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Ταξινόμηση Βακτηρίων

Haeckel (1894): 3 Kingdoms
Protista
Plantae
Animalia

Το Δένδρο της Ζωής
Βασίλεια Οργανισμών

Whittaker (1959): 5 Kingdoms
Monera
Protista
Fungi
Plantae
Animalia

Woese (1977): 6 Kingdoms
Eubacteria
Archaebacteria
Protista
Fungi
Plantae
Animalia

Woese (1990): 3 Domains
Bacteria
Archaea
Eucarya
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Το Δένδρο της Ζωής

Βασίλεια Οργανισμών

Ηaeckel (1894): 3 Kingdoms

Haeckel (1894): 3 Kingdoms
Protista
Plantae
Animalia

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Το Δένδρο της Ζωής

Βασίλεια Οργανισμών
Whittaker (1959): 5 Kingdoms
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BIOΛOΓIA TΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN – ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Woese (1990): 3 Domains (Βακτήρια, Αρχαία, Ευκάρυα)
Βάση συγκριτικής γενετικής ανάλυσης της ακολουθίας των 
νουκλεοτιδίων της μικρής υπομονάδας του ριβοσωμικού RNA
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(πρωτόγονο  
μιτοχόνδριο)

Η θεωρία της Ενδοσυμβίωσης.

Το σύγχρονο ευκαρυωτικό κύτταρο (που
εμπεριέχει οργανίδια) εξελίχθηκε σταδιακά μέσω
της μόνιμης ενσωμάτωσης συμβιωτών από το χώρο
των βακτηρίων.

 Ένα αερόβιο βακτήριο παγίωσε τη θέση του στο
κυτταρόπλασμα κάποιου ευκαρυώτη και του
προμήθευε ενέργεια, διασφαλίζοντας ως
αντάλλαγμα ένα προστατευμένο περιβάλλον και
την απρόσκοπτη παροχή θρεπτικών ουσιών.
Αυτός ο συμβιώτης ήταν ο πρόδρομος του
σημερινού μιτοχονδρίου.

 Παρομοίως, η ενδοσυμβιωτική ενσωμάτωση
ενός φωτοτροφικού παραγωγού οξυγόνου θα
προσέδιδε φωτοσυνθετικές ικανότητες, σε ένα
πρωτόγονο ευκαρυώτη, ώστε να πάψει να
εξαρτάται από οργανικές ενώσεις για παραγωγή
ενέργειας. Αυτός ο φωτοτροφικός συμβιώτης
συμβιώτης ήταν ο πρόδρομος του σημερινού
χλωροπλάστη.

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Ονοματολογία
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Ονοματολογία

Κατηγορία               Αγγλική                       Κατάληξη  

Κλάση-Ομοταξία (Class)                           -
Υπο-Κλάση (SubClass)
Τάξη (Order)                           -ales
Υπο-Τάξη (SubOrder)
Οικογένεια (Family)                         -aceae
Υπο-Οικογένεια (SubFamily)
Φυλή (Tribe)                            -eae
Υπό-Φυλή (SubTribe)
Γένος (Genus)                           -
Υπο-γένος (SubGenus)
Είδος (Species)                        -
Υπο-είδος (SubSpecies)

Ταξινόμηση Βακτηρίων

Ταξινομία (Taxonomy): Είναι η επιστήμη της ταξινόμησης, 
ταυτοποίησης και ονοματολογίας των μικροοργανισμών 

Ταξινόμηση (Classification): Είναι η κατάταξη των μικροοργανισμών 
σε ομάδες με σκοπό το διαχωρισμό τους βάση κριτηρίων που 
ενδιαφέρουν τους Μικροβιολόγους ή άλλους επιστήμονες. Το 
σημαντικότερο επίπεδο της κατάταξης αυτής είναι το είδος

Ταυτοποίηση (Identification): Είναι η εφαρμογή των κριτηρίων 
ταξινόμησης για το διαχωρισμό των μικροοργανισμών

Είδος (Species): Ομάδα οργανισμών ενός γένους με συγκεκριμένα 
φαινοτυπικά, βιοχημικά ή γενετικά χαρακτηριστικά

Ονοματολογία (Nomenclature): Είναι η απόδοση ονομάτων στους 
μικροοργανισμούς έτσι ώστε η αναφορά σε αυτούς να μην απαιτεί την 
περιγραφή των χαρακτηριστικών τους

Έννοιες-Ορισμοί
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Ονοματολογία

(πέραν του είδους)

Στέλεχος ή Κλώνος: Απόγονος ενός κυττάρου 

Τύπος: Είδος που θεωρείται πρότυπο του γένους

Βιότυπος (ή βιοπαραλλαγή): Στελέχη του ίδιου είδους που έχουν 
φυσιολογικές ή βιοχημικές διαφορές κατατάσσονται σε 
διαφορετικούς βιότυπους

Ορότυπος: Στελέχη του ίδιου είδους που διαφέρουν ως προς την 
αντιγονική τους σύσταση

Λυσότυπος: Ταξινόμηση στελεχών του ίδιου είδους με βάση τη 
δράση βακτηριοφάγων

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Χαρακτηριστικά και ιδιότητες που χρησιμοποιούνται

στην ταξινόμηση

Μορφολογικά χαρακτηριστικά: Σχήμα, μέγεθος, χρώση Gram, 
κινητικότητα (παρουσία μαστιγίου), σπορογονία, παρουσία ελύτρου 
κλπ. 
Χαρακτηριστικά ανάπτυξης: Έλεγχος ανάπτυξης παρουσία ή 
απουσία οξυγόνου, σε διάφορες συγκεντρώσεις NaCl, pH,
ευαισθησία σε αντιβιοτικά, απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά κλπ.
Βιοχημικά χαρακτηριστικά: Ζύμωση σακχάρων, παραγωγή 
καταλάσης, οξειδάσης, ινδόλης κλπ.
Αντιγονική σύσταση: Μελέτη αντιγόνων τοιχώματος, μαστιγίου, 
ελύτρου, βλεφαρίδων κλπ.
Ευαισθησία σε βακτηριοφάγους: Βάση της επιλεκτικότητας μιας 
σειράς βακτηριοφάγων
Γενετικά χαρακτηριστικά: Σύγκριση χαρακτηριστικών 
αλληλουχιών DNA
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Μέθοδοι Ταξινόμησης

Η ταυτοποίηση και ταξινόμηση των μικροοργανισμών πρέπει να βασίζεται 
στο συνολικό μορφολογικό και βιοχημικό τους προφίλ. Ένα 
χαρακτηριστικό, όσο σημαντικό και αν είναι, δεν είναι αρκετό για την 
κατάταξη ενός οργανισμού σε μια συγκεκριμένη ομάδα

Για την ταξινόμηση ενός είδους απαιτείται ένα μεγάλο και ποικίλο δείγμα 
στελεχών 

Η ταξινόμηση βασίζεται στη μελέτη μιας σειράς ιδιοτήτων και 
χαρακτηριστικών (50-200) και τον έλεγχο της ομοιότητάς τους. Για το σκοπό 
αυτό χρησιμοποιείται το δενδρόγραμμα ανάλυσης ομάδων   (Cluster 
analysis)

Στην ανάλυση ομάδων κάποιο χαρακτηριστικό μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως σημαντικότερο με την απόδοση μεγαλύτερου βάρους

Αριθμητική Προσέγγιση

Κανόνες Αριθμητικής Προσέγγισης (Lennette et al., 1985): 

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Μέθοδοι Ταξινόμησης

Αριθμητική Προσέγγιση

Παράδειγμα Δενδρογράμματος
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Μέθοδοι Ταξινόμησης

Φυλογενετική Προσέγγιση

Βασίζεται στη σύγκριση του DNA ενός άγνωστου στελέχους με κάποιο 
γνωστό με τη μέθοδο που ονομάζεται υβριδισμός νουκλεϊκών οξέων ή DNA. 
Η σύγκριση αυτή βασίζεται στη συσχέτιση 3 παραγόντων

1. Το μέγεθος του γονιδιώματος: Γίνεται σύγκριση του μεγέθους του 
γονιδιώματος μετρούμενο ως μοριακό βάρος 

2. Τη σύσταση σε Γουανίνη+Κυτοσύνη (G+C). Το άθροισμα G+C στο 
βακτηριακό DNA αποτελεί το 25-75%. Δύο στελέχη που έχουν σημαντική 
διαφορά στη σύσταση G+C δεν είναι δυνατόν να ανήκουν στο ίδιο είδος. 
Ωστόσο, δε ισχύει το αντίθετο

3. Τη συγγένεια του DNA : Στην περίπτωση αυτή μια μονή αλυσίδα DNA 
(single stranded) του άγνωστου στελέχους συνδέεται με μονή αλυσίδα DNA
ενός γνωστού και σχηματίζουν διπλή αλυσίδα DNA (double-stranded). Αυτό 
συγκρίνεται ως προς συγγένεια του με διπλή αλυσίδα DNA όπου και τα δύο 
κoμάτια (μονές αλυσίδες) προέρχονται από το ίδιο γνωστό στέλεχος

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Μέθοδοι Ταξινόμησης

Φυλογενετική Προσέγγιση

Συγγένεια του DNA

Μελέτες έχουν δείξει ότι στελέχη του ίδιου είδους παρουσιάζουν 
ομοιότητα DNA κατά 70-100% ενώ στελέχη διαφορετικού είδους κατά 
0-65%
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Μέθοδοι Ταξινόμησης

Φυλογενετικό Δένδρο Βακτηρίων

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Μέθοδοι Ταξινόμησης

Φυλογενετικό Δένδρο Αρχαίων
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Μέθοδοι Ταξινόμησης

Πολυφασική (Μικτή) Προσέγγιση

Η καλύτερη προσέγγιση στην ταξινόμηση των μικροοργανισμών είναι η 
πολυφασική: μελέτη όλων των χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν

Πολυφασική Προσέγγιση Ταξινόμησης

Ονοματολογία βακτηρίων
 H ονοματολογία των βακτηρίων  ακολουθεί το 

διωνυμικό σύστημα,όπως προτάθηκε από τον 
Λινναίο (Carl Linnaeus, 1735)

 Αποτελείται από δύο ονόματα (Γένος είδος): 
Το πρώτο γράφεται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα και είναι το 
όνομα του γένους, ενώ το δεύτερο γράφεται με μικρά και είναι το 
όνομα του είδους.
Γράφονται με πλάγια γράμματα.
Π.χ. Staphylococcus aureus

 Η προέλευση των ονομάτων είναι ελληνική ή λατινική και 
γράφονται λατινικά  ή εκλατινοποιημένα ελληνικά

 Όλες οι έγκυρες ονομασίες περιλαμβάνονται στην 
Approoved list of Prokaryotes της ICSP (Int Committee of Systematic Prokaryotes)

 Κάθε νέο είδος, αλλαγή σε ονομασία, αναταξινόμηση κλπ είναι έγκυρη μετά από  
δημοσίευση στο International Journal of Systematic and Evolutionary 
Bacteriology της ICSP

Parker,C.T, Tindall, B.J. and Garrity, G.M. (2015) International Code of Nomenclature of Prokaryotes. International 
Journal of Systematic and Evolutionary Bacteriology 
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Περιγραφικά:
Staphylococcus aureus (σαν σταφύλι, χρυσίζων), 

Streptococcus viridans (αλυσίδα με κόκκους, πρασινίζων), 
Proteus vulgaris (πρώτος και κοινός), 
Helicobacter pylori (ελικοειδής βακτήριο, βρίσκεται στον πυλωρό)

Ονόματα επιστημόνων:
Escherichia coli (Theodor Escherich), 

Erlichia (Paul Erlich), 
Neisseria (Albert Neisser), 
Listeria (Joseph Lister),   
Pasteurella (Louis Pasteur)

Γεωγραφική ένδειξη:
Legionella longbeachiae (Long Beach, California), 
Pasturella tularensis (Tulare County, California),
Pseudomonas fairmontensis (Fairmount Park, 

Pennsylvania),

Ονόματα από οργανισμούς:
Legionella (American Legion), 
Afipia felis (Air Force Institute of Pathology), 
Cedecea spp. (Centers for Disease Control)

Streptococcus macedonicus ή
Streptococcus gallolyticus subsp. 
macedonicus
(απομονώθηκε από ελληνικό κασέρι)

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

1. Εγχειρίδιο Συστηματικής Βακτηριολογίας του Bergey
(Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology) 
και

2. Προκαρυώτες (Prokaryotes) 

Πηγές για 
ταξινόμηση 
βακτηρίων

Π.χ.

Γένος και είδος
Staphylococcus aureus (S. aureus)
Lactococcus lactis (L. lactis)

Ονοματολογία βακτηρίων
Γένος (Genus)
Είδος (species)     
Υποείδος (subspecies) υποδεικνύεται με τον προσδιορισμό subsp.
Παραλλαγή (variant) / βιοπαραλλαγή (biovar): υποδεικνύεται με  τον προσδιορισμό var. ,  
Ορότυποι (serotypes ή serovars) ακολουθείται διαφορετικός συμβολισμός σε κάθε είδος 

Γένος, είδος, υποείδος
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus   (L. delbrueckii subsp. bulgaricus)
Lactococcus lactis subsp. lactis (L. lactis subsp. lactis)

Γένος, είδος, υποείδος, βιοπαραλλαγή
Lactococcus  lactis subsp. lactis var. diacetylactis 
(L. lactis subsp. lactis var. diacetylactis)
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Ορότυποι  E. coli

O : 1-180  (σωματικά αντιγόνα _ σύσταση λιποπολυσακχαριτών στο     
κυτταρικό τοίχωμα)

H : 1-56 (αντιγόνα μαστιγίου_πρωτεΐνες μαστιγίων)
K : 1-70 (περιβληματικά αντιγόνα_πολυσακχαρίτες  ελύτρου, αν υπάρχει)

E. coli O157:H7

Ορότυποι
 Στα gram αρνητικά καθορίζονται από τη σύσταση λιποπολυσακχαριτών του 

κυταρικού τοιχώματος, από τις πρωτεΐνες των μαστιγίων και τους 
πολυσακχαρίτες του ελύτρου αν υπάρχει

 Στα gram θετικά καθορίζονται από πρωτεΐνες του κυτταρικού τοιχώματος

Σε κάθε είδος έχει επικρατήσει διαφορετικός συμβολισμός

Π.χ.

BIOΛOΓIA TΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN – ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ

Κυτταρικό 
τοίχωμα Gram 
θετικών 

Κυτταρικό 
τοίχωμα Gram 
αρνητικών
Η διαφορετική σύσταση του 
Ο-πολυσακχαρίτη καθορίζει 
την αντιγονική δράση 
(δηλ. οροτύπους) 

Κάποιες πρωτεΐνες του 
τοιχώματος καθορίζουν 
την αντιγονική δράση 
(δηλ. οροτύπους)  
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Salmonella Typhi
Salmonella Paratyphi
Salmonella Enteriditis
Salmonella Agona
Salmonella Heildebrg
Salmonella Oranienburg
Salmonella Sandiego
Salmonella Amsterdam
Salmonella Caracas
Salmonella Newport….

Ορότυποι της S. enterica 
subsp. enterica

Διακρίνονται και με συμβολισμό
γραμμάτων και αριθμών

O-αντιγόνα

Η-αντιγόνα

Salmonella enterica subsp. enterica ser. Typhymurium

Salmonella Typhymurium

Brenner et al (2000) Salmonella Nomenclature. J of Cinical Microbiology 2465-67

Salmonella IV ser.  48  : g,z 51 :-

Ταξινόμηση Βακτηρίων

Pseudomonadaceae 
Frateuria
Pseudomonas
Xanthomonas
Zooglea

Azotobacteriaceae
Azomonas
Azotobacter

Rhizobiaceae 
Agrobacterium
Bradyrhizobium
Phyllobacterium
Rhizobium

Methylococcaceae
Methylococcus
Methylomonas

Acetobacteraceae 
Acetobacter
Gluconobacter

Gram-αρνητικοί αερόβιοι βάκιλλοι και κόκκοι

Halobacteriaceae 

Halobacterium
Halococcus

Legionellaceae 

Legionella

Neisseriaceae 

Acinetobacter
Kingella
Moraxella
Neisseria

Οικογένεια
γένος

Σημαντικές ομάδες βακτηρίων
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Gram-αρνητικοί αερόβιοι βάκιλλοι και κόκκοι

Άλλα Γένη

Acidiphilium
Acidomonas
Acidothermus
Afipia
Agromonas
Alcaligenes
Alteromonas
Aminobacter
Aquaspirillum
Azorhizobium
Beijerinckia
Bordetella
Brucella
Chromohalobacter
Chryseomonas
Comoamonas
Cupriavidas
Deleya

Derxia
Ensifer
Erythrobacter
Flavimonas
Flavobacterium
Francisella
Halomonas
Hydrogenophaga
Janthinobacterium
Lampropedia
Marinobacter
Marinomonas
Mesophilobacter
Methylobacillus
Methylobacterium
Methylophaga
Methylophilus
Methylovorus

Morococcus
Oceanospirillum
Oligella
Paracoccus
Phenylobacterium
Psychrobacter
Rhizobacter
Roseobacter
Rugamonas
Serpens
Sinorhizobium
Sphingobacterium
Thermoleophilum
Thermomicrobium
Thermus
Variovorax
Volcaniella
Weeksella

Xanthobacter
Xylella
Xylophilus
Zoogloea

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Gram-αρνητικοί αερόβιοι βάκιλλοι και κόκκοι

Acinetobacter baumannii Bordetella pertussis Francisella tularensis Pseudomonas aeruginosa

Neisseria meningitidis Neisseria gonorrhoeae 
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Ταξινόμηση Βακτηρίων

Pseudomonadaceae
Pseudomonas

Gram-αρνητικοί αερόβιοι βάκιλλοι και κόκκοι

Οικογένεια
γένος

Αυστηρά αερόβιος βάκιλος με πολικά μαστίγια, θετικός σε καταλάση και οξειδάση.
Περισσότερα από 140 είδη, τα πιο πολλά σαπροφυτικά. Περίπου 25 είδη (π.χ. P. aeruginosa, 
P. fluorescens, P. putida, P. cepacia, P. stutzeri, P. maltophilia, και P. putrefaciens) σχετίζονται 
με ευκαιριακές μολύνσεις του ανθρώπου. Μόνο δύο είδη , P. mallei και P.
pseudomallei, προκαλούν συγκεκριμένες ασθένειες όπως η νόσος των αλόγων και η 
μελιοείδοση. Η P. aeruginosa αποτελεί το πιο σημαντικό είδος λόγο της μεγάλης συχνότητας 
εμπλοκής σε ασθένειες. Είναι πολύ διαδεδομένα στο περιβάλλον και έχουν μεγάλη 
τεχνολογική σημασία λόγω των σημαντικών αλλοιώσεων που προκαλούν στα τρόφιμα. 

Λοφότριχα κύτταρα pseudomonas Χρώση GramΗλ. μικροσκόπιο 

Ταξινόμηση Βακτηρίων

Legionellaceae 
Legionella

Gram-αρνητικοί αερόβιοι βάκιλλοι και κόκκοι

Οικογένεια
γένος

Τα είδη του γένους Legionella είναι Gram-αρνητικοί βάκιλλοι. Έχουν απομονωθεί 39 είδη 
του γένους. Το είδος L. pneumophila προκαλεί οξεία πνευμονία, γνωστή ως «νόσος των 
λεγεωνάριων». Ωστόσο, δυνητικά οποιοδήποτε είδος του γένους μπορεί να προκαλέσει τη 
νόσο αυτή.

Legionella pneumophila 
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Ταξινόμηση Βακτηρίων

Neisseriaceae 
Neisseria

Gram-αρνητικοί αερόβιοι βάκιλλοι και κόκκοι

Οικογένεια
γένος

Το γένος Neisseria περιλαμβάνει τα σημαντικά παθογόνα N. gonorrhoeae, που προκαλεί τη 
βλεννόροια, και το N. meningitidis, που προκαλεί οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα. Οι 
μολύνσεις του N. gonorrhoeae έχουν μεγάλη διάδοση και μικρή θνησιμότητα ενώ αυτές του
N. meningitidis μικρή διάδοση και μεγάλη θνησιμότητα.

Neisseria meningitidis Neisseria gonorrhoeae

Ταξινόμηση Βακτηρίων

Brucella

Gram-αρνητικοί αερόβιοι βάκιλλοι και κόκκοι

γένος

Τα βακτήρια του γένους Brucella είναι Gram-αρνητικοί κοκκοβάκιλλοι με μέγεθος από 0.6-1.5 
µm και 0.5-0.7 µm. Είναι μη σποριογόνοι και δεν φέρουν έλυτρο και μαστίγιο (ακίνητα).
Προσβάλλουν κυρίως τα ζώα αλλά τα περισσότερα είναι παθογόνα και για τον άνθρωπο. Οι 
brucellae προσβάλλουν τα όργανα αναπαραγωγής και το κύριο σύμπτωμα είναι η διακοπή 
της κύησης. Στον άνθρωπο η βρουκέλλωση είναι συνήθως οξεία με συμπτώματα πυρετού 
αλλά μπορεί να είναι και χρόνια με μεγάλο εύρος συμπτωμάτων. Μεταδίδεται κατά 
αποκλειστικότητα από τα ζώα.  

Brucella spp. Brucella abortus 
B. abortus
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Χαρακτηριστικά ειδών του γένους Brucella

Ταξινόμηση Βακτηρίων

Brucella

Gram-αρνητικοί αερόβιοι βάκιλλοι και κόκκοι

γένος

Ταξινόμηση Βακτηρίων

Bordetella

Gram-αρνητικοί αερόβιοι βάκιλλοι και κόκκοι

γένος

Bordetella pertussis

Τα είδη του γένους Βordetella είναι μικροί, Gram-αρνητικοί, αερόβιοι κοκκοβάκιλλοι. Το 
γένος περιλαμβάνει τα παθογόνα είδη B. pertussis and B. parapertussis που προκαλούν τον 
κοκίτη στον άνθρωπο. Η B. pertussis παράγει διάφορους μολυσματικούς παράγοντες (π.χ. 
pertussis toxin, adenylate cyclase toxin, filamentous hemagglutinin, hemolysin). 
Άλλα παθογόνα είδη του γένους είναι το B. bronchiseptica, που προκαλεί αναπνευστικές 
ασθένειες σε διάφορα ζώα και μερικές φορές στον άνθρωπο, και τα B. avium και B. hinzii
που προκαλούν αναπνευστικές ασθένειες σε πουλερικά αλλά σπάνια στον άνθρωπο.
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Gram-αρνητικοί προαιρετικά αναερόβιοι βάκιλλοι

Enterobacteriaceae 
Arsenophonus
Budvicia
Buttiauxella
Cedecea
Citrobacter
Edwardsiella
Enterobacter
Erwinia
Escherichia
Ewingella
Hafnia
Klebsiella
Kluyvera
Leclercia
Leminorella
Moellerella
Morganella
Obesumbacterium
Pantoea

Οικογένεια
γένος Pragia

Proteus
Providencia
Rahnella
Salmonella
Serratia
Shigella
Tatumella
Xenorhabdus
Yersinia
Yokenella

Vibrionaceae 

Aeromonas
Enhydrobacter
Photobacterium
Plesiomonas
Vibrio

Pasturellaceae 

Actinobacillus
Haemophilus
Pasteurella

Άλλα γένη

Calymmatobacterium
Cardiobacterium
Cedecea
Eikenella
Gardnerella
Kluyvera
Obesumbacterium
Rahnella
Streptobacillus
Tatumella
Xenorhabdus
Chromobacterium
Zymomonas

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Gram-αρνητικοί προαιρετικά αναερόβιοι βάκιλλοι

Enterobacter spp.

Vibrio cholerae Vibrio vulnificusAeromonas spp.

Yersinia enterocolitica Proteus spp. Klebsiella pneumoniae 

Salmonella Typhi 
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Enterobacteriaceae 
Escherichia

Οικογένεια
γένος

είδος Escherichia coli

Κύτταρα Escherichia coli Χρώση GramΑποικίες σε άγαρ

Το Escherichia coli είναι κοινό μέλος της μικροχλωρίδας του παχέος εντέρου. Τα μη 
παθογόνα στελέχη του είδους παραμένουν ήπια παράσιτα. Τα παθογόνα στελέχη μπορεί να 
προκαλέσουν γαστρεντερίτιδα, διάρροια, δυσεντερία και αιμορραγική κολίτιδα. 

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Enterobacteriaceae 
Escherichia

Οικογένεια
γένος

Παθογόνα στελέχη Escherichia coli

4 αναγνωρισμένοι παθογόνοι τύποι  Ε. coli
Escherichia coli - enterotoxigenic (ETEC)-γαστρεντερίτιδα

Escherichia coli - enteropathogenic (EPEC)-παιδική διάρροια
Escherichia coli O157:H7 enterohemorrhagic (EHEC)-αιμοραγική κολίτιδα

Escherichia coli - enteroinvasive (EIEC)-δυσεντερία
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Enterobacteriaceae 
Escherichia

Οικογένεια
γένος

Ορότυποι ETEC

Τα ETEC χαρακτηρίζονται από ειδικευμένα ινίδια (pilli) με διαφορετικά αντιγόνα από τα κοινά ινίδια. 
Τα ινίδια αυτά έχουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια αφού συμβάλλουν στην προσκόλληση στα 
επιθηλιακά κύτταρα και ονομάζονται  «colonization-factor antigens» (CFA). Βάση αυτών, 
διακρίνουμε διαφορετικές ομάδες οροτύπων του παθογόνου. Τα γονίδια με τους κώδικες 
παραγωγής των CFAs βρίσκονται στα μολυσματικά πλασμίδια των ETEC. Τα ίδια πλασμίδια
συνήθως φέρουν και τα γονίδια παραγωγής των δύο εντεροτοξινών του E. coli, της 
θερμοευαίσθητης (LT) και της θερμοάντοχης (ST) εντεροτοξίνης . ΣτΙς περισσότερες περιπτώσεις, 
διάρροια προκαλείται από ETEC στελέχη που φέρουν CFA καθώς και τις δύο LT και ST.

Enterobacteriaceae 
Escherichia

Οικογένεια
γένος

Παθογένεια ΕΤΕC

Τα ΕTEC προκαλούν ταχεία, υδαρή διάρροια χωρίς αίμα που συνοδεύεται από μικρό ή 
καθόλου πυρετό. Άλλα κοινά συμπτώματα είναι κοιλιακοί πόνοι, αδιαθεσία , ναυτία και 
εμετός. Η διάρκεια της διάρροιας και των άλλων συμπτωμάτων είναι περίπου 24-72 ώρες.
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Enterobacteriaceae 
Escherichia

Οικογένεια
γένος

Παθογόνα στελέχη Escherichia coli

Η παθογένεια του διαρροϊκού ETEC περιλαμβάνει δύο στάδια: 1) την αποίκιση του εντέρου 
και 2) την παραγωγή της ST εντεροτοξίνης. Η ST ανήκει σε μια οικογένεια τοξικών πεπτιδίων 
που αποτελούνται από 18 έως 50 αμινοξέα. Η τοξίνη αυτή διεγείρει το ένζυμο guanylate 
cyclase το οποίο μετατρέπει την τριφοσφωρική γουανοσίνη (GTP) σε κυκλική 
μονοφοσφωρική γουανοσίνη η οποία παρεμποδίζει την προσρόφηση των υγρών του 
εντέρου και προκαλεί την έκκριση υγρών (διάρροια).

Κυτταρική παθογένεια ETEC με ινίδια CFA

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Enterobacteriaceae 
Escherichia

Οικογένεια
γένος

Παθογόνα στελέχη Escherichia coli

Ορότυποι μη ETEC

Όπως και στην περίπτωση του ETEC, τα στελέχη EPEC δεν παρουσιάζουν δομικές διαφορές από τα E.
coli της φυσικής χλωρίδας του εντέρου. Οι EPEC ορότυποι που αναφέρονται στον πίνακα 
αναγνωρίστηκαν ως οι πρώτες ομάδες E. coli που προκάλεσαν διάρροια σε παιδιά. Οι ορότυποι EPEC 
φέρουν έναν αντιγονικό παράγοντα προσκόλλησης που ονομάζεται bundle-forming pilus (BFP). Το BFP 
είναι υπεύθυνο για την αρχική προσκόλληση των EPEC στα κύτταρα του εντέρου. Το γονίδιο που φέρει 
τον BFP βρίσκεται στο πλασμίδιο που ονομάζεται enteroaggregative E. coli πλασμίδιο. 
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Enterobacteriaceae 
Escherichia

Οικογένεια
γένος

Παθογόνα στελέχη Escherichia coli

Ορότυποι μη ETEC

Τα επιδρομικά (enteroinvasive) στελέχη E. coli (EIEC) προκαλούν δυσεντερία. Οι ορότυποι αυτοί μοιάζουν 
πολύ με τη Shigella. Μετά τη λήψη συνήθως μέσω της τροφής εισχωρούν στα επιθηλιακά κύτταρα του 
εντέρου προκαλώντας συμπτώματα παρόμοια με αυτά της προκαλούμενης από Shigella spp. δυσεντερίας.
Τα συμπτώματα συμπεριλαμβάνουν αίμα και βλέννα στα κόπρανα. 

Enterobacteriaceae 
Escherichia

Οικογένεια
γένος

Παθογόνα στελέχη Escherichia coli

Κυτταρική παθογένεια EIEC
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Enterobacteriaceae 
Escherichia

Οικογένεια
γένος

Παθογόνα στελέχη Escherichia coli

Ορότυποι μη ETEC

Τα στελέχη E. coli που σχετίζονται με την αιμορραγική κολίτιδα (EHEC), και κυρίως το O157:H7, παράγουν 
μεγάλες ποσότητες βακτηριοφαγικής τοξίνης που ονομάζεται Vero toxin (VT). Πολλά στελέχη O157:H7
παράγουν επίσης και μια δεύτερη τοξίνη, τη Vero toxin 2, η οποία προκαλεί τα ίδια συμπτώματα αλλά 
παρουσιάζει αντιγονικές διαφορές με την πρώτη.

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Enterobacteriaceae 
Salmonella

Οικογένεια
γένος

Salmonella Τyphi Χρώση GramΑποικίες σε άγαρ

Η Salmonella είναι κινούμενοι (εξαιρέσεις είναι οι S. gallinarum και S. pullorum), μη 
σποριογόνοι, Gram-αρνητικοί βάκιλλοι. Είναι ευρέως εξαπλωμένη στα ζώα και ειδικά στα 
πουλερικά.
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Enterobacteriaceae 
Salmonella

Οικογένεια
γένος

Η σαλμονέλωση (salmonellosis) περιλαμβάνει διάφορα σύνδρομα όπως γαστρεντερίτιδα, 
εντερικο πυρετό και σηψαιμία.
Οι ορότυποι S. Τyphi , S. Paratyphi-A και S. Schottmuelleri προκαλούν εντερικό πυρετό.
Ο ορότυπος S. Choleraesuis προκαλεί σηψαιμία.
Οι ορότυποι S. Τyphimurium και S. Enteritidis προκαλούν γαστρεντερίτιδα.
Ωστόσο, ευκαιριακά όλοι οι ορότυποι μπορούν να προκαλέσουν οποιοδήποτε από τα 
παραπάνω συμπτώματα.

Παθογόνα είδη και ορότυποι

Enterobacteriaceae 
Salmonella

Οικογένεια
γένος

Τα μη-τυφοειδή στελέχη της Salmonella εισχωρούν στο σώμα συνήθως μέσω της τροφής. Η παθογένεια
της εξαρτάται από παρουσία ορισμένων χαρακτηριστικών όπως (1) την ικανότητα να εισχωρεί στο 
κύτταρο (2) την ύπαρξη ολοκληρωμένου ελύτρου, (3) την ικανότητα ενδοκυτταρικού πολλαπλασιασμού και
(4) την παραγωγή τοξίνης. Μετά τη λήψη, ο μικροοργανισμός αποικεί στον ειλεό και το τυφλό έντερο, 
εισχωρεί στα κύτταρα του εντερικού επιθηλίου και πολλαπλασιάζεται μέσα στο επιθήλιο και τους 
λεμφαδένες. Ο μηχανισμός εισχώρησης του παθογόνου στο κύτταρο περιλαμβάνει αρχικά την 
προσκόλληση σε συγκεκριμένους υποδοχείς του επιθηλιακού κυττάρου, και στην συνέχεια την εισχώρηση 
μέσω της ενδοκυτταρικής μεμβράνης και την πινοκύττωση. 

Παθογένεια της Salmonella
Παθογένεια της Salmonella

Παθογένεια της Salmonella Enteritidis
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Μετά την εισχώρηση στο επιθήλιο ο οργανισμός πολλαπλασιάζεται ενδοκυτταρικά και διαχέεται στους 
λεμφαδένες. Η διάχυση του βακτηρίου περιορίζεται από το ανοσοποιητικό σύστημα (φαγοκυττάρωση). 
Ωστόσο, ορισμένοι ορότυποι είναι δυνατό να υπερνικήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα και να 
προσβάλλουν το ήπαρ, τη σπλήνα και  άλλα όργανα. Τα περισσότερα, ωστόσο, περιστατικά 
σαλμονέλωσης περιορίζονται στον εντερικό σωλήνα. 

Παθογένεια της Salmonella

Εισχώρηση της Salmonella στον εντερικό σωλήνα

Enterobacteriaceae 
Salmonella

Οικογένεια
γένος

Παθογένεια της Salmonella

Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Εισχώρηση κυττάρων Salmonella (βέλη) σε επιθηλιακά κύτταρα γουρουνιού

Enterobacteriaceae 
Salmonella

Οικογένεια
γένος



26

Παθογένεια της Salmonella

Μηχανισμοί άμυνας του οργανισμού εναντίον της Salmonella

Enterobacteriaceae 
Salmonella

Οικογένεια
γένος

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Enterobacteriaceae 
Shigella

Οικογένεια
γένος

Shigella sonnei
Αποικίες σε άγαρ

Οι Shigellae είναι Gram-αρνητικοί, μη κινούμενοι, προαιρετικά αναερόβιοι, μη σποριογόνοι 
βάκιλλοι. Διαφοροποιούνται από το Escherichia coli με βάση τη παθογένεια και τη 
φυσιολογία (δεν ζυμώνουν τη λακτόζη όπως το E. coli). To γένος διακρίνεται σε 4 ομάδες 
οροτύπων: (A) S. dysenteriae, 12 ορότυποι, (B) S. flexneri, 6 ορότυποι, (C) S. boydii, 18 
ορότυποι και (D) S. sonnei, 1 ορότυπος.

Shigella dysenteriae Shigella sonnei
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Ταξινόμηση Βακτηρίων

Η σιγκέλλωση (shigellosis) έχει δύο βασικά κλινικά συμπτώματα: (1) διάρροια που 
συνοδεύεται από εμετό και ελαφριά ή μέτρια αφυδάτωση, και (2) δυσεντερία που 
χαρακτηρίζεται από αίμα και βλέννα στα κόπρανα και κοιλιακούς πόνους. Μελέτες σε 
εθελοντές έχουν δείξει ότι τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν από τη λήψη πολύ μικρού 
πληθυσμού του παθογόνου (10-100 κύτταρα), και ο χρόνος εμφάνισης είναι συνήθως 24-48 
ώρες. Η μέση διάρκεια των συμπτωμάτων στους ενήλικες είναι 7 ημέρες. 

Κλινικά χαρακτηριστικά

Enterobacteriaceae 
Shigella

Οικογένεια
γένος

Η μόλυνση της Shigella ξεκινά στα κύτταρα της μεμβράνης (Μ) που συνδέονται με τους 
λεμφαδένες. Στα αρχικά στάδια, το βακτήριο εισχωρεί μέσω των Μ κυττάρων στο υπο-
επιθηλιακό χώρο όπου και υφίσταται φαγοκυττάρωση από τους μακροφάγους. Ωστόσο το 
παθογόνο δεν πεθαίνει στο φαγολυσόσωμα αλλά το λύει και ελευθερώνεται προκαλώντας 
στη συνέχεια φλεγμονή του ιστού.

Παθογένεια

Enterobacteriaceae 
Shigella

Οικογένεια
γένος
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Enterobacteriaceae 
Yersinia

Οικογένεια
γένος

Η Yersinia pestis προκαλεί τη βουβωνική και πνευμονική πανώλη. Η βουβωνική πανώλη 
μεταφέρεται κυρίως μέσω των ποντικιών και τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πρήξιμο και 
μαύρισμα των λεμφαδένων που συνοδεύεται από σηψαιμία, αιμορραγική πνευμονία και 
θάνατο. Ο πνευμονικός τύπος μεταφέρεται μέσω του σάλιου. Η Yersinia enterocolitica
προκαλεί σοβαρή διάρροια και τοπικά αποστήματα και η Y. pseudoturberculosis προκαλεί 
σοβαρές κολίτιδες. 

Yersinia enterocolitica Yersinia pestis

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Enterobacteriaceae 
Aeromonas

Οικογένεια
γένος

Τα είδη του γένους Aeromonas είναι Gram-αρνητικοί βάκιλλοι, θετικοί στην οξειδάση, 
προαιρετικά αναερόβιοι και ζυμώνουν τη γλυκόζη. Είναι πολύ διαδεδομένα σε υδατικά 
περιβάλλοντα. Το πιο σημαντικό παθογόνο είδος είναι το A. hydrophila. Άλλα παθογόνα είδη 
είναι τα A. caviae και A. sobria. Η ύπαρξη βακτηρίων στο αίμα είναι το σύνηθες σύμπτωμα 
αλλά σε προχωρημένο στάδιο προκαλεί σηψαιμία, κοιλιακούς πόνους, ναυτία, εμετό και 
διάρροια. 

Aeromonas hydrophila σε επιθηλιακά κύτταρα
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Enterobacteriaceae 
Vibrio

Οικογένεια
γένος

Τα Vibrios είναι πολύ διαδεδομένα βακτήρια σε στάσιμα νερά και σε θαλάσσιους 
οργανισμούς. Τα είδη V. cholerae και V. parahaemolyticus είναι παθογόνα και προκαλούν 
διάρροιες. Είναι μη επιδρομικά είδη και προσβάλλουν το λεπτό έντερο μέσω παραγωγής 
τοξίνης. Άλλο παθογόνο είδος είναι το V. vulnificus το οποίο προκαλεί γαστρεντερίτιδα και 
ένα σύνδρομο που ονομάζεται «πρόωρη σηψαιμία». 

Vibrio cholerae Vibrio parahaemolyticus Vibrio vulnificus

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Gram-αρνητικοί αναερόβιοι βάκιλλοι

Οικογένεια
γένος

Bacteroidaceae
Acetivibrio
Acetoanaerobium
Acetofilamentum
Acetogenium
Acetomicrobium
Acetothermus
Acidaminobacter
Anaerobiospirillum
Anaerorhabdus
Anaerovibrio
Bacteroides
Butyrivibrio
Centipeda
Fervidobacterium
Fibrobacter
Fusobacterium
Haloanaerobium
Halobacteroides
Ilyobacter

Lachnospira
Leptotrichia
Malonomonas
Megamonas
Mitsuokella
Oxalobacter
Pectinatus
Pelobacter
Porphyromonas
Prevotella
Propionigenium
Propionispira
Rikenella
Roseburia
Ruminobacter
Sebaldella
Selenomonas

Sporomusa
Succinimonas
Succinivibrio
Syntrophobacter
Syntrophosmonas
Thermobacteroides
Thermospipho
Thermotoga
Tissierella
Wolinella
Zymophilus



30

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Gram-αρνητικοί αναερόβιοι βάκιλλοι

Θειοαναγωγικά βακτήρια
Desulfobacter
Desulfobacterium
Desulfobulbus
Desulfococcus
Desulfomicrobium
Desulfomonas
Desulfomonile
Desulfonema
Desulfosarcina
Desulfotomaculum
Desulfovibrio
Desulfurella
Desulfuromonas
Thermodesulfobacterium

Ταξινόμηση Βακτηρίων

Gram-αρνητικοί αναερόβιοι κόκκοι

Veillonellaceae 
Acidaminococcus
Megasphaera
Syntrophococcus
Veillonella

Οικογένεια
γένος
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Ταξινόμηση Βακτηρίων

Gram-θετικοί κόκκοι

Αερόβιοι θετικοί 
στη καταλάση
Γένη

Deinobacter
Deinococcus
Marinococcus
Micrococcus
Planococcus
Saccharococcus
Staphylococcus
Stomatococcus

Αερόβιοι αρνητικοί                    
στη καταλάση
Γένη

Aerococcus Enterococcus
Gemella
Lactococcus
Leuconostoc
Melissococcus
Pediococcus
Streptococcus
Trichococcus
Vagococcus

Αναερόβιοι αρνητικοί                    
στη καταλάση
Γένη

Coprococcus
Peptococcus
Peptostreptococcus
Ruminococcus
Sarcina

Ταξινόμηση Βακτηρίων

Gram-θετικοί κόκκοι

Staphylococcusγένος

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis

Οι Staphylococci είναι Gram-θετικοί κόκκοι διαμέτρου περίπου 1 µm και παρουσιάζουν 
σχηματισμούς σταφυλιού. Πολλά είδη αποτελούν τo αίτιο διαφόρων ασθενειών. (1) S. aureus
προκαλεί επιφανειακές δερματοπάθειες και τοπικά αποστήματα, (2) S. aureus μπορεί επίσης 
να προκαλέσει οστεομυελίτιδα και ενδοκαρδίτιδα, (3) ο S. aureus αποτελεί επίσης βασικό 
αίτιο νοσοκομιακών μολύνσεων και μαζί με τον S. epidermidis προκαλούν μολύνσεις που 
σχετίζονται με ενσωματώμενες ιατρικές συσκευές (καθετήρες),  (4) ο S. aureus προκαλεί 
τροφικές δηλητηριάσεις μέσω παραγωγής τοξίνης στα τρόφιμα, (5) ο S. aureus αποτελεί το 
αίτιο για το σύνδρομο τοξικού σοκ (toxic shock syndrome) μέσω της απελευθέρωσης 
υπεραντιγόνων στο αίμα, (6) ο S. saprophiticus προκαλεί λοιμώξεις του ουροποιητικού 
συστήματος ιδιαίτερα σε γυναίκες, (7) Άλλα είδη του γένους (S. lugdunensis, S.
haemolyticus, S. warneri, S. schleiferi, S. intermedius) είναι περιστασιακά παθογόνα.
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Gram-θετικοί κόκκοι

Staphylococcusγένος

Μολυσματικοί παράγοντες του Staphylococcus aureus

Οι μολυσματικοί παράγοντες του S. aureus  περιλαμβάνουν (1) Επιφανειακές πρωτεΐνες που 
συμβάλουν στην αποίκιση στον ξενιστή, (2) Παράγοντες που παρεμποδίζουν την 
φαγοκύττωση (capsule, immunoglobulin binding protein A), (3) Τοξίνες που προκαλούν 
βλάβες στον ιστό του ξενιστή.

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Gram-θετικοί κόκκοι

Streptococcusγένος

Streptococcus pneumoniae

Οι Streptococci είναι Gram-θετικοί, μη κινούμενοι, μη σποριογόνοι, θετικοί στην καταλάση 
κόκκοι που εμφανίζονται σε ζευγάρια ή αλυσίδες. Οι γερασμένες καλλιέργειες μπορεί να 
χάσουν τον Gram-θετικό χαρακτήρα τους. Τα περισσότερα είδη είναι προαιρετικά αναερόβια 
ενώ μερικά είναι υποχρεωτικά αναερόβια. Ο βασικός παράγοντας ταξινόμησης των είναι η 
αντίδραση αιμόλυσης σε blood agar. Η β-αιμόλυση σχετίζεται με την ολική λύση των 
ερυθρών κυττάρων που περιβάλλουν την αποικία στο άγαρ ενώ η α-αιμόλυση είναι η μερική 
ή «πράσινη» αιμόλυση με το μεταβολισμό της αιμογλοβίνης των ερυθρών κυττάρων. Οι μη 
αιμολυτικές αποικίες χαρακτηρίζονται ως γ-αιμολυτικές. Η αιμόλυση εξαρτάται από το είδος 
και την ηλικία των ερυθρών κυττάρων καθώς και με άλλους παράγοντες που σχετίζονται με 
το θρεπτικό υπόστρωμα. Οι streptococci της ομάδας Α είναι σχεδόν πάντα β-αιμολυτικοί. Οι 
streptococci της ομάδας Β μπορεί να είναι α, β, ή γ-αιμολυτικοί.

Streptococcus pyogenes
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Gram-θετικοί κόκκοι

Τα κυριότερα παθογόνα είδη της οικογένειας είναι οι S. pyogenes (ομάδα A) και
S. pneumoniae (πνευμονόκοκκοι). Ένα άλλο είδος ιατρικού ενδιαφέροντος είναι ο                
S. agalactiae (ομάδα B) που προκαλεί ασθένειες σε νεογνά. Άλλα παθογόνα είδη είναι οι
S. mutans και S. sanguis (σχετίζονται με την τερηδόνα και ενδοκαρδίτιδα), ο S. mitis
(σχετίζεται με βακτηραιμία, μηνιγγίτιδα, περιοδοντικές ασθένειες και πνευμονία) και 
άλλοι.

Streptococcusγένος

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Gram-θετικοί κόκκοι

Streptococcusγένος
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Gram-θετικοί κόκκοι

Ο S. pyogenes μπορεί να προκαλέσει οξείες μολύνσεις όπως η φαρυγγίτιδα, η οστρακιά και 
τα δερματικά εκζέματα. Επιδρομικές τοξικογενείς μολύνσεις μπορεί να οδηγήσουν σε 
σύνδρομο στρεπτοκοκκικού τοξικού σοκ. 

Παθογένεια του Streptococcus pyogenes

Streptococcusγένος

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Gram-θετικοί κόκκοι

Ο S. pneumoniae αποτελεί μέλος της χλωρίδας του αναπνευστικού συστήματος. Προκαλεί 
πνευμονία, ιγμορίτιδα, ωτίτιδα ή και μηνιγγίτιδα η οποία συνήθως είναι δευτερογενής των 
παραπάνω μολύνσεων.

Παθογένεια του Streptococcus pneumoniae

Streptococcusγένος
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Σποριογόνοι Gram-θετικοί βάκιλλοι και κόκκοι

Amphibacillus
Bacillus
Clostridium
Desulfotomaculum (dissimilatory sulfate reducer)
Oscillospira
Sporolactobacillus
Sporosarcina
Sulfidobacillus
Syntrophospora

Γένη

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Σποριογόνοι Gram-θετικοί βάκιλλοι 

Bacillusγένος

Ο άνθραξ αποτελεί τη γνωστότερη ασθένεια του γένους Bacillus. Ωστόσο, πολλά είδη του 
γένους έχουν εμπλακεί σε διάφορες ασθένειες που περιλαμβάνουν αποστήματα, 
βακτηριαιμία/σηψαιμία, ωτίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, μηνιγγίτιδα, οστεομυελίτιδα, περιτονίτιδα 
και μολύνση του αναπνευστικού και ουροποιητικού συστήματος. Οι περισσότερες από τις 
παραπάνω ασθένειες εμφανίζονται ως δευτερογενείς σε άτομα με εξασθενημένο 
ανοσοποιητικό σύστημα αλλά πολλές εμφανίζονται και σε υγιή άτομα. Μερικές από αυτές 
είναι σοβαρές έως θανατηφόρες. Το πιο σημαντικό παθογόνο είδος του γένους με τη 
μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είναι ο B. cereus και ακολουθούν οι B. licheniformis και
B. subtilis. Οι B. alvei, B. brevis, B. circulans, B. coagulans, B. macerans, B. pumilus, 
B. sphaericus και B. thuringiensis είναι περιστασιακά παθογόνα. 

Bacillus thuringiensis Bacillus anthracisBacillus cereus 
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Σποριογόνοι Gram-θετικοί βάκιλλοι

Clostridiumγένος

Τα Clostridia είναι υποχρεωτικά αναερόβιοι σποριογόνοι βάκιλλοι, πολύ διαδεδομένοι στη 
φύση και αποτελούν μέλη της εντερικής χλωρίδας του ανθρώπου και των ζώων. Μπορεί να 
είναι Gram-θετικά ή -αρνητικά αν και τα περισσότερα είδη είναι Gram-θετικά. Η παραγωγή 
εξωτοξινών αποτελεί τον βασικό παράγοντα παθογένειάς τους. Τα σημαντικότερα παθογόνα 
είδη του γένους είναι τα C. botulinum, C. tetani, C. difficile και C. perfringens

C. tetani (σπόρια) C. difficile (σπόρια)C. botulinum C. perfringens

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Σποριογόνοι Gram-θετικοί βάκιλοι

Tο C. perfringens εκφράζει μια σειρά από επιδρομικούς μολυσματικούς παράγοντες και 
εξωτοξίνες που προκαλούν γάγγραινα με παραγωγή αερίου. Αιμολυσίνες και εξωκυτταρικά 
ένζυμα όπως πρωτεάσες, λιπάσες και κολλαγενάσες συμμετέχουν στη παθογένεια του 
βακτηρίου. Επιπλέον, παράγει εντεροτοξίνη που αποτελεί το βασικό αίτιο 
τροφοδηλητηριάσεων. Οι τροφοδηλητηριάσεις με το παθογόνο αυτό σχετίζονται κυρίως με 
κονσέρβες που έχουν υποστεί ανεπαρκή θερμική επεξεργασία με αποτέλεσμα την επιβίωση 
των σπορίων και τη εκβλάστησή τους κατά τη διαδικασία ψύξης ή κατά τη διάρκεια της 
συντήρησης. 

Clostridium perfringens

Clostridiumγένος
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Σποριογόνοι Gram-θετικοί βάκιλοι

Το C. difficile παράγει δύο τοξίνες: την τοξίνη Α η οποία αναφέρεται ως εντεροτοξίνη επειδή 
προκαλεί συσσώρευση υγρών στο έντερο, και την τοξίνη Β η οποία είναι ιδιαίτερα ισχυρή 
και μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Το C. difficile προκαλεί διάρροια καθώς και σοβαρές 
εντερικές λοιμώξεις όπως κολίτιδα. Οι ασθένειες αυτές οφείλονται κυρίως στην επικράτηση 
του παθογόνου σε σχέση με τη φυσική χλωρίδα του εντέρου σε άτομα που υφίστανται 
χημειοθεραπείες. Αντίθετα, υγιή άτομα συνήθως δεν προσβάλλονται. Άτομα υψηλού ρίσκου 
θεωρούνται επίσης ηλικιωμένοι που υποβάλλονται σε θεραπεία αντιβιοτικών, ασθενείς που 
έχουν υποβληθεί σε εγχειρίσεις του εντέρου ή γενικά άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό 
σύστημα.

Clostridium difficile (σπόρια)

Clostridiumγένος

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Σποριογόνοι Gram-θετικοί βάκιλοι 

Το C. tetani είναι το αίτιο της ασθένειας του τέτανου. Είναι ευρέως διαδεδομένο στο χώμα, 
και βρίσκεται επίσης στον εντερικό σωλήνα και τα κόπρανα των ζώων. Το ποσοστό των 
ανθρώπων που είναι φορείς κυμαίνεται από 0-25% και η λήψη του γίνεται κυρίως με την 
τροφή. Παράγει ενδοσπόρια που εσωκλείονται σε ένα φουσκωμένο σποριάγγειο. Αν και έχει 
τυπικό Gram-θετικό τοίχωμα, μερικές φορές μπορεί να εμφανιστεί και ως Gram-αρνητικό 
ιδιαίτερα στη περίπτωση γερασμένων κυττάρων. Ο τέτανος είναι ασθένεια με πολύ υψηλή 
θνησιμότητα για τον άνθρωπο που κυμαίνεται από 40% ως 78%. Η ασθένεια προκαλείται 
από την παραγωγή νευροτοξίνης (τοξίνη τετάνου ή τετανοσπασμίνη).

Clostridium tetani (σπόρια)

Clostridiumγένος
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Σποριογόνοι Gram-θετικοί βάκιλοι

Το C. botulinum είναι μεγάλος σε μέγεθος αναερόβιος βάκιλλος που παράγει ενδοσπόρια. 
Είναι πολύ διαδεδομένος στο χώμα και στα ιζήματα των λιμνών. Συνεπώς μπορεί να 
βρίσκεται στον εντερικό σωλήνα των ζώων, των πτηνών και των ψαριών. Έχουν 
απομονωθεί 7 τύποι του είδους που παράγουν τοξίνη (A, B, C1, D, E, F και G). Παράγει την 
αλλαντική τοξίνη (νευροτοξίνη) σε τρόφιμα, ισχυρά τοξική. Κατανάλωση τέτοιων τροφίμων 
προκαλεί βοτουλισμό ή αλλαντίαση που οδηγούν σε παράλυση αναπνευστικής οδού και 
τελικά στο θάνατο.

Clostridium botulinum 

Clostridiumγένος

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Μη σποριογόνοι Gram-θετικοί βάκιλλοι και κόκκοι

Brochothrix
Carnobacterium
Caryophanon
Erysipelothrix
Kurthia
Lactobacillus
Listeria
Renibacterium
Acetobacterium
Acetogenium
Actinomyces
Aeromicrobium
Agromyces
Arachnia
Arcanobacterium
Arthrobacter
Aureobacterium
Bifidobacterium
Brachybacterium
Brevibacterium

Butyrivibrio
Caseobacter
Cellulomonas
Clavibacter
Coriobacterium
Corynebacterium 
Curtobacterium
Dermabacter
Eubacterium
Exigouibacterium
Falcivibrio
Gardnerella
Jonesia
Lachnospira Microbacterium
Mobiluncus
Pimelobacter
Propionibacterium
Rarobacter
Rothia
Rubrobacter

Sphaerobacter
Terrabacter
Thermoanaerobacter
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Μη σποριογόνοι Gram-θετικοί βάκιλοι και κόκκοι

Listeriaγένος

Listeria monocytogenes 

Η L. monocytogenes είναι Gram-θετικός βάκιλλος και αποτελεί το αίτιο της λιστερίωσης, μιας 
πολύ σοβαρής ασθένειας που προκαλείται από τη λήψη μολυσμένης τροφής. Η λιστερίωση 
τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωρισθεί ως ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια 
υγεία και προσβάλει κυρίως έγκυες γυναίκες, νεογνά και άτομα με εξασθενημένο 
ανοσοποιητικό σύστημα. Προκαλεί σηψαιμία και μηνιγγίτιδα που συνήθως συνοδεύεται από 
εγκεφαλίτιδα, κάτι πολύ σπάνιο για ασθένεια που προέρχεται από βακτήριο. Το ποσοστό  
θνησιμότητά της είναι μεγαλύτερο από 25%. 

Παθογένεια της Listeria monocytogenes 

Η L. monocytogenes εισβάλλει στο οργανισμό μέσω του εντερικού σωλήνα. Στη διαδικασία 
εισβολής συμβάλει η D-γαλακτόζη που βρίσκεται στη επιφάνεια του βακτηριακού κυττάρου η 
οποία προσκολλάται σε υποδοχείς των κυττάρων του εντέρου. Ακολουθεί φαγοκύττωση του 
βακτηρίου και στη συνέχεια το βακτήριο παράγει λιστεριολυσίνη για να απελευθερωθεί από 
το φαγόσωμα. Το βακτήριο πολλαπλασιάζεται ταχέως στο κυτόπλασμα και περνά στα 
διπλανά κύτταρα. 

Listeriaγένος
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Ταξινόμηση Βακτηρίων

Aerobic/Microaerophilic, Motile, Helical/Vibrioid 
Gram-Negative Bacteria

Alteromonas
Aquaspirillum
Azospirillum
Bdellovibrio
Campylobacter
Cellvibrio
Halovibrio
Helicobacter
Herbaspirillum
Marinomonas
Micavibrio
Oceanospirillum
Spirillum
Sporospirillum
Vampirovibrio

Nonmotile (or rarely), Gram-Negative Curved 
Bacteria

Spirosomaceae

Flectobacillus
Runella
Spirosoma

Other Genera

Ancyclobacter
Brachyarcus
Cyclobacterium
Meniscus
Microcyclus
Pelosigma

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Τάξη Spirochaetales

Οικ. Spirochaetaceae

Γεν. Borrelia
Cristispira
Spirochaeta
Treponema

Οικ. Leptospiraceae

Γεν. Leptospira
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Τάξη Spirochaetales

Borreliaγένος

Borrelia hispanica

Η Borrelia είναι ευκίνητη, σπειροειδής, Gram-αρνητική σπειροχαίτη με εσωτερικό μαστίγιο. 
Τα είδη του γένους διαφοροποιούνται μεταξύ τους με βάση το DNA. Παθογόνα είδη είναι τα 
B. recurrentis , B. hermsii, B. turicatae και B. burgdorferi. Μεταδίδονται στον άνθρωπο από 
τσιμπήματα τσιμπουριών και ψειρών.

Borrelia burgdorferi 

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Τάξη Spirochaetales

Leptospiraγένος

Leptospira interrogans

Η Leptospira είναι ευκίνητη σπειροειδής, Gram-αρνητική σπειροχαίτη με εσωτερικό μαστίγιο. 
Το είδος L. interrogans έχει πολλούς ορότυπους που διαφοροποιούνται με βάση τα 
αντιγόνα της επιφάνειας του κυττάρου. Η L. interrogans προκαλεί τη λεπτοσπίρωση που 
οδηγεί σε βλάβες του ήπατος και των νεφρών. Είναι ευρέως διαδεδομένη ζωονόσος που 
προσβάλλει άγρια και κατοικίδια ζώα. Η μόλυνση στον άνθρωπο γίνεται μέσω της επαφής με  
ούρα μολυσμένων ζώων. Η μόλυνση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια. Η 
Leptospira εισβάλει στον ξενιστή μέσω του εντέρου ή από τραυματισμούς του δέρματος 
προκαλώντας βακτηριαιμία. Πολλαπλασιάζεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα, τα νεφρά και 
το ήπαρ. 
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Ρικέτσιες και Χλαμύδια

(υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα ευκαρυωτικών κυττάρων)
Τάξη Rickettsiales

Οικ. Rickettsiaceae
Γεν. Cowdria

Coxiella
Ehrlichia
Neorickettsia
Rickettsia
Rickettsiella
Rochalimaea
Wolbachia

Οικ. Bartonellaceae
Bartonella
Grahamella

Οικ. Anaplasmataceae 
Aegyptianella
Anaplasma
Eperythrozoon
Haemobartonella

Τάξη Chlamydiales 
Οικ. Chlamydiaceae 

Chlamydia

Ταξινόμηση Βακτηρίων
Ρικέτσιες

(υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα ευκαρυωτικών κυττάρων)

Οι ρικέτσιες είναι μικροί (0.3-0.5 x 0.8-2.0 μm), Gram-αρνητικοί, αερόβιοι κοκοβάκιλλοι που 
δεν φέρουν μαστίγιο. Είναι υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα ευκαρυωτικών κυττάρων. 
Ζουν στο κυτόπλασμα ή τον πυρηνικό φάκελο των ευκαρυωτικών κυττάρων και 
πολλαπλασιάζονται με διαίρεση. Μεταβολίζουν το γλουταμινικό οξύ μέσω αερόβιας 
αναπνοής ή του κύκλου του κιτρικού οξέος. Παθογόνα είδη είναι τα Rickettsia rickettsii,
Rickettsia prowazekii, και Orientia (Rickettsia) tsutsugamushi.
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Ταξινόμηση Βακτηρίων
Χλαμύδια

(υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα ευκαρυωτικών κυττάρων)

Τα χλαμύδια είναι μια μικρή ομάδα από μη κινούμενα κοκκοειδή βακτήρια που όπως και οι 
ρικέτσιες είναι υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα ευκαρυωτικών κυττάρων. Δεν μπορούν 
να μεταβολίσουν για παραγωγή ενέργειας και για αυτό εξαρτώνται απόλυτα από την 
ενέργεια (ATP) που τους παρέχει το κύτταρο ξενιστής. Η ομάδα αποτελείται από ένα μόνο 
γένος το Chlamydia (τάξη Chlamydiales, οικογένεια Chlamydiaceae). Στο γένος 
συμπεριλαμβάνονται τα είδη C. trachomatis και C. psittaci, καθώς και ένας νέος οργανισμός 
ο TWAR που πρόσφατα έχει αναγνωρισθεί ως τρίτο είδος (C. pneumoniae). Και τα τρία είδη 
είναι παθογόνα για τον άνθρωπο. 

Ταξινόμηση Βακτηρίων

Μυκοπλάσματα

Τα μυκοπλάσματα είναι τα μικρότερα και απλούστερα αυτοπολλαπλασιαζόμενα βακτήρια. Το 
κύτταρο τους αποτελείται από τον ελάχιστο αριθμό οργανιδίων που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό: τη πρωτοπλασματική μεμβράνη, τα ριβοσώματα και το 
DNA. Αντίθετα με άλλα προκαρυωτικά κύτταρα, τα μυκοπλάσματα δεν έχουν κυτταρικό 
τοίχωμα. Παθογόνα είδη είναι το Mycoplasma pneumoniae και το Ureaplasma urealyticum. 

Οικ. Mycoplasmataceae 
Mycoplasma
Ureaplasma

Οικ. Acholeplasmataceae 
Acholeplasma

Οικ. Spiroplasmataceae 
Spiroplasma

Άλλα γένη
Anaeroplasma
Asteroleplasma
Thermoplasma


