
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ



Μφκθτεσ

• Ευκαρυωτικοί

• Μονοκφτταροι ι πολυκφτταροι

• Δθμιουργοφν υφζσ δθλ. απλζσ νθματοειδείσ δομζσ.

• Ηουν παντοφ, είτε ελεφκεροι ςε ζδαφοσ, νερό αζρα, 
τρόφιμα είτε ωσ Παράςιτα ηωντανϊν οργανιςμϊν.

• Αναπαράγονται μονογονικά          ι με εκβλάςτθςθ 

ι με διχοτόμθςθ  

Στθν εκβλάςτθςθ ςχθματίηεται                                     

εκβλάςτθμα (διόγκωςθ), που   

όταν  αναπτυχκεί κόβεται και ηει  

ωσ    αυτόνομοσ οργανιςμόσ                                        



• Οι αςκζνειεσ που προκαλοφνται από μφκθτεσ 
ονομάηονται  μυκθτιάςεισ. 

Πακογόνοι μφκθτεσ:

Candida albicans :προκαλεί κολπίτιδεσ, ςτοματίτιδεσ,

πνευμονικζσ καντιτιάςεισ (ανάλογα με το όργανο που 
προςβάλλει)

Candida albicans ςε προςβολι του

ςτόματοσ



Καντιτίαςθ ςτόματοσ  και δερματικι καντιτίαςθ ςτο  χζρι



• Άλλοι πακογόνοι μφκθτεσ 
είναι τα δερματόφυτα 

που προςβάλλουν το δζρμα 
και ιδιαίτερα το τριχωτό τθσ 
κεφαλισ 

και τισ μεςοδακτφλιεσ 
περιοχζσ των ποδιϊν 



βακτιρια
Προκαρυωτικοί οργανιςμοί (δεν ζχουν οργανωμζνο 
πυρινα)

Το DNA τουσ  βρίςκεται «διάςπαρτο» 
ςτο κυτταρόπλαςμα και δεν 
περιβάλλεται από πυρθνικι 
μεμβράνθ. Ονομάηεται πυρθνοειδζσ



• Σχιμα: ςφαιρικό (κόκκοι)π.χ.

ςτρεπτόκοκκοι, ςταφυλόκοκκοι



Τα βακτιρια με ςφαιρικό ςχιμα ςχθματίηουν 
ςυνικωσ αποικίεσ (ακροίςματα, ομάδεσ κυττάρων)



• Σχιμα :ραβδοειδζσ  (βάκιλοι) ,π.χ. ο βάκιλοσ 
τθσ φυματίωςθσ



• Σχιμα :ελικοειδζσ (ςπειρφλλια) ,π.χ. βακτιριο τθσ 
λεπτοςπείρωςθσ

Treponemα pallidum, το βακτιριο 
τθσ ςφφιλλθσ



Τισ περιςςότερεσ φορζσ εκτόσ από το 
πυρθνοειδζσ , διακζτουν και επιπλζον μόρια 
γενετικοφ υλικοφ , που είναι μικρότερα και 
λζγονται πλαςμίδια.



Θ πλαςματικι τουσ μεμβράνθ περιβάλλεται από 
κυτταρικό τοίχωμα, διαφορετικό όμωσ από αυτό 
του φυτικοφ κυττάρου..

Κάποια βακτιρια

διακζτουν και 

επιπλζον περίβλθμα 

τθν κάψα. 

Τα μόνα οργανίδια 

που υπάρχουν ςτο

κυτταρόπλαςμα 

είναι τα ριβοςϊματα.

Κυτταρικό τοίχωμα



Αναπαράγονται  κυρίωσ με διχοτόμθςθ και θ 
αναπαραγωγι τουσ διαρκεί λίγο. Τα περιςςότερα 
αναπαράγονται κάκε 20 λεπτά.



Σε αντίξοεσ ςυνκικεσ ,όπωσ οι ακραίεσ κερμοκραςίεσ 
ι θ δράςθ ακτινοβολιϊν, μετατρζπονται ςε 
ενδοςπόρια. Αποβάλλουν το νερό τουσ και 
αφυδατϊνονται, αποκτοφν ανκεκτικά τοιχϊματα και 
μειϊνουν το μεταβολικό τουσ ρυκμό. Σε αυτι τθν 
κατάςταςθ μποροφν να αντζξουν για πολλά χρόνια 
μζχρι να ξαναβροφν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ.



Συνοψίηοντασ 

Ζχουν

 Κυτταρικό τοίχωμα

 ριβοςϊματα

Πυρθνοειδζσ (το DNA 
τουσ)

Δεν ζχουν

Οργανωμζνο πυρινα

Οργανίδια

Μπορεί να ζχουν

Κάψα

Μαςτίγια- βλεφαρίδεσ



εφαρμογι

• Ζνα βακτιριο Escherichia coli διαιρείται κάκε 
20 λεπτά.

• Σε μια ϊρα κα υποςτεί 3 διαιρζςεισ και κα 
ςχθματιςκοφν 23 = 8 βακτιρια.

• Σε μια θμζρα κα υποςτεί 24 x 3=72 διαιρζςεισ
και κα ςχθματιςκοφν 2 72=4,7 ∙ 10 21 =

=4. 722.000.000.000.000.000.000 βακτιρια



• Σασ ευχαριςτϊ

• Καλό διάβαςμα

Φλθ: ςελίδεσ 13-14



Μζγεκοσ: 20-250nm

Ακυτταρικζσ μορφζσ ηωισ, (δε φζρουν τα 
χαρακτθριςτικά των ηϊντων οργανιςμϊν) 

Δομι: Απλι. Αποτελοφνται από πρωτεϊνικό 
περίβλθμα                                      το καψίδιο. Μζςα   

ςτο καψίδιο      

βρίςκεται  

προςτατευμζνο το 

γενετικό υλικό.



Κάποιοι ιοί φζρουν επιπλζον περίβλθμα το ζλυτρο



Το γενετικό υλικό μπορεί να είναι DNA ι RNA

και ζτςι αναλόγωσ διακρίνονται 

ςε ιοφσ DNA και ςε ιοφσRNA

Γνωςτοί DNA ιοί είναι ο ιόσ του ζρπθτα και τθσ 
ανεμοβλογιάσ, κακϊσ και ο ιόσ  που προκαλεί τθ   

λοιμϊδθ μονοπυρινωςθ  

(Epstein-Barr)                



RNA ιοί είναι ο ιόσ τθσ Γρίπθσ , του AIDS, ο 
Ζμπολα κ.ά.



Το γενετικό υλικό παρζχει ςτον ιό όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ προκειμζνου αυτόσ 

να ςυνκζςει τισ πρωτεΐνεσ του περιβλιματόσ του

 να ςυνκζςει και κάποια από τα ζνηυμα που είναι 
απαραίτθτα για τον πολλαπλαςιαςμό του.

Όλα αυτά βζβαια για να τα κάνει πρζπει να μπει 
μζςα ςε κάποιο ξενιςτι. Μζςα από τον ξενιςτι του ο 
ιόσ εξαςφαλίηει 

 τουσ μθχανιςμοφσ αντιγραφισ –μεταγραφισ και 
μετάφραςθσ

 Τα περιςςότερα ζνηυμα και υλικά που του είναι 
απαραίτθτα .

Ζτςι τουσ χαρακτθρίηουμε και ωσ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ 
ΠΑΡΑΙΣΑ



ανάλογα με τον ξενιςτι που προςβάλλουν 
διακρίνονται ςε ιοφσ :

Βακτθρίων (βακτθριοφάγοι)

Φυτϊν (ιόσ τθσ μωςαϊκισ του καπνοφ)

 ιοφσ ηϊων

και κάτι ακόμα…

Οι ιοί παρουςιάηουν εξειδίκευςθ και ςτο είδοσ του 
κυττάρου ι του ιςτοφ που προςβάλλουν. Π.Χ. ο ιόσ 
του AIDS προςβάλει μόνο τα κφτταρα του 
ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ, ο ιόσ τθσ γρίπθσ  
προςβάλλει το αναπνευςτικό , ο ιόσ τθσ 
πολιομυελίτιδασ  προςβάλει το νευρικό ,κ.λ.π.



Ευχαριςτϊ για το ενδιαφζρον

• Υλθ : ςελ.18 ιοί

• Άςκθςθ 7 του βιβλίου ,ςελ.30



Μετάδοςθ και αντιμετϊπιςθ 
πακογόνων μικροοργανιςμϊν

Μόλυνςθ: θ είςοδοσ του πακογόνου 
μικροοργανιςμοφ ςτον οργανιςμό. 

Λοίμωξθ: θ εγκατάςταςθ και ο 
πολλαπλαςιαςμόσ του πακογόνου 
μικροοργανιςμοφ.

Λοιμϊδθ νοςιματα: οι αςκζνειεσ που 
προκαλοφνται από πακογόνουσ 
μικροοργανιςμοφσ.



Μια αςκζνεια για να κεωρθκεί λοιμϊδθσ  πρζπει να 
πλθροί τα κριτιρια του Koχ (Koch),  δθλαδι να:

Μπορεί να ανιχνεφεται ςτουσ ιςτοφσ ι ςτα 
υγρά του αςκενοφσ ι ςτον οργανιςμό των 
ατόμων που πζκαναν από αυτι τθν αςκζνεια.

Μπορεί να απομονωκεί  και να καλλιεργθκεί 
ςτο εργαςτιριο 

Μπορεί να προκαλζςει τθν ίδια αςκζνεια ςε 
πειραματόηωα κακϊσ και να απομονϊνεται εκ 
νζου από αυτά.



Κατά το 14ο αιϊνα θ βουβωνικι 
πανϊλθ αποδεκάτιςε τον 

ευρωπαϊκό πλθκυςμό ςκοτϊνοντασ 
25.000.000 ανκρϊπουσ.



Τα πακογόνα βακτιρια δρουν παράγοντασ 
τοξίνεσ . Οι τοξίνεσ διακρίνονται ςε:

• Ενδοτοξίνεσ, που βρίςκονται ςτο κυτταρικό 
τοίχωμα  κάποιων βακτθρίων και προκαλοφν 
ςυμπτϊματα όπωσ ο πυρετόσ, θ πτϊςθ τθσ 
πίεςθσ του αίματοσ, διάρροιεσ, πιξθ του 
αίματοσ, αδυναμία , εντερικζσ αιμορραγίεσ 
και

• Εξωτοξίνεσ  που αφοφ εκκρικοφν από τα 
βακτιρια , μζςω τθσ κυκλοφορίασ του 
αίματοσ διαςπείρονται  και προςβάλλουν 
ςυγκεκριμζνα όργανα.



Τρόποι μετάδοςθσ πακογόνων μικροοργανιςμϊν:

 Με τθν τροφι και το νερό

 Με επαφι με μολυςμζνα ηϊα

 Με τα ςταγονίδια του βιχα αςκενοφσ ατόμου

 Με ζμμεςθ επαφι με αντικείμενα που ζχουν 
χρθςιμοποιθκεί από μολυςμζνο άτομο (πετςζτεσ, 
οδοντόβουρτςεσ, κ.λ.π.)

Ειςζρχονται ςτον οργανιςμό είτε από πλθγζσ, είτε 
από τουσ βλεννογόνουσ του ςτομάχου , του κόλπου 
κ.λ.π.





• Θ αντιμετϊπιςθ των λοιμϊξεων απαιτεί γνϊςθ των 
μθχανιςμϊν ανάπτυξθσ ,αλλά και του 
πολλαπλαςιαςμοφ των μικροβίων.

• Τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ με τακτικό πλφςιμο 
των χεριϊν , μαλλιϊν και δζρματοσ, αλλά και των 
φροφτων και λαχανικϊν.

• Παςτερίωςθ του γάλακτοσ , δθλ. κζρμανςθ ςτουσ 
62ο για μιςι ϊρα.

• Χλωρίωςθ του νεροφ

• Χριςθ προφυλακτικοφ κατά τθ ςεξουαλικι επαφι 



αντιβιοτικά

Είναι χθμικζσ ουςίεσ με αντιμικροβιακι δράςθ που 
παράγονται από βακτιρια, μφκθτεσ ι φυτά.

Το πρϊτο αντιβιοτικό που ανακαλφφκθκε ιταν θ 
πενικιλίνθ το 1929, από μφκθτα του γζνουσ 
Penicillium.



Τρόποι δράςθσ αντιβιοτικϊν

Παρεμποδίηουν τθν ςφνκεςθ του κυτταρικοφ 
τοιχϊματοσ των μικροοργανιςμϊν π.χ. θ πενικιλίνθ

ι

Αναςτζλλουν κάποια αντίδραςθ του μεταβολιςμοφ 
τουσ

ι

Παρεμβαίνουν ςτισ διαδικαςίεσ αντιγραφισ, 
μεταγραφισ και μετάφραςθσ του γενετικοφ τουσ 
υλικοφ

ι

Προκαλοφν διαταραχζσ ςτθ λειτουργία τθσ 
πλαςματικισ τουσ μεμβράνθσ



αντιβιόγραμμα



• Τα αντιβιοτικά βλάπτουν μόνο τουσ 
μικροοργανιςμοφσ και όχι τα ανκρϊπινα κφτταρα.

• Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεςματικά  
ςτουσ ιοφσ κακϊσ αυτοί ,αφοφ είναι 

υποχρεωτικά  κυτταρικά παράςιτα  διειςδφουν  
μζςα ςτα ανκρϊπινα κφτταρα και ζτςι δεν μπορεί 
το αντιβιοτικό να τουσ προςεγγίςει.



Προςοχι 

• Θ αλόγιςτθ χριςθ αντιβιοτικϊν δθμιουργεί 
ανκεκτικά μικροβιακά ςτελζχθ.



• Είναι αυτά που μεταδίδονται κυρίωσ με τθ 
ςεξουαλικι επαφι. Προκαλοφν ςτειρότθτα , 
νοςθρότθτα ι και κάνατο.

***************************************

• Μπορεί να μεταδοκοφν επίςθσ κατά τισ 
μεταγγίςεισ ι τθ χριςθ μολυςμζνθσ ςφριγγασ 
ι από μολυςμζνθ μθτζρα ςτο ζμβρυο.



Τα πιο ςυνθκιςμζνα Σ.Μ Ν. είναι:

 Από βακτιρια: θ ςφφιλθ, 

2ο ςτάδιο τθσ νόςου
Εξζλιξθ ςε 3ο ςτάδιο



Θ φφιλθ είναι 
πάκθςθ θ οποία 
οφείλεται ςτο 
βακτιριο «Ωχρά 
Σπειροχαίτθ» 
(Treponemα
pallidum)



θ γονοκοκκικι ουρθκρίτιδα (γονόρροια ι 
βλεννόρροια)

Γενικευμζνθ γονοκοκκικι λοίμωξθ. Εμφάνιςθ 
αιμορραγικϊν βλατίδων ςτο δζρμα.

Στουσ άνδρεσ προκαλεί 
χαρακτθριςτικι εικόνα 
ουρθκρίτιδασ
με ζκκριμα πυϊδεσ ι 
ουροπυϊδεσ.
Το ζκκριμα ςυνοδεφεται από 
κνθςμό
και επϊδυνθ βαςανιςτικι 
οφρθςθ.



Θ γονόρροια 
προκαλείται από 
το βακτιριο 
Neisseria
gonorrhoeae



θ λοίμωξθ από χλαμφδια.
Τα χλαμφδια αποτελοφν γενικά 
μια «ςιωπθρι νόςο» επειδι το 
75% των γυναικϊν και το 50% 
των ανδρϊν που ζχουν 
μολυνκεί δεν εμφανίηουν 
ςυμπτϊματα. Αν όμωσ 
υπάρξουν ςυμπτϊματα, 
εμφανίηονται 1-3 εβδομάδεσ 
μετά τθν πικανι επαφι με το 
μικρόβιο. Στισ γυναίκεσ, τα 
βακτιρια αρχικά προςβάλουν 
το τράχθλο ι/και τθν ουρικρα.

Χλαμυδιακι τραχθλίτιδα χαρακτθριηόμενθ 
από βλεννοπυϊδθ ζκκριςθ, ερφκθμα και 
φλεγμονι.



Τα χλαμφδια είναι αποτζλεςμα πακογόνων 
μικροοργανιςμϊν και πιο ςυγκεκριμζνα των 
βακτθρίων Chlamydia trachomatis, τα οποία 
ηουν ςτο ςπζρμα και ςτα κολπικά υγρά.



Από ιοφσ: ο ζρπθτασ Και οι  ιοί των ανκρϊπινων 
κθλωμάτων HPV
(κονδυλϊματα)



 το AIDS , οι θπατίτιδεσ Β και C.

Οι χρόνιεσ θπατίτιδεσ μπορεί να οδθγιςουν ςε 
κίρρωςθ του ιπατοσ ( με αποτζλεςμα καταςτροφι 
του ιπατοσ ) και ςε θπατοκυτταρικό καρκίνο



Από πρωτόηωα: θ τριχομονάδα

Από μφκθτεσ: οι καντιτιάςεισ



Σασ ευχαριςτϊ

• ΦΛΘ: ςελ. 23-26

• Αςκιςεισ: 5,6,7,8 ςελ. 30 του βιβλίου


