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Οι οργανιςμοί που ζχουν  μζγεκοσ μικρότερο από 0,1mm και 
δε μποροφμε να τουσ διακρίνουμε με μικρό μάτι 
ονομάηονται μικροοργανιςμοί ι μικρόβια.

Βακτιρια ςτθ μφτθ 
μιασ βελόνασ



Βακτιρια ςτθν επιφάνεια τθσ 
γλϊςςασ όπωσ φαίνονται ςε 
μικροςκόπιο ςάρωςθσ



Τα μικρόβια μπορεί να 

• διαβιϊνουν εξ ολοκλιρου ςτο φυςικό 
περιβάλλον ,όπωσ π.χ τα νιτροποιθτικά
βακτιρια.



Ή μπορεί να περνοφν ζνα μζροσ ι ακόμθ και όλθ τουσ 
τθ ηωι ςτο εςωτερικό κάποιου άλλου οργανιςμοφ. 
Στθν περίπτωςθ αυτι οι μικροοργανιςμοί λζγονται 
παράςιτα , ενϊ ο οργανιςμόσ που τουσ φιλοξενεί 
είναι ο ξενιςτισ. 

Κάποιοι από αυτοφσ  που

χρθςιμοποιοφν ωσ ξενιςτι 

τουσ τον άνκρωπο μπορεί 

να προκαλζςουν διαταραχζσ 

ςτθν υγεία του ,οπότε  

ονομάηονται πακογόνοι. 

Ελικοβακτιριο του πυλωροφ



Προςοχι 

Η πλθκϊρα των μικροβίων 
δεν είναι πακογόνοι, αλλά 
αντίκετα χριςιμοι και 
απαραίτθτοι  κακϊσ 
ςυμμετζχουν ςε πολφ 
ςθμαντικζσ διεργαςίεσ όπωσ 
π.χ. θ αποικοδόμθςθ τθσ 
νεκρισ φλθσ ι θ παραγωγι 
ουςιϊν χριςιμων ςε πολλοφσ 
τομείσ π.χ. υγεία , διατροφι 
κ.ά.

Σαπροφυτικόσ μφκθτασ Aspergillus fumigatus
όπωσ φαίνεται  ςτο μικροςκόπιο



Penicillium roqueforti , ο μφκθτασ που χρθςιμοποιείται ςτθν 
παραγωγι γνωςτοφ τυριοφ



Penicillium chrysogenum, θ κφρια πθγι πενικιλλίνθσ



Υπάρχουν όμωσ και μικρόβια ,όπωσ το βακτιριο 
Escherichia coli που διαβιϊνει ςτο ζντερο του 
ανκρϊπου και όταν βρίςκεται ςε μικροφσ αρικμοφσ 
και δε μεταναςτεφςει ςε άλλουσ ιςτοφσ, αποτελεί τθ 
φυςιολογικι μικροχλωρίδα του γιατί παράγει 
χριςιμεσ ουςίεσ όπωσ θ βιταμίνθ Κ.

Αν όμωσ για κάποιο λόγο μεταναςτεφςουν ςε άλλουσ 
ιςτοφσ ι αυξθκοφν ςε

αρικμό, τότε

προκαλοφν αςκζνειεσ.

Τα μικρόβια αυτά 

χαρακτθρίηονται ωσ 

δυνθτικά πακογόνα. 



Η Ε. Coli  ζχει περάςει ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ



Κατθγορίεσ πακογόνων 
μικροοργανιςμϊν

Τα πακογόνα μικρόβια μπορεί να είναι ιοί,  προκαρυωτικά ι 
ευκαρυωτικά.

Ευκαρυωτικά είναι τα πρωτόηωα και οι μφκθτεσ

Προκαρυωτικά είναι τα βακτιρια ,

ενϊ οι Ιοί είναι ακυτταρικζσ , μθ αυτοτελείσ μορφζσ ηωισ. 



Πρωτόηωα

Μονοκφτταροι

Ευκαρυωτικοί οργανιςμοί 

Αναπαραγωγι:

Μονογονικά με διχοτόμθςθ

Κίνθςθ:

Με ψευδοπόδια (αμοιβάδα)

Με βλεφαρίδεσ

Με μαςτίγια



• Πλαςμϊδιο 

Μεταδίδεται από τα 
κουνοφπια και προκαλεί 
ελονοςία, κατά τθν οποία 
ζχουμε αιμόλυςθ δθλαδι 
ςπάςιμο των ερυκρϊν 
αιμοςφαιρίων

• Τρυπανόςωμα 

Προκαλεί τθν αςκζνεια του φπνου 
και μεταδίδεται από τθ μφγα Τςε τςε. 
Το παράςιτο ειςζρχεται ςτο κεντρικό 
νευρικό ςφςτθμα,  ο αςκενισ 
εκδθλϊνει ςφγχυςθ, κακό 
ςυντονιςμό κινιςεων και 
δυςκολεφεται να κοιμθκεί κατά τθ 
διάρκεια τθσ νφχτασ, ενϊ υποφζρει 
από υπνθλία κατά τθ διάρκεια τθσ 
θμζρασ. Αν δεν υποβλθκεί ςε 
κατάλλθλθ αγωγι, ο αςκενισ 
πεκαίνει τελικά. 



• Τοξόπλαςμα
• αποικίηει ςχεδόν όλουσ τουσ 

ιςτοφσ, δείχνει όμωσ 
ιδιαίτερθ προτίμθςθ ςτουσ 
πνεφμονεσ, το ιπαρ και τον 
ςπλινα.

• κφριοσ ξενιςτισ του είναι θ 
γάτα. Μζςω των 
μολυςμζνων τροφίμων και 
του μολυςμζνου 
περιβάλλοντοσ μπορεί να 
προςβάλλει τον άνκρωπο 
και άλλα ηϊα.

• κφρια πθγι μετάδοςθσ ςτον 
άνκρωπο ςτισ ανεπτυγμζνεσ 
χϊρεσ είναι το κρζασ από 
μολυςμζνα ηώα, κακώσ και 
τα φροφτα και τα λαχανικά 
που τρώγονται ωμά ι 
ατελώσ πλυμζνα.



• Ιςτολυτικι αμοιβάδα

Προκαλεί διάρροια που περιζχει αίμα και βλζννα ωσ 
αποτζλεςμα φλεγμονισ ςτα τοιχϊματα τθσ 
γαςτρεντερικισ οδοφ, ειδικότερα του εντζρου. 
Παρουςιάηεται κοιλιακόσ πόνοσ, ανάγκθ εκκζνωςθσ 
και οριςμζνεσ φορζσ πυρετόσ. Είναι πολφ 
ςυνθκιςμζνθ ςε μζρθ με ανεπαρκι υγιεινι, όπου τα 
τρόφιμα και το νερό μολφνονται με αμοιβάδεσ.





Τζλοσ για ςιμερα.
Καλό κουράγιο…

Διάβαςμα : παράγραφοσ 1.2 ςελίδα 11 και 12. ΌΧΙ τουσ μφκθτεσ
+ Φφλλο εργαςίασ


