέσουν προβλήματα σε πολλά βιομηχανικά και βιοϊατρικά περιβάλλοντα, από την άλ-
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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.

λη, όμως, είναι σημαντικά –και ενδεχομένως
με λειτουργικό ρόλο– για τα φυσικά περιβάλλοντα. Μπορούν επίσης να συμβάλουν στην
επίλυση διαφόρων προβλημάτων, π.χ. στην
απομάκρυνση διαλυμένων ενώσεων από τα
λύματα σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ολόκληρα ινστιτούτα επικεντρώνουν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στα βιοϋμένια. Μικροοργανισμοί, όπως τα διάτομα και τα κυανοβακτήρια, 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 προσελκύονται από οργανικές ενώσεις στην επιφάνεια ή απλώς αποφεύγουν τη θήρευση (Εικόνα 3.14). Σε αυτούς τους αρχικούς αποικιστές
«προσχωρούν» άλλα ελεύθερα διαβιούντα
βακτήρια, και στη συνέχεια όλα διαιρούνται
και πολλαπλασιάζονται για να διαμορφώσουν πολλαπλά στρώματα μικροβιακών κυττάρων σε βάθος χρόνου. Το χρονοδιάγραμμα τούτης της διαδικασίας διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον· πάντως, η αρχική φάση
αποικισμού μπορεί να διαρκέσει από μερικές
ώρες έως δύο ημέρες. Οι πιο σύνθετες δομές βιοϋμενίων μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες για να σχηματιστούν. Με
αποικισμό και ανάπτυξη, προστίθενται νέα
κύτταρα στα βιοϋμένια, και όλα αυτά τα βακτήρια και οι άλλοι μικροοργανισμοί εκκρίνουν εξωκυτταρικά πολυμερή, κυρίως πολυ-
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Χρόνος
Αποικισμός

Αύξηση

Αύξηση και παραγωγή πολυμερών

Επιφάνεια

Εικόνα 3.14 Η ανάπτυξη ενός βιοϋμενίου σε βάθος χρόνου, από την αρχική φάση αποικισμού μέχρι τη
φάση της εξωκυτταρικής παραγωγής πολυμερών.

σακχαρίτες, όπως αναφέραμε στο Κεφάλαιο
2. Τούτα τα πολυμερή βοηθούν τα κύτταρα
να «αγκιστρωθούν» στην επιφάνεια, ενώ παράλληλα αποθηκεύουν άνθρακα, προστατεύουν από τους θηρευτές, αποκρούουν ίσως πιθανούς ανταγωνιστές κι επίσης διατηρούν
τα εξωκυτταρικά ένζυμα (άρα και τη δράση τους) κοντά στα κύτταρα που τα παράγουν (Flemming & Wingender, 2010). Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι, πολλές φορές, τα
πολυμερή συνιστούν μεγαλύτερο κλάσμα
της συνολικής μάζας ενός ώριμου βιοϋμενίου από ό,τι τα ίδια κύτταρα, συχνά δε καθορίζουν τον ρόλο και τη συμπεριφορά του
σε εφαρμοσμένα και βασικά περιβαλλοντικά
προβλήματα.
Από πολλές απόψεις, τα βακτήρια σε ένα
βιοϋμένιο διαφέρουν από τα αντίστοιχα ελεύθερα διαβιούντα. Κατ’ αρχάς, η μικροβιακή
σύσταση των βιοϋμενίων διαφέρει από εκείνη της ελεύθερης κοινότητας, όπως ακριβώς
τα είδη των μικροοργανισμών που συνδέονται με θρύμματα και συσσωματώματα διαφέρουν από τα αντίστοιχα του περιβάλλοντος πλαγκτού. Δεύτερον, ο μεταβολισμός
ενός αρχικά πλαγκτικού βακτηρίου αλλάζει
αφότου αποικίσει μια επιφάνεια και τροποποιείται σε βάθος χρόνου καθώς ωριμάζει το
βιοϋμένιο. Σε αντίθεση με την απομονωμένη
ύπαρξη ενός ελεύθερου πλαγκτικού βακτηρίου, ένα βακτήριο βιοϋμενίου περιβάλλεται
από άλλους μικροοργανισμούς, οι οποίοι εν-

δέχεται να είναι (ή όχι) θυγατρικά του κύτταρα, με περιορισμένες σχέσεις ανταλλαγής με
το εξωτερικό περιβάλλον. Ένας μικροοργανισμός στο εξωτερικό όριο ενός βιοϋμενίου
μπορεί να έρθει σε επαφή με τις ίδιες διαλυμένες ενώσεις με τις οποίες θα ερχόταν αντιμέτωπος αν ήταν εκτεθειμένος στο υγρό περιβάλλον. 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 «εμβαπτισμένος» σε μεταβολικά παραπροϊόντα που
παράγονται στο εσωτερικό του βιοϋμενίου.
Ένας μικροοργανισμός ε νσωματωμένος
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 αποτελείται κατά κύριο λόγο από νερό, εξακολουθεί να είναι περίπου το 60% της διάχυσης
που συμβαίνει στο υγρό στοιχείο (Stewart
& Franklin, 2008). Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας βαθιά ενσωματωμένος μικροοργανισμός είναι η κατανάλωση διαφόρων ενώσεων από τους άλλους μικροοργανισμούς του βιοϋμενίου. Ένα σημαντικό και
πειραματικά τεκμηριωμένο παράδειγμα τέτοιας ένωσης είναι το οξυγόνο: Σε μια μελέτη, διαπιστώθηκε ότι, σε ένα ώριμο βιοϋ
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μένιο συνολικού πάχους 220 μm, το οξυγόνο είχε εξαντληθεί εντελώς σε βάθος 175
μm. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, οι συγκεντρώσεις οξυγόνου ακόμα και στην εξωτερική επιφάνεια του βιοϋμενίου ήταν μόνο
το 40% εκείνων του υγρού περιβάλλοντος.
Συνεπώς, σε βιοϋμένια τα οποία είναι εμβαπτισμένα σε ένα επαρκώς οξυγονούμενο
περιβάλλον, μπορεί να προκύψουν ανοξικοί
θώκοι και αναερόβιοι μικροοργανισμοί και
διεργασίες.
Κάποτε οι μικροβιακοί οικολόγοι π
 ίστευαν
ότι ένα ώριμο βιοϋμένιο μοιάζει με «τιραμισού» και αποτελείται από αλλεπάλληλα
στρώματα μικροοργανισμών που καλύπτουν
ομοιόμορφα μια επιφάνεια. Πλέον, οι μελέτες συνεστιακής μικροσκοπίας (βλ. Πλαίσιο
3.6) έχουν καταδείξει ότι τα βιοϋμένια είναι
περίπλοκες τριδιάστατες –παρά διδιάστατες–
δομές, με διαύλους ρευστού το οποίο ρέει πάνω σε μια επιφάνεια που σχηματίζεται μεταξύ «πυργίσκων» μικροοργανισμών. Αυτή η
πολύπλοκη τριδιάστατη δομή εξηγεί εν μέρει
την ποικιλότητα στη χημική και τη βιολογική
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Πλαίσιο 3.6 Η μικροβιακή ζωή σε
τρεις διαστάσεις
Η συνεστιακή μικροσκοπία έχει συμβάλει καθοριστικά στην κατανόηση των μικροοργανισμών
και της δομής των βιοϋμενίων. Στη συνήθη μικροσκοπία φθορισμού, από το φως διεγείρεται
ένα μοναδικό επίπεδο εστίασης, και το προκύπτον εκπεμπόμενο φως αναλύεται, παρέχοντας
μια διδιάστατη απεικόνιση του δείγματος. Επομένως, 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 επίπεδα εστίασης, οι οποίες στη συνέχεια συνδυάζονται για να αναδημιουργηθεί μια τριδιάστατη
απεικόνιση του δείγματος. Μάλιστα, χάρη σε αυτές τις τριδιάστατες απεικονίσεις έχουν αποκαλυφθεί αρκετές νέες πληροφορίες για τη δομή
και τη λειτουργία των βιοϋμενίων.

σύσταση και ορισμένες άλλες ιδιότητες 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.

