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ι μικροοργανισμοί αποτελούν σε κάθε περίπτωση αναπόσπαστο τμήμα
της ανθρώπινης εμπειρίας. Είμαστε διαρκώς εκτεθειμένοι σε μικροοργανισμούς, πολλοί από τους οποίους εγκαθίστανται μόνιμα στο εσωτερικό ή
στην εξωτερική επιφάνεια του σώματός μας. Οι περισσότεροι είναι ελάχιστα –ή και
καθόλου– επιβλαβείς, ενώ μερικοί έχουν και ευεργετική επίδραση στον ανθρώπινο
οργανισμό. Ωστόσο, ένας μικρός αριθμός μικροοργανισμών μπορεί να προκαλέσει
σοβαρές ασθένειες και να οδηγήσει σε καταστροφή σωματικών ιστών και των λειτουργιών τους. Στη φωτογραφία αυτής της σελίδας παρουσιάζεται ένα πολύ κοινό
βακτήριο της στοματικής κοιλότητας, το Streptococcus mutans, ενώ έχει αποικίσει
μια οδοντική επιφάνεια και έχει αρχίσει την αποικοδόμησή της. Τελικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας προσβολής είναι η τερηδόνα, μια πολύ διαδεδομένη βακτηριακή
νόσος.
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Γλω σ σ ά ρ ι ο ε ρ γ α σ ί α ς
ανώτερη αναπνευστική οδός (upper respiratory
tract) ο ρινοφάρυγγας, η στοματική κοιλότητα και ο λάρυγγας
αποικισμός (colonization) ο πολλαπλασιασμός
ενός παθογόνου ύστερα από την είσοδο και
την εγκατάστασή του στον οργανισμό του
ξενιστή
ασθένεια, νόσος (disease) βλάβη που προκαλείται στον ξενιστή και επιβαρύνει ή εμποδίζει
κάποια λειτουργία του
βακτηριαιμία (bacteremia) η παρουσία μικροοργανισμών στο αίμα
βλέννη (mucus) έκκριμα διαλυτών γλυκοπρωτεϊνών, το οποίο παράγεται από τα επιθηλιακά κύτταρα που περιβάλλουν έναν βλεννογόνο υμένα
βλεννογόνος υμένας (mucous membrane) στιβάδες επιθηλιακών κυττάρων που αλληλεπιδρούν με το εξωτερικό περιβάλλον
βλεννοστιβάδα, γλοιώδης στιβάδα (slime layer) διάχυτο πλέγμα από ίνες πολυμερών, το
οποίο περιβάλλει ένα σύνολο κυττάρων που
δεν φαίνεται προσκολλημένο σε συγκεκριμένο κύτταρο
γλυκοκάλυκας (glycocalyx) χαλαρό δίκτυο από
ίνες πολυμερών, το οποίο επεκτείνεται
εκτός κυττάρου
ενδοτοξίνη (endotoxin) το λιποπολυσακχαριτικό τμήμα του κυτταρικού φακέλου ορισμένων αρνητικών κατά Gram βακτηρίων, το
οποίο δρα ως τοξίνη όταν αποσπαστεί από

Σ

την εσωτερική μεμβράνη και διαλυτοποιηθεί στα υγρά του σώματος
εντεροτοξίνη (enterotoxin) πρωτεΐνη που απελευθερώνεται στον εξωκυττάριο χώρο από
έναν μικροοργανισμό, κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξής του, η οποία είναι υπεύθυνη για
άμεσες βλάβες στο λεπτό έντερο του ξενιστή
εξασθένηση (attenuation) μείωση ή απώλεια
μολυσματικότητας
εξωτοξίνη (exotoxin) πρωτεΐνη που απελευθερώνεται στον εξωκυττάριο χώρο από έναν
μικροοργανισμό, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προκαλεί άμεση βλάβη στον ξενιστή
ικανότητα εισβολής (invasiveness) παθογονικότητα που οφείλεται στην ικανότητα ενός
παθογόνου να εισβάλλει και να εξαπλώνεται στο σώμα του ξενιστή
κατώτερη αναπνευστική οδός (lower respiratory tract) η τραχεία, οι βρόγχοι και οι πνεύμονες
κάψα (capsule) πυκνή, καλά προσδιορισμένη
στιβάδα πολυσακχαριτών ή πρωτεϊνών που
περιβάλλει στενά ένα κύτταρο
λευκοκύτταρα (leukocytes) εμπύρηνα κύτταρα
του αίματος (λευκά αιμοσφαίρια)
μόλυνση, λοίμωξη (infection) η ανάπτυξη μικροοργανισμών στο εσωτερικό ενός ξενιστή
μολυσματικότητα (virulence) ο βαθμός παθογονικότητας ενός παθογόνου

το κεφάλαιο αυτό αρχίζουμε να μελετούμε τις άμεσες αλληλεπιδράσεις των μικροοργανισμών με τον
άνθρωπο. Οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται τόσο στην
επιφάνεια όσο και στο εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος
και ενίοτε φθάνουν σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Παραδείγματος χάριν, το ανθρώπινο έντερο παρομοιάζεται συχνά με
μεγάλου μήκους καλλιεργητικό σωλήνα, ενώ οι βλεννογόνοι
υμένες που καλύπτουν την επιφάνεια της στοματικής κοιλότητας, του εντέρου, του εκκριτικού και αναπαραγωγικού
συστήματος έχουν έναν φυσιολογικό πληθυσμό μικροβίων
που είτε λειτουργούν προς όφελος της ανθρώπινης υγείας
είτε, μερικές φορές, είναι απολύτως απαραίτητα γι’ αυτήν.
Υπάρχει, όμως, και μια μικρή αλλά σημαντική ομάδα μικροοργανισμών οπλισμένων με μεγάλη ποικιλία άμεσων ή έμμεσων μηχανισμών οι οποίοι τους επιτρέπουν να διεισδύουν
στο ανθρώπινο σώμα και να προκαλούν μολύνσεις, ασθένειες και τελικά βλάβες στον ξενιστή. Ορισμένοι μικροοργανισμοί, φερ’ ειπείν, χρησιμοποιούν εναντίον του ξενιστή
εξειδικευμένες και εξαιρετικά ισχυρές βιολογικές τοξίνες.

ξενιστής (host) ο οργανισμός που φιλοξενεί ένα
παράσιτο
οδοντική πλάκα (dental plaque) μήτρα από
εξωκυτταρικά πολυμερή και προϊόντα του
σάλιου, η οποία αναπτύσσεται στην οδοντική επιφάνεια και περιβάλλει τα βακτηριακά κύτταρα
παθογονικότητα (pathogenicity) η ικανότητα
ενός παρασίτου να προκαλεί βλάβες στον
ξενιστή
παθογόνο (pathogen) μικροβιακό παράσιτο που
προκαλεί βλάβες στον ξενιστή
παράσιτο (parasite) οργανισμός που αναπτύσσεται πάνω ή στο εσωτερικό ενός ξενιστή
και προκαλεί βλάβες σε αυτόν
πυρετός (fever) μη φυσιολογική αύξηση της
θερμοκρασίας του σώματος
τερηδόνα (dental caries) αποικοδόμηση της
οδοντικής μύλης, που οφείλεται σε βακτηριακή λοίμωξη
τοξικότητα (toxicity) παθογονικότητα η οποία
οφείλεται στις τοξίνες που παράγει ένα παθογόνο
φλεγμονή (inflammation) απόκριση του ξενιστή
σε τραυματισμό ή μόλυνση, η οποία χαρακτηρίζεται από ερύθημα, πρήξιμο, τοπική
αύξηση της θερμοκρασίας και πόνο
φυσιολογική χλωρίδα (normal flora) μικροοργανισμοί που συνήθως αναπτύσσουν φυσιολογική σχέση με υγιείς ιστούς του σώματος

Από τη μεριά του, βέβαια, ο ανθρώπινος οργανισμός έχει
αναπτύξει αποτελεσματικά αντίμετρα για την καταστολή ή
την εξάλειψη των περισσότερων μικροβιακών εισβολέων.
Έτσι, λόγω αυτής της ποικιλίας φυσικών, ανατομικών και βιοχημικών αμυντικών μηχανισμών του ανθρώπινου σώματος,
οι μικροβιακές προσβολές είναι τελικά ένα αρκετά σπάνιο
γεγονός στη ζωή μας.

Ι
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Οι μικροοργανισμοί αλληλεπιδρούν με το ανθρώπινο σώμα
με πάρα πολλούς τρόπους, άλλοτε ευεργετικούς και άλλοτε
επιβλαβείς. Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τα μικρόβια
που ζουν φυσιολογικά στο σώμα ενός υγιούς ενήλικα.
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21.1

Σύνοψη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ
μικροβίων και ανθρώπου

Το ανθρώπινο σώμα βρίσκεται διαρκώς εκτεθειμένο σε μικροοργανισμούς. Ακόμη και απλές καθημερινές λειτουργίες, όπως η αναπνοή, μας φέρνουν σε άμεση επαφή με εκατομμύρια μικροοργανισμούς του περιβάλλοντος. Υπάρχουν
εκατοντάδες είδη μικροοργανισμών, και δισεκατομμύρια
αντίστοιχων ατόμων, που συλλογικά ονομάζονται φυσιολογική χλωρίδα, και τα οποία αναπτύσσονται φυσιολογικά
στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό του σώματος. Οι περισσότεροι μικροοργανισμοί –όχι όμως όλοι– είναι αβλαβείς.
Παθογόνα
Οι οργανισμοί που ζουν πάνω σε έναν ξενιστή, ή στο εσωτερικό του, και προκαλούν βλάβες ονομάζονται παράσιτα.
Όταν τα παράσιτα είναι μικροβιακής προέλευσης, τότε ονομάζονται παθογόνα. Το τελικό αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ξενιστή-παρασίτου εξαρτάται από την παθογονικότητα του παρασίτου (δηλ. από την ικανότητά του να προκαλεί βλάβες στον ξενιστή) και από την αντοχή ή την επιδεκτικότητα του ξενιστή όσον αφορά το συγκεκριμένο παράσιτο.
Η παθογονικότητα ποικίλλει σημαντικά στα διάφορα είδη παθογόνων. Το ποσοτικό μέτρο της παθογονικότητας ορίζεται ως μολυσματικότητα και εκφράζεται ως ο αριθμός των
κυττάρων που προκαλεί παθογονική απόκριση σε έναν ξενιστή, σε δεδομένη χρονική περίοδο. Η αλληλεπίδραση ξενιστή-παρασίτου είναι μια δυναμική σχέση μεταξύ δύο οργανισμών και, κατά συνέπεια, τόσο η μολυσματικότητα του παθογόνου όσο και η αντοχή του ξενιστή είναι παράμετροι που
μεταβάλλονται διαρκώς.
Μόλυνση και ασθένεια
Με τον όρο μόλυνση ή λοίμωξη αναφερόμαστε στις καταστάσεις εκείνες κατά τις οποίες ένας μικροοργανισμός έχει
εγκατασταθεί και πολλαπλασιάζεται σε έναν ξενιστή, ανεξαρτήτως του εάν προκαλεί βλάβη ή όχι. Ασθένεια είναι η
βλάβη ή ο τραυματισμός του ξενιστή, που επηρεάζει τη φυσιολογική λειτουργία του. Η λοίμωξη δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με νόσο, δεδομένου ότι η ανάπτυξη ενός μικροοργανισμού σε κάποιον ξενιστή δεν προκαλεί πάντοτε βλάβες.
Για παράδειγμα, η φυσιολογική χλωρίδα μπορεί ενίοτε να
προκαλέσει μικροβιακές μολύνσεις, οι οποίες όμως σπανίως προκαλούν ασθένεια. Άλλες φορές, όμως, η φυσιολογική χλωρίδα μπορεί πράγματι να προκαλέσει νόσο, κάτι που
συμβαίνει όταν είναι εξασθενημένη η ανθεκτικότητα του ξενιστή, όπως συμβαίνει π.χ. στην περίπτωση του καρκίνου
και του AIDS (f Τμήμα 26.14).
Αλληλεπιδράσεις ξενιστή-παρασίτου
Το σώμα των ζώων αποτελεί ένα φυσικοχημικό περιβάλλον
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που ευνοεί την ανάπτυξη πολλών μικροοργανισμών. Είναι
πλούσιο σε οργανικές θρεπτικές ουσίες και αυξητικούς παράγοντες, συστατικά απαραίτητα για την ανάπτυξη των χημειοργανοτροφικών μικροοργανισμών, ενώ ταυτοχρόνως παρέχει σχετικά σταθερές συνθήκες pH, ωσμωτικής πίεσης και
θερμοκρασίας. Το ζωικό σώμα, ωστόσο, δεν είναι ένα ομοιογενές περιβάλλον για την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Κάθε περιοχή και κάθε όργανο διαφέρει από τα άλλα, ως προς
τις φυσικοχημικές ιδιότητες, συνεπώς κάθε περιοχή ή όργανο ευνοεί την ανάπτυξη συγκεκριμένων μικροοργανισμών.
Το δέρμα, η αναπνευστική οδός, η γαστρεντερική οδός κ.λπ.
δημιουργούν μεγάλη ποικιλία φυσικοχημικών συνθηκών,
επιτρέποντας την επιλεκτική ανάπτυξη διαφορετικών οργανισμών. Επί παραδείγματι, το σχετικά ξηρό περιβάλλον του
δέρματος ευνοεί την ανάπτυξη θετικών κατά Gram οργανισμών, όπως του Staphylococcus aureus (f Τμήμα 26.9). Η
πλούσια οξυγόνωση στο περιβάλλον των πνευμόνων ευνοεί
την ανάπτυξη του υποχρεωτικά αερόβιου Mycobacterium tuberculosis (f Τμήμα 26.5), ενώ στις αναερόβιες συνθήκες
του παχέος εντέρου ευνοείται η ανάπτυξη μερικών υποχρεωτικά αναερόβιων ειδών του γένους Clostridium (f Τμήμα 12.21). Παράλληλα, τα ζώα διαθέτουν επίσης ποικίλους
αμυντικούς μηχανισμούς που αποτρέπουν ή αναστέλλουν τη
μικροβιακή εισβολή και ανάπτυξη. Έτσι, όσοι μικροοργανισμοί καταφέρνουν τελικά να αποικίσουν με επιτυχία το σώμα του ξενιστή, θα πρέπει να έχουν αναπτύξει τρόπους παράκαμψης αυτών των αμυντικών μηχανισμών.
Οι μολύνσεις συχνά ξεκινούν από τους βλεννογόνους
υμένες του ζώου. Τέτοιοι υμένες υπάρχουν σε όλη την έκταση του σώματος, όπως π.χ. στο στόμα, στον φάρυγγα, τον
οισοφάγο, αλλά και στην ουρογεννητική, την αναπνευστική και τη γαστρεντερική οδό. Οι βλεννογόνοι υμένες αποτελούνται από μία ή περισσότερες στιβάδες πυκνά διατεταγμένων επιθηλιακών κυττάρων, που συνιστούν τις θέσεις αλληλεπίδρασης του οργανισμού με το εξωτερικό περιβάλλον.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι βλεννογόνοι υμένες επικαλύπτονται από μια προστατευτική στιβάδα διαλυτών γλυκοπρωτεϊνών, γνωστή ως βλέννη, η οποία προστατεύει τα επιθηλιακά κύτταρα. Όταν τα βακτήρια έρχονται σε επαφή με
τον βλεννογόνο υμένα κάποιου ξενιστικού ιστού, συνδέονται με αυτόν είτε χαλαρά είτε στενά. Αν η σύνδεση είναι
χαλαρή, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα απομακρυνθούν με
κάποιον φυσικό μηχανισμό (π.χ. απόχρεμψη). Ορισμένοι μικροοργανισμοί, όμως, προσκολλώνται σταθερά στην επιφάνεια του επιθηλίου, λόγω ειδικής διακυτταρικής αναγνώρισης παθογόνου-ξενιστή. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε μπορεί πράγματι να προκληθεί τοπική λοίμωξη του επιθηλιακού
ιστού. Στην περίπτωση αυτή, το φράγμα της βλέννης διαρρηγνύεται και το παθογόνο εισβάλλει σε βαθύτερους ιστούς
(Εικόνα 21.1).
Στις περιοχές του σώματος που είναι εκτεθειμένες στο
περιβάλλον, όπως στο δέρμα, στη στοματική κοιλότητα,
στον γαστρεντερικό σωλήνα, στην αναπνευστική και στην
ουρογεννητική οδό, απαντούν σχεδόν πάντοτε μικροοργανισμοί. Αντίθετα, υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν υπάρχουν
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Βλέννη

Μικροβιακό
κύτταρο

Επιθηλιακό
κύτταρο
(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 21.1 Αλληλεπίδραση βακτηρίων με βλεννογόνους υμένες. (α)
Χαλαρή σχέση. (β) Προσκόλληση. (γ) Διείσδυση στα επιθηλιακά κύτταρα κάτω από τη στιβάδα της βλέννης.

μικροοργανισμοί στα όργανα, στο αίμα, στη λέμφο ή στο
νευρικό σύστημα. Ενδεχόμενη παρουσία μικροοργανισμών
στο σχετικά άσηπτο περιβάλλον αυτών των ιστών θα αποτελούσε ένδειξη σοβαρής λοίμωξης.
Στον Πίνακα 21.1 παρατίθενται μερικοί από τους κυριότερους τύπους μικροοργανισμών που απαντούν φυσιολογικά
στις επιφάνειες του σώματος. Η επιφάνεια που εύλογα θεωρείται άμεσα εκτεθειμένη στο περιβάλλον είναι το δέρμα (2
m2), το οποίο φυσιολογικά φιλοξενεί αρκετά είδη μικροβίων. Ωστόσο, ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία μικροβίων φιλοξενείται στους βλεννογόνους υμένες. Αυτό εν μέρει οφείλεται
στο προστατευμένο, υγρό περιβάλλον των βλεννογόνων, καθώς και στο τεράστιο συνολικό εμβαδόν των εν λόγω επιφανειών στο σώμα (400 m2). Επί παραδείγματι, η εξειδικευμένη λειτουργία ενός βλεννοπαραγωγικού οργάνου, όπως είναι
το λεπτό έντερο, προϋποθέτει μια μεγάλη και εξειδικευμένη
μεμβράνη μεταφοράς των θρεπτικών υλικών, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα τόπο πολλαπλασιασμού μικροβίων. Παρακάτω, θα εξετάσουμε αναλυτικότερα τις φυσιολογικές αλληλεπιδράσεις των μικροβίων με τμήματα του ανθρώπινου
σώματος.

✓ 21.1 Έλεγχος εννοιών
Το περιβάλλον του σώματος των ζώων ευνοεί την ανάπτυξη πολλών μικροοργανισμών, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είναι επιβλαβείς. Όσοι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται πάνω ή στο
εσωτερικό του σώματος και προκαλούν βλάβες ονομάζονται παθογόνοι. Η αρχική ανάπτυξη των παθογόνων λαμβάνει χώρα στην
επιφάνεια του ξενιστή, συνήθως σε κάποιον βλεννογόνο υμένα, και
μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη (μόλυνση) και ασθένεια. Η ικανότητα πρόκλησης νόσου επηρεάζεται από περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ ξενιστή και παθογόνου. Οι λειτουργίες των παθογόνων
περιορίζονται από τους αμυντικούς μηχανισμούς του ξενιστή.
✓
✓

Σε τι διαφέρουν η λοίμωξη από την ασθένεια;
Γιατί είναι δυνατόν μια επιφάνεια του σώματος να είναι καταλληλότερη για την ανάπτυξη μικροβίων από κάποια άλλη;

21.2

Φυσιολογική χλωρίδα του δέρματος

Κατά μέσον όρο, η επιφάνεια του δέρματος ενός ενήλικα είναι 2 m2 περίπου και μπορεί να διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο ως προς τη χημική σύσταση και την ενυδάτωση.
Στην Εικόνα 21.2 φαίνεται η ανατομία του δέρματος, καθώς
και οι περιοχές όπου αναπτύσσονται βακτήρια. Η επιφάνεια
του δέρματος (επιδερμίδα) δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων, επειδή υπόκειται σε περιοδική ξήρανση.
Οι περισσότεροι μικροοργανισμοί σχετίζονται άμεσα ή
έμμεσα με τους ιδρωτοποιούς αδένες. Οι αποκρινείς αδένες
εντοπίζονται κυρίως στις μασχάλες, τις γενετήσιες περιοχές,
τις θηλές και στον ομφαλό. Είναι ανενεργοί κατά την παιδική ηλικία και αρχίζουν να αποκτούν πλήρη λειτουργικότητα από την εφηβεία και μετά. Οι βακτηριακοί πληθυσμοί σε
αυτές τις θερμές και υγρές περιοχές είναι αρκετά ανεπτυγμένοι, σε αντίθεση με τις λείες και ξηρές επιφάνειες των υπό-

πινακασ 21.1 Αντιπροσωπευτικά γένη μικροοργανισμών
στη φυσιολογική χλωρίδα του ανθρώπου
Ανατομική θέση

Τρίχα

Οργανισμόςα

Δέρμα
Staphylococcus, Corynebacterium, Acinetobacter,
			 Pityrosporum (ζύμη), Propionibacterium, Micrococcus
Στόμα
Streptococcus, Lactobacillus, Fusobacterium, Veillonella,
			 Corynebacterium, Neisseria, Actinomyces
Αναπνευστική οδός Streptococcus, Staphylococcus, Corynebacterium,
			 Neisseria
Γαστρεντερική οδός Lactobacillus, Streptococcus, Bacteroides,
			 Bifidobacterium, Eubacterium, Peptococcus,
			 Peptostreptococcus, Ruminococcus, Clostridium,
			 Escherichia, Klebsiella, Proteus, Enterococcus,
			 Staphylococcus
Ουρογεννητική οδός Escherichia, Klebsiella, Proteus, Neisseria, Lactobacillus
			 (στον κόλπο ενήλικων γυναικών), Corynebacterium,
			 Staphylococcus, Candida, Provotella, Clostridium,
			 Peptostreptococcus
α
 Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης και, επιπλέον, δεν υπάρχει σε κάθε άνθρωπο το
σύνολο αυτών των οργανισμών. Οι περισσότεροι από τους παραπάνω οργανισμούς
μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να συμμετάσχουν σε νοσογόνες διεργασίες.

Επιδερµίδα
Νεκρή
στιβάδα
Πόρος
Σµηγµατογόνος
αδένας
Τριχοθυλάκιο

Αποκρινής
ιδρωτοποιός
αδένας

∆ερµίδα

Υποδόριος
ιστός

Εικόνα 21.2 Το δέρμα του ανθρώπου. Οι μικροοργανισμοί εγκαθίστανται συνήθως στους ιδρωτοποιούς αδένες και στα τριχοθυλάκια.
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λοιπων περιοχών του δέρματος. Η μασχαλιαία οσμή οφείλεται στην παρουσία βακτηρίων στις εκκρίσεις των αποκρινών
αδένων. Όταν οι εκκρίσεις αυτές συλλεχθούν ασηπτικά, τότε
διαπιστώνεται ότι είναι άοσμες και ότι αποκτούν οσμή μόνο
μετά την ανάπτυξη βακτηρίων. Κάθε τριχοθυλάκιο περιβάλλεται από έναν σμηγματογόνο αδένα, ο οποίος εκκρίνει ένα
λιπαντικό υγρό. Οι θύλακοι των τριχών αποτελούν ελκυστικό
ενδιαίτημα για τους μικροοργανισμούς αυτών των ζωνών, οι
οποίοι διαβιούν στις περιοχές ακριβώς κάτω από την εξώτερα στρώματα της επιδερμίδας. Οι εκκρίσεις των δερματικών
αδένων είναι πλούσιες σε βακτηριακές θρεπτικές ύλες, καθώς περιέχουν ουρία, αμινοξέα, άλατα, γαλακτικό οξύ και λιπίδια. Το pH των εκκρίσεων του ανθρώπου είναι σχεδόν πάντοτε όξινο και η μέση τιμή του κυμαίνεται μεταξύ 4 και 6.
Η φυσιολογική χλωρίδα του δέρματος αποτελείται από
προσωρινούς και μόνιμους πληθυσμούς μικροοργανισμών.
Το δέρμα τροφοδοτείται συνεχώς με προσωρινούς πληθυσμούς, οι οποίοι στην πράξη αδυνατούν να πολλαπλασιαστούν και τελικά πεθαίνουν. Αντίθετα, οι μόνιμοι πληθυσμοί
των μικροοργανισμών του δέρματος μπορούν όχι απλώς να
επιβιώνουν, αλλά και να πολλαπλασιάζονται. Η φυσιολογική
χλωρίδα του δέρματος αποτελείται κατά κύριο λόγο από μερικές ομάδες θετικών κατά Gram βακτηρίων (Πίνακας 21.1).
Σε αυτές ανήκουν ορισμένα είδη του γένους Staphylococcus
και μια ποικιλία αερόβιων και αναερόβιων κορυνoβακτηρίων. Στην τελευταία ομάδα ανήκει το Propionibacterium
acnes, το οποίο ενίοτε συμμετέχει σε μια παθολογική κατάσταση γνωστή ως ακμή. Τα αρνητικά κατά Gram βακτήρια
αποτελούν ένα μικρό, κατά κανόνα, τμήμα της φυσιολογικής
χλωρίδας του δέρματος. Η παρουσία τους οφείλεται εν μέρει
στη μόλυνσή του με εντερικούς μικροοργανισμούς, όπως είναι η Escherichia coli, μέσω αντικειμένων που έρχονται σε
επαφή με κόπρανα. Υπάρχουν όμως και ορισμένα αρνητικά κατά Gram βακτήρια μη εντερικής προελεύσεως, όπως
το Acinetobacter, που ανιχνεύονται συχνά στη βακτηριακή
χλωρίδα του δέρματος. Γενικά, πάντως, τα αρνητικά κατά
Gram βακτήρια σπανίως αναπτύσσονται στο δέρμα, μάλλον
διότι αδυνατούν να ανταγωνιστούν τους θετικούς κατά Gram
οργανισμούς στις ξηρές συνθήκες που επικρατούν εκεί. Συνήθως δεν υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί ζυμομυκήτων στο δέρμα ή στους βλεννογόνους υμένες. Αν όμως απουσιάζουν οι
μηχανισμοί αντίστασης του ξενιστή (όπως συμβαίνει στο
σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, AIDSØ f Τμήμα
26.14), ή απουσιάζει η φυσιολογική μικροχλωρίδα του δέρματος, τότε είναι δυνατόν να αναπτυχθούν μύκητες (π.χ. ορισμένα είδη του γένους Candida), και μάλιστα σε βαθμό που
να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις στη δερματική επιφάνεια. Ο λιπόφιλος ζυμομύκητας Pityrosporum ovalis, αντίθετα, βρίσκεται περιστασιακά στο τριχωτό μέρος του κρανίου.
Μολονότι η μόνιμη μικροχλωρίδα παραμένει λίγο-πολύ
σταθερή, διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη σύσταση και
την πυκνότητα της φυσιολογικής χλωρίδας: (1) Οι καιρικές
συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν αύξηση στη θερμοκρασία
και την υγρασία του δέρματος, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η
πυκνότητα της δερματικής μικροχλωρίδας. (2) Η ηλικία παί-
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ζει σημαντικό ρόλο, καθώς τα μικρά παιδιά έχουν μεγαλύτερη ποικιλία ειδών στη μικροχλωρίδα τους και, σε σχέση με
τους ενήλικες, μεταφέρουν περισσότερα δυνητικώς παθογόνα αρνητικά κατά Gram βακτήρια. (3) Η μόνιμη μικροχλωρίδα εξαρτάται από την προσωπική υγιεινή. Άτομα που δεν
φροντίζουν την προσωπική τους καθαριότητα έχουν υψηλότερη πυκνότητα μικροβιακών πληθυσμών στο δέρμα τους.
Οι οργανισμοί που δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν στο
δέρμα, υποκύπτουν είτε εξαιτίας της χαμηλής υγρασίας είτε
εξαιτίας του χαμηλού pH (το οποίο με τη σειρά του οφείλεται
στην παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων οργανικών οξέων).

✓ 21.2 Έλεγχος εννοιών
Το περιβάλλον του δέρματος είναι ξηρό και όξινο και δεν ευνοεί την ανάπτυξη των περισσότερων μικροοργανισμών. Ωστόσο, οι
υγρές ζώνες του δέρματος, και κυρίως οι περιοχές γύρω από τους
ιδρωτοποιούς αδένες, αποικίζονται από θετικά κατά Gram βακτήρια και άλλα μέλη της φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος.
✓
✓

Πόσο μεγάλη είναι η επιφάνεια του δέρματος του ανθρώπου;
Περιγράψτε τις ιδιότητες των μικροοργανισμών που αναπτύσσονται καλά πάνω στο δέρμα.

21.3

Φυσιολογική χλωρίδα της στοματικής
κοιλότητας

Η στοματική κοιλότητα είναι ένα από τα πιο περίπλοκα και
ετερογενή μικροβιακά ενδιαιτήματα του σώματος. Αν και το
σάλιο αποτελεί πηγή θρεπτικών υλικών που φθάνει σε όλα
τα σημεία της στοματικής κοιλότητας, άρα θα μπορούσε θεωρητικά να θρέψει τα μικρόβια όπου κι αν βρίσκονται στο
εσωτερικό της, ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα καλό καλλιεργητικό μέσο επειδή περιέχει πολύ λίγα θρεπτικά συστατικά,
καθώς και ορισμένες αντιβακτηριακές ουσίες, όπως τα ένζυμα λυσοζύμη και γαλακτοϋπεροξειδάση. Η λυσοζύμη διασπά
τους γλυκοζιτικούς δεσμούς των πεπτιδογλυκανών στο βακτηριακό κυτταρικό τοίχωμα, εξασθενίζοντάς το και προκαλώντας τελικά τη λύση του (f Τμήμα 4.8). Η γαλακτοϋπεροξειδάση είναι ένα ένζυμο του σάλιου και του γάλακτος
που θανατώνει τα βακτήρια μέσω μιας αντίδρασης από την
οποία παράγεται μονήρες οξυγόνο (f Τμήματα 6.13 και
22.2). Παρά τη δράση των διαφόρων αντιμικροβιακών ουσιών, η παρουσία υπολειμμάτων τροφής και βιολογικών υλικών από τα νεκρά επιθηλιακά κύτταρα καθιστά τη στοματική κοιλότητα ενδιαίτημα ιδιάιτερα ευνοϊκό για τα μικρόβια.
Τα δόντια και η οδοντική πλάκα
Τα δόντια αποτελούνται από ένα ανόργανο πλέγμα κρυστάλλων φωσφορικού ασβεστίου, που ονομάζεται αδαμαντίνη,
εσωτερικά της οποίας βρίσκεται ο ζωντανός ιστός του δοντιού (η οδοντίνη και ο πολφόςØ Εικόνα 21.3). Τα βακτήρια που
ανιχνεύονται στη στοματική κοιλότητα κατά το πρώτο έτος
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της ζωής (όταν δεν έχουν ακόμη βγει τα πρώτα δόντια) είναι
συνήθως διάφορα αερανεκτικά αναερόβια, όπως οι στρεπτόκοκκοι και οι γαλακτοβάκιλλοι, αλλά σε μικρούς αριθμούς
υπάρχουν και αρκετά άλλα βακτήρια, μεταξύ των οποίων
και ορισμένα αερόβια. Με την εμφάνιση των δοντιών παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση στην ισορροπία της μικροχλωρίδας, η οποία εμπλουτίζεται με είδη ανερόβιων βακτηρίων προσαρμοσμένων να αναπτύσσονται στις οδοντικές
επιφάνειες και τις αύλακες των ούλων.
Ο βακτηριακός αποικισμός των οδοντικών επιφανειών
οφείλεται στην προσκόλληση μεμονωμένων βακτηριακών
κυττάρων, τα οποία κατόπιν πολλαπλασιάζονται και σχηματίζουν μικροαποικίες. Αμέσως μόλις καθαριστεί μια οδοντική επιφάνεια, αρχίζει να σχηματίζεται ένα λεπτό οργανικό υμένιο πάχους μερικών μικρομέτρων, λόγω της προσκόλλησης όξινων γλυκοπρωτεϊνών του σάλιου. Αυτό το υμένιο
αποτελεί ένα ευσταθές υπόστρωμα προσκόλλησης για τον
αποικισμό και πολλαπλασιασμό βακτηριακών μικροαποικιών (Εικόνα 21.4). Ο αποικισμός του γλυκοπρωτεϊνικού υμενίου αποτελεί μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη διαδικασία, στην
οποία συμμετέχουν λίγα μόνο είδη του γένους Streptococcus
(κυρίως τα είδη S. sanguis, S. sobrinus, S. mutans και S. mitis). Ο ταχύς πολλαπλασιασμός αυτών των οργανισμών οδηγεί στον σχηματισμό μιας παχιάς βακτηριακής στιβάδας που
ονομάζεται οδοντική πλάκα (Εικόνες 21.5 και 21.6). Αν η
πλάκα συνεχίσει να σχηματίζεται, τότε αρχίζουν να αναπτύσσονται είδη του νηματοειδούς Fusobacterium. Τα νηματοειδή βακτήρια ενσωματώνονται στο πλέγμα που σχηματίζουν οι στρεπτόκοκκοι και αρχίζουν να επεκτείνονται κάθετα

Αδαµαντίνη
Οδοντίνη

Μύλη

Αύλακα
των ούλων
Πολφός
Ούλο
Φατνιακό οστό

Περιοδοντική
µεµβράνη

Ρίζα

Μυελός
των οστών

Εικόνα 21.3
τούν στο ούλο.

Εγκάρσια τομή δοντιού και των γύρω ιστών που το συγκρα-

προς την οδοντική επιφάνεια, διαμορφώνοντας μια διαρκώς
παχύτερη βακτηριακή στιβάδα. Σε συνδυασμό με τα νηματοειδή και τους στρεπτοκόκκους κάνουν επίσης την εμφάνισή τους θετικά κατά Gram ραβδόμορφα βακτήρια, αρνητικοί
κατά Gram κόκκοι, αλλά και σπειροχαίτες, π.χ. διάφορα είδη
του γένους Borellia (fΤμήμα 12.33). Σε πλάκες ιδιαίτερα
αυξημένου πάχους είναι δυνατόν να υπερισχύουν διάφορα
νηματοειδή αναερόβια είδη του γένους Actinomyces.
Ίσως προκαλεί έκπληξη η αναερόβια φύση της στοματικής χλωρίδας, αφού στο στόμα υπάρχει άφθονο διαθέσιμο
οξυγόνο. Η ανάπτυξη ανοξίας μάλλον οφείλεται στη δράση
προαιρετικά αερόβιων βακτηρίων που αναπτύσσονται στην
επιφάνεια του δοντιού καταναλώνοντας οργανικές ύλες. Η
διόγκωση της πλάκας δημιουργεί ένα πυκνό στρώμα που
μειώνει τη διαθεσιμότητα οξυγόνου στην οδοντική επιφάνεια, σχηματίζοντας τελικά ένα ανοξικό μικροπεριβάλλον.
Έτσι, οι μικροβιακοί πληθυσμοί της οδοντικής πλάκας ζουν
σε ένα μικροπεριβάλλον που δημιουργούν και συντηρούν οι
ίδιοι, παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις στο μακροπεριβάλλον
της στοματικής κοιλότητας.
Τερηδόνα
Καθώς συσσωρεύεται η οδοντική πλάκα και αρχίζουν να
σχηματίζονται όξινα προϊόντα, αρχίζει να εμφανίζεται και
η τερηδόνα, δηλαδή η αποσύνθεση των δοντιών. Δηλαδή,
η αποσύνθεση των δοντιών είναι μια λοίμωξη που οφείλεται σε μικροοργανισμούς. Όσες λείες επιφάνειες των δοντιών είναι εκτεθειμένες στην καθαρτήρια δράση της γλώσσας, των παρειών, του σάλιου, της οδοντόβουρτσας ή της
μασητικής απόξεσης, είναι σχετικά ανθεκτικές στην τερηδόνα. Αντίθετα, όσες οδοντικές επιφάνειες δεν υπόκεινται
στην ευεργετική δράση των παραπάνω μηχανισμών, όπως
είναι οι περιοχές των μεσοδόντιων διαστημάτων ή κοντά
στις αύλακες των ούλων, όπου παγιδεύονται κατάλοιπα τροφών, αποτελούν τις συνήθεις θέσεις εμφάνισης της τερηδόνας. Έτσι εξηγείται και η υψηλή ανθεκτικότητα των σκύλων
στην τερηδόνα, αφού το σχήμα των δοντιών τους αποτρέπει τη συγκράτηση τροφικών υπολειμμάτων. Ένα διαιτολόγιο πλούσιο σε σάκχαρα είναι ιδιαίτερα τερηδονογόνο, διότι τα βακτήρια του γαλακτικού οξέος μετατρέπουν με ζύμωση τα σάκχαρα σε γαλακτικό οξύ, το οποίο προκαλεί απασβέστωση της αδαμαντίνης (βλ. Εικόνα 21.3). Μόλις αρχίσει η αποικοδόμηση του σκληρού ιστού, δηλαδή του στρώματος της αδαμαντίνης, αρχίζει και η πρωτεόλυσή του από
διάφορα πρωτεολυτικά ένζυμα βακτηριακής προέλευσης.
Καθώς συνεχίζεται η αποικοδόμηση, ολοένα και περισσότεροι μικροοργανισμοί διεισδύουν βαθύτερα στο στρώμα
της αδαμαντίνηςØ ωστόσο, τα μεταγενέστερα στάδια αυτής
της διαδικασίας μπορεί να εξελίσσονται πολύ αργά και είναι
συνήθως ιδιαίτερα περίπλοκα. Μεγάλη σημασία στην έκταση της τερηδόνας έχει επίσης η δομή του ασβεστοποιημένου
ιστού. Η ενσωμάτωση φθορίου στο πλέγμα των κρυστάλλων
φωσφορικού ασβεστίου καθιστά ανθεκτικότερο το πλέγμα
στην απασβεστωτική δράση του γαλακτικού οξέος. Η χρήση
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Ηµέρα 1: 1.436 mm2

T. Lie

Ηµέρα 10: 22.522 mm2

(α)

Εικόνα 21.5 Κατανομή της οδοντικής πλάκας (κόκκινο χρώμα), όπως
αποκαλύπτεται από τη χρήση ειδικής χρωστικής, σε δόντια που βουρτσίζονται (πάνω) και σε δόντια που δεν βουρτσίζονται (κάτω). Οι αριθμοί (σε
mm2) υποδεικνύουν τη συνολική επιφάνεια που καλύπτει η οδοντική πλάκα.
Προσέξτε ότι οι περιοχές στις οποίες αναπτύσσεται η πλάκα βρίσκονται κατά
προτίμηση κοντά στη γραμμή των ούλων, με πρώτες τις περιοχές που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στους βλεννογόνους υμένες των ούλων.

T. Lie

τράνη μόνο παρουσία σακχαρόζης (σουκρόζης), με τη βοήθεια του ενζύμου δεξτρανοσακχαράση:
(β)

Εικόνα 21.4 Μικροαποικίες βακτηρίων οι οποίες αναπτύχθηκαν σε πρόπλασμα οδοντικής επιφάνειας, που τοποθετήθηκε στο στόμα ανθρώπου για
έξι ώρες. (β) Μεγέθυνση του παρασκευάσματος που φαίνεται στο (α). Παρατηρήστε την ποικίλη μορφολογία των παρόντων οργανισμών και τη βλεννοστιβάδα (βέλη) η οποία τους συγκρατεί όλους μαζί.

φθοριούχων ενώσεων στο πόσιμο νερό και στα σκευάσματα οδοντικής φροντίδας, λοιπόν, αποσκοπεί στην προστασία
από την οδοντική αποσύνθεση.
Οι δύο οργανισμοί που κατά κύριο λόγο ενοχοποιούνται
για την τερηδόνα είναι ο Streptococcus sobrinus και ο Streptococcus mutansØ και οι δύο παράγουν γαλακτικό οξύ. Ο S.
sobrinus έχει την ικανότητα να αποικίζει λείες οδοντικές
επιφάνειες, χάρη στην ιδιαίτερη συγγένειά του με τις γλυκοπρωτεΐνες του σάλιου (Εικόνα 21.6), και είναι μάλλον ο
οργανισμός που εν πολλοίς συμβάλλει στην αποικοδόμηση
των λείων επιφανειών. Ο S. mutans απαντά κυρίως στις αύλακες των ούλων και στις μικρές σχισμές των μεσοδόντιων
διαστημάτωνØ η ικανότητά του να προσκολλάται στις οδοντικές επιφάνειες οφείλεται στο γεγονός ότι παράγει μια πολυσακχαριτική δεξτράνη με ιδιαίτερα υψηλή ικανότητα προσκόλλησης (Εικόνα 21.7). Ο S. mutans παράγει αυτή τη δεξ-

Δεξτρανοσακχαράση

nΣακχαρόζη ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ Δεξτράνη (nΓλυκόζη) + nΦρουκτόζη

Η σακχαρόζη, δηλ. η κοινή επιτραπέζια ζάχαρη, που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του διαιτολογίου των περισσότερων ανθρώπων στις ανεπτυγμένες χώρες, είναι ιδιαίτερα τερηδονογόνος, ακριβώς επειδή συνιστά υπόστρωμα για
τη δράση της δεξτρανοσακχαράσης.
Η ευαισθησία στην τερηδόνα ποικίλλει σημαντικά από
άτομο σε άτομο και επηρεάζεται από κληρονομικά χαρακτηριστικά, καθώς και από το διατροφικό πρότυπο και άλλους
εξωτερικούς παράγοντες. Μελέτες σχετικά με την κατανομή των στοματικών στρεπτοκόκκων αποδεικνύουν την άμεση συσχέτιση που υφίσταται ανάμεσα στην έκταση της οδοντικής πλάκας και στην παρουσία του S. mutans και, σε μικρότερο βαθμό, του S. sobrinus. Στις ΗΠΑ και στη Δυτική
Ευρώπη, για παράδειγμα, το 80-90% του πληθυσμού έχουν
αποικίες S. mutans στα δόντια τους και η τερηδόνα έχει αποκτήσει στις κοινωνίες αυτές χαρακτήρα πανδημίας. Αντίθετα, τα παιδιά στην Τανζανία όχι μόνο δεν έχουν τερηδόνα
(πιθανότατα επειδή το διαιτολόγιό τους δεν περιέχει σχεδόν
καθόλου σακχαρόζη), αλλά απουσιάζει εντελώς και το S.
mutans από την οδοντική πλάκα τους.
Οι μικροοργανισμοί του στόματος είναι δυνατόν να
προκαλέσουν και άλλου είδους λοιμώξεις. Οι περιοχές κα-

Κύτταρα

I. L. Shechmeister and J. Bozzola
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Εικόνα 21.7 Τερηδονογόνα βακτήρια S. sobrinus, όπως φαίνονται σε
ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο σάρωσης. Η ιδιαίτερα κολλώδης δεξτράνη διατηρεί συνδεδεμένα τα κύτταρα, τα οποία σχηματίζουν νημάτια. Κάθε κύτταρο
έχει διάμετρο 1 μm περίπου.

(β)

Εικόνα 21.6 Λεπτές τομές οδοντικής πλάκας, όπως φαίνονται στο ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο. Στην κάτω πλευρά κάθε φωτογραφίας βρίσκεται η βάση της πλάκας και στην άνω το τμήμα της πλάκας που είναι εκτεθειμένο στη
στοματική κοιλότητα. (α) Μικρή μεγέθυνση. Οι οργανισμοί ανήκουν κυρίως σε
διάφορα είδη στρεπτοκόκκου. Τα κύτταρα του είδους Streptococcus sobrinus
έχουν ιχνηθετηθεί με ειδικές μικροτεχνικές αντισωμάτων και εμφανίζονται
πιο σκουρόχρωμα σε σχέση με άλλα κύτταρα, σχηματίζοντας δύο διακριτές
αλυσίδες (βέλη). Το συνολικό πάχος της πλάκας, στις συγκεκριμένες τομές,
είναι 50 μm. (β) Υψηλή μεγέθυνση στην οποία φαίνεται το σκούρο στρώμα
των κυττάρων του S. sobrinus (βέλος). Παρατηρήστε τον εκτεταμένο γλυκοκάλυκα που περιβάλλει τα κύτταρα του S. sobrinus (βλ. Τμήμα 21.6).

τά μήκος των περιοδοντικών μεμβρανών, ή κάτω ακριβώς
από τις αύλακες των ούλων (περιοδοντικές θήκες) (Εικόνα
21.3), μπορεί να μολυνθούν από μεγάλη ποικιλία μικροοργανισμών και να προκληθεί φλεγμονή (ουλίτιδα), αλλά και
σοβαρότερες ιστικές και οστεολυτικές ασθένειες του περιοδοντίου. Μερικά από τα γένη βακτηρίων που ευθύνονται για
τις καταστάσεις αυτές είναι το ατρακτοειδές αναερόβιο Capnocytophaga και το αερόβιο Rothia.

✓ 21.3 Έλεγχος εννοιών
Πάνω στις οδοντικές επιφάνειες είναι δυνατόν να αναπτυχθούν βακτήρια και να σχηματίσουν μια παχιά στιβάδα που ονομάζεται πλά-

κα. Οι μικροοργανισμοί της οδοντικής πλάκας παράγουν ουσίες
προσκόλλησης που ευνοούν τον περαιτέρω αποικισμό της. Στην
πλάκα, οι μικροοργανισμοί παράγουν οξέα που τραυματίζουν την
οδοντική επιφάνεια και προκαλούν την εμφάνιση τερηδόνας. Τόσο
στην εμφάνιση της τερηδόνας όσο και στις διάφορες ασθένειες του
περιοδοντίου συμμετέχουν αρκετά είδη μικροοργανισμών.
✓
✓

Με ποιον τρόπο εγκαθίστανται αναερόβιοι μικροοργανισμοί
στο στόμα;
Η τερηδόνα είναι λοίμωξη; Στην απάντησή σας δώστε τουλάχιστον μία αιτιολογία.

21.4

Φυσιολογική χλωρίδα του
γαστρεντερικού σωλήνα

Η γενική ανατομία του γαστρεντερικού σωλήνα παρουσιάζεται στην Εικόνα 21.8. Ο γαστρεντερικός σωλήνας του ανθρώπου, ο τόπος όπου γίνεται η πέψη της τροφής, αποτελείται από τον στόμαχο, το λεπτό έντερο και το παχύ έντερο.
Επειδή το pH των στομαχικών υγρών είναι πολύ χαμηλό, περίπου 2, μπορούμε να θεωρήσουμε τον στόμαχο ως έναν χημικό φραγμό που εμποδίζει τα βακτήρια να εισέλθουν στον
γαστρεντερικό σωλήνα. Ο αριθμός των βακτηρίων στα περιεχόμενα του στομάχου είναι γενικά πολύ χαμηλός, επομένως ο ανθρώπινος στόμαχος στερείται ουσιαστικά μικροβιακής χλωρίδας. Υπάρχουν ωστόσο οργανισμοί, όπως το Helicobacter pylori, που μπορούν να αποικίσουν τα τοιχώματα του στομάχου και να οδηγήσουν στην εμφάνιση έλκους
(f Τμήμα 26.10).
Ο εντερικός σωλήνας
Ο εντερικός σωλήνας αποτελείται από το λεπτό έντερο και το
παχύ έντερο, καθένα από τα οποία υποδιαιρείται περαιτέρω
σε επιμέρους τμήματα.
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Οισοφάγος
Κυριότερα βακτήρια

Όργανο

Κύριες φυσιολογικές λειτουργίες

Έκκριση οξέος (HCI)
Πέψη µακροµορίων
pH 2

Στόµαχος

∆ωδεκαδάκτυλο
Εντερόκοκκοι
Γαλακτοβάκιλλοι
Νήστιδα

Λεπτό
έντερο

Συνέχιση της πέψης
Απορρόφηση µονοσακχαριτών,
αµινοξέων, λιπαρών οξέων, νερού
pH 4–5

Παχύ
έντερο

Απορρόφηση χολικών οξέων,
βιταµίνης B12
pH 7

Ειλεός

Εντεροβακτήρια
Enterococcus faecalis
Bacteroides
Bifidobacterium
Eubacterium
Peptococcus
Peptostreptococcus
Ruminococcus
Clostridia
Lactobacilli
Streptococcus
Staphylococcus

Κόλον

Πρωκτός

Εικόνα 21.8 Ο γαστρεντερικός σωλήνας του ανθρώπου, με τις διάφορες λειτουργίες του και την κατανομή των μη παθογόνων μικροοργανισμών που συνήθως απαντούν σε φυσιολογικά (υγιή) άτομα.

Το λεπτό έντερο αποτελείται από δύο τμήματα, το δωδεκαδάκτυλο και τον ειλεό, που ενώνονται μεταξύ τους με τη
νήστιδα. Το δωδεκαδάκτυλο είναι το πρώτο τμήμα του εντέρου μετά τον στόμαχο και το περιεχόμενό του είναι σχετικά όξινο, με αποτέλεσμα να μοιάζει με τον στόμαχο σε ό,τι
αφορά την απουσία μικροβιακής χλωρίδας. Οδεύοντας από
το δωδεκαδάκτυλο στον ειλεό, το pH γίνεται σταδιακά λιγότερο όξινο και ο αριθμός των μικροβίων αυξάνεται. Στον κατώτερο ειλεό, βακτήρια απαντούν στον αυλό της εντερικής
κοιλότητας, αναμειγμένα με το πεπτικό υλικό, και φθάνουν
τα 105-107 κύτταρα ανά γραμμάριο υλικού.
Ο ειλεός εκκενώνεται στο τυφλό, την πρώτη μοίρα του
παχέος εντέρου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του παχέος εντέρου συνιστά το κόλον. Στο κόλον, τα βακτήρια φθάνουν
σε τεράστιους αριθμούς, καθιστώντας το ουσιαστικά ένα
εξειδικευμένο όργανο ζύμωσης. Πολλά βακτήρια ζουν μέσα στον αυλό, χρησιμοποιώντας μάλλον ως θρεπτικές ουσίες κάποια από τα προϊόντα της πέψης των τροφών (Πίνακας 21.1). Μεταξύ αυτών υπάρχουν και προαιρετικώς αερόβιοι οργανισμοί, όπως η Escherichia coli, αλλά σε μικρότερους αριθμούς απ’ ό,τι άλλα βακτήρια. Γενικά, ο συνολικός
αριθμός των προαιρετικά αερόβιων μικροοργανισμών είναι
μικρότερος του 107 ανά γραμμάριο εντερικού περιεχομένου.
Η δραστηριότητα των προαιρετικά αερόβιων καταναλώνει

τις όποιες διαθέσιμες ποσότητες οξυγόνου, καθιστώντας το
περιβάλλον του παχέος εντέρου αυστηρά αναερόβιο, άρα
και ευνοϊκό για την απρόσκοπτη ανάπτυξη μόνο υποχρεωτικά αναερόβιων οργανισμών. Πολλά από αυτά τα αναερόβια είναι αρνητικά κατά Gram ραβδόμορφα βακτήρια, επιμήκη, μικρού πάχους και με λεπτά άκρα (γι’ αυτό και ονομάζονται ατρακτοειδή), τα οποία προσκολλώνται με το ένα
τους άκρο στις μικροσκοπικές αύλακες του εντερικού τοιχώματος (Εικόνα 21.9). Στα υποχρεωτικώς αναερόβια ανήκουν
επίσης διάφορα είδη Clostridium και Bacteroides. Ο συνολικός αριθμός των υποχρεωτικά αναερόβιων είναι τεράστιος. Δεν είναι σπάνια μεγέθη που φθάνουν τα 1010-1011 κύτταρα ανά γραμμάριο εντερικού περιεχομένου, ενώ τα διάφορα είδη του γένους Bacteroides αποτελούν την πλειονότητα
των υποχρεωτικά αναερόβιων του εντέρου. Επιπλέον, σχεδόν πάντοτε εμφανίζεται σε σημαντικούς αριθμούς και το
Enterococcus faecalis.
Η σύσταση της εντερικής χλωρίδας στον άνθρωπο μπορεί να εμφανίζει σημαντική ποιοτική διαφοροποίηση ανάλογα με το πρότυπο διατροφής. Όσοι καταναλώνουν μεγάλες
ποσότητες κρέατος εμφανίζουν, σε σύγκριση με τους χορτοφάγους, υψηλότερες συγκεντρώσεις ειδών του γένους Bacteroides και χαμηλότερες συγκεντρώσεις οξυγαλακτικών
βακτηρίων ή κολοβακτηρίων. Μια σύνοψη των μικροοργα-
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(α)

(β)

Εικόνα 21.9 Μικροβιακές κοινότητες στον αυλό του ειλεού ενός ποντικού, όπως φαίνονται στο ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο σάρωσης. (α) Γενική
άποψη σε χαμηλή μεγέθυνση. Παρατηρήστε τα επιμήκη, ατρακτοειδή βακτήρια στην επιφάνεια του εντέρου. (β) Μεγαλύτερη μεγέθυνση. Διακρίνονται
νημάτια προσκολλημένα σε μεμονωμένη εγκόλπωση της εντερικής επιφάνειας. Προσέξτε ότι η προσκόλληση γίνεται με τη μία μόνο άκρη του νηματίου.
Κάθε κύτταρο έχει μήκος 10-15 μm.

νισμών που διαβιούν στον γαστρεντερικό σωλήνα υπάρχει
στην Εικόνα 21.8.
Η εντερική χλωρίδα ασκεί σημαντική επίδραση στις λειτουργίες του ξενιστή, καθώς διεκπεραιώνει μεγάλη ποικιλία
μεταβολικών αντιδράσεων (Πίνακας 21.2). Σε αυτές ανήκει
και η παραγωγή των βιταμινών Β12 και Κ. Οι συγκεκριμένες
ζωτικής σημασίας βιταμίνες δεν παράγονται από τον ίδιο τον
ανθρώπινο οργανισμό, αλλά απορροφώνται μέσω του εντέρου, όπου παράγονται από την τοπική μικροβιακή χλωρίδα.
Επίσης, διάφορα στεροειδή που παράγονται από το ήπαρ και
εκκρίνονται (υπό τη μορφή χολικών αλάτων) μέσω της χοληδόχου κύστης στο λεπτό έντερο, υφίστανται μεταβολές από
τη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου. Οι τροποποιημένες αυτές στεροειδείς ενώσεις απορροφώνται κατόπιν από το έντερο. Άλλα προϊόντα της δράσης των ζυμωτικών και των μεθανιογόνων μικροοργανισμών είναι τα εντερικά αέρια και διάφορες οσμηρές ουσίες που παρατίθενται στον Πίνακα 21.2.
Ο ακριβής τύπος και η ποσότητα όλων αυτών των προϊόντων
του μεταβολισμού επηρεάζονται από τη σύσταση της εντερικής χλωρίδας και τη διατροφή.
Κατά τη διέλευση της τροφής από τον γαστρεντερικό
σωλήνα, το εντερικό επιθήλιο απορροφά συνεχώς το νερό
που υπάρχει στα πεπτόμενα υλικά, με αποτέλεσμα αυτά να
συμπυκνώνονται όλο και περισσότερο, για να μετατραπούν
τέλος σε κόπρανα. Το ένα τρίτο περίπου του βάρους της ύλης
των κοπράνων αποτελείται από βακτήρια. Οι οργανισμοί
που ζουν στον αυλό του παχέος εντέρου μετατοπίζονται διαρκώς από τη ροή της ύλης μέσα στο έντερο, επομένως όσα
βακτήρια χάνονται θα πρέπει να αντικατασταθούν από νέα.

Έτσι, το παχύ έντερο μοιάζει με έναν χημειοστάτη (f
Τμήμα 6.7). Στον άνθρωπο, ο χρόνος που απαιτείται για την
πλήρη διέλευση της ύλης από τον γαστρεντερικό σωλήνα είναι περίπου 24 ώρες, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης βακτηρίων
στον αυλό είναι μία με δύο διαιρέσεις την ημέρα.
Η λήψη αντιβιοτικών από το στόμα αναστέλλει την
ανάπτυξη όχι μόνο των παθογόνων μικροοργανισμών, αλλά
και της φυσιολογικής χλωρίδας. Έτσι, η συνεχής ροή των
περιεχομένων του εντέρου οδηγεί προοδευτικά σε απώλεια
των βακτηρίων που ήδη υπήρχαν και σε ουσιαστική αποστείρωση του εντερικού σωλήνα. Η απουσία της φυσιολογικής χλωρίδας μπορεί να επιτρέψει την εγκατάσταση ευκαιριακών μικροοργανισμών, όπως είναι διάφορα είδη των γενών Staphylococcus και Proteus ανθεκτικά στο συγκεκριμένο αντιβιοτικό, καθώς και ο ζυμομύκητας Candida albicans.
Ενίοτε, η εγκατάσταση αυτών των ευκαιριακών παθογόνων
οδηγεί σε επιβλαβείς μεταβολές της πεπτικής λειτουργίας
ή ακόμη και σε νόσο. Κατά κανόνα, όμως, η διακοπή της
αντιβιοτικής θεραπείας αποκαθιστά τη φυσιολογική χλωρίδα, αν και απαιτείται η παρέλευση υπολογίσιμου χρονικού
διαστήματος.
Εντερικά αέρια
Τα αέρια που παράγονται στο εσωτερικό του εντέρου προκύπτουν από τη δράση ζυμωτικών και μεθανιογόνων μικροοργανισμών. Ορισμένες τροφές μπορούν να μεταβολιστούν
από ζυμωτικά εντεροβακτήρια, οδηγώντας στην παραγωγή
υδρογόνου (Η2) και διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Επίσης,
πάνω από το ένα τρίτο των υγιών ενηλίκων διαθέτουν στο
έντερό τους μεθανιογόνα (f Τμήμα 13.4), τα οποία μετατρέπουν το Η2 και το CO2 (που παράγουν οι διάφοροι εντερικοί μικροοργανισμοί) σε μεθάνιο (CH4). Ένας φυσιολογικός
ενήλικας εκπέμπει ημερησίως αρκετές εκατοντάδες ml αερίων από το έντερο, αν και τα μισά περίπου από αυτά οφείλονται στο Ν2 του ατμοσφαιρικού αέρα που καταπίνει.

✓ 21.4 Έλεγχος εννοιών
Το περιβάλλον στο εσωτερικό του στομάχου είναι πολύ όξινο και

πινακασ 21.2 Βιοχημική ή μεταβολική συνεισφορά
των μικροοργανισμών του
γαστρεντερικού σωλήνα
Σύνθεση βιταμινών

Προϊόντα: θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, πυριδοξίνη,
Β12, Κ
Παραγωγή αερίων
Προϊόντα: CO2, CH4, H2
Παραγωγή οσμής
Προϊόντα: H2S, NH3, αμίνες, ινδόλη, σκατόλη,
βουτυρικό οξύ
Παραγωγή οργανικών
Προϊόντα: οξικό οξύ, προπιονικό οξύ, βουτυρικό
οξέων
οξύ
Αντιδράσεις γλυκοζιτάσης Ένζυμα: β-γλυκουρονιδάση, β-γαλακτοζιτάση,
β-γλυκοζιτάση, α-γλυκοζιτάση, α-γαλακτοζιτάση
Μεταβολισμός στεροειδών Διαδικασία: εστεροποίηση, αφυδροξυλίωση,
(χολικά οξέα)
οξείδωση, αναγωγή, αντιστροφή
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συνιστά φραγμό για την ανάπτυξη των περισσότερων βακτηρίων.
Το περιβάλλον στον εντερικό σωλήνα είναι ελαφρώς όξινο έως ουδέτερο και επιτρέπει την ανάπτυξη διαφοροποιημένου πληθυσμού
μικροοργανισμών σε μεγάλη ποικιλία διατροφικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.
✓

✓

Γιατί ενδέχεται το λεπτό έντερο να ευνοεί περισσότερο από
το παχύ την ανάπτυξη προαιρετικά αναερόβιων μικροοργανισμών;
Υποδείξτε ορισμένες ζωτικές ενώσεις τις οποίες παράγουν οι
εντερικοί μικροοργανισμοί. Τι θα συνέβαινε αν η χρήση αντιβιοτικών κατέστρεφε εντελώς αυτούς τους μικροοργανισμούς
από το σώμα;

21.5

Φυσιολογική χλωρίδα άλλων περιοχών
του σώματος

Κάθε βλεννογόνος υμένας του σώματος στηρίζει την ανάπτυξη εξειδικευμένων ομάδων μικροοργανισμών. Οι μικροοργανισμοί αυτοί όχι μόνο αποτελούν φυσιολογικό τμήμα του τοπικού περιβάλλοντος, αλλά είναι και απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία του συγκεκριμένου ιστού. Σε
πολλές περιπτώσεις, δυνητικά παθογόνοι μικροοργανισμοί
αδυνατούν να αποικίσουν τους βλεννογόνους υμένες ακριβώς επειδή διαβιώνει εκεί ο φυσιολογικός μόνιμος πληθυσμός μικροοργανισμών. Εδώ θα εξετάσουμε δύο παραδείγματα τέτοιων βλεννογόνων, μαζί με τους μόνιμους μικροοργανισμούς τους.
Αναπνευστική οδός
Η ανατομία της αναπνευστικής οδού παρουσιάζεται στην Εικόνα 21.10 (f Τμήμα 26.2). Στην ανώτερη αναπνευστική οδό (ρινοφάρυγγας, στοματική κοιλότητα και λάρυγγας),
οι μικροοργανισμοί ζουν κυρίως στις περιοχές που υγραίνονται από τις εκκρίσεις των βλεννογόνων. Τα βακτήρια εισέρχονται στο ανώτερο τμήμα της αναπνευστικής οδού μέσω του εισπνεόμενου αέρα, αλλά τα περισσότερα από αυτά
παγιδεύονται στις ρινικές διόδους και απομακρύνονται με τις
ρινικές εκκρίσεις. Οι οργανισμοί που ανιχνεύονται μόνιμα
σε αυτό το τμήμα της αναπνευστικής οδού είναι σταφυλόκοκκοι, στρεπτόκοκκοι, διφθεροειδείς βάκιλλοι και αρνητικοί κατά Gram κόκκοι. Δυνητικώς επιβλαβή βακτήρια, όπως
το Staphylococcus aureus και το Streptococcus pneumoniae,
απαντούν συχνά στη φυσιολογική χλωρίδα του ρινοφάρυγγα των υγιών ενηλίκων (Πίνακας 21.1). Αυτά τα άτομα είναι φορείς των παθογόνων χωρίς ωστόσο να νοσούν, ίσως
επειδή οι άλλοι μόνιμοι μικροοργανισμοί τα ανταγωνίζονται
επιτυχώς ως προς τις θρεπτικές ουσίες, άρα περιορίζουν την
ανάπτυξή τους. Ιδιαιτέρως ενεργό στις επιφάνειες των βλεννογόνων είναι και το τοπικό ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού (f Τμήμα 22.8) που επίσης μπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη των παθογόνων.

Ανώτερη
αναπνευστική
οδός
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Ρινοφάρυγγας
Στοµατική κοιλότητα
Λάρυγγας
Τραχεία

Κατώτερη
αναπνευστική
οδός

Πνεύµονες

Εικόνα 21.10 Η αναπνευστική οδός. Στο ανώτερο τμήμα της αναπνευστικής οδού εγκαθίστανται μεγάλη ποικιλία και αυξημένοι πληθυσμοί μικροοργανισμών. Αντίθετα στο κατώτερο τμήμα της αναπνευστικής οδού ζουν σχετικά
λίγα μικρόβια, εκτός αν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια ενεργός λοίμωξη (f
Εικόνα 26.2).

Στην κατώτερη αναπνευστική οδό (τραχεία, βρόγχοι
και πνεύμονες) ουσιαστικά δεν υπάρχουν μικρόβια, παρά
τον μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών που μπορούν θεωρητικά να φθάσουν εκεί με την αναπνοή. Όσα σωματίδια σκόνης είναι σχετικά ευμεγέθη, απομακρύνονται ήδη στο ανώτερο τμήμα της αναπνευστικής οδού. Καθώς ο αέρας περνά στο κατώτερο τμήμα της, η ταχύτητα ροής μειώνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα οι διάφοροι μικροοργανισμοί και
τα μικρότερα σωματίδια να επικάθονται στα τοιχώματα. Σε
όλο το μήκος της αναπνευστικής οδού τα τοιχώματα καλύπτονται από τριχωτό επιθήλιο, στο οποίο τα τριχίδια κατευθύνονται προς τα πάνω, ωθώντας τα παγιδευμένα βακτήρια
και τα σωματίδια ύλης προς τα ανώτερα τμήματα της αναπνευστικής οδού, απ’ όπου αποβάλλονται κυρίως με το σάλιο και τις ρινικές εκκρίσεις. Μόνο τα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μm μπορούν να φτάσουν μέχρι τους
πνεύμονες.
Ουρογεννητική οδός
Τα κυριότερα ανατομικά χαρακτηριστικά της ανδρικής και
γυναικείας ουρογεννητικής οδού παρουσιάζονται στην Εικόνα 21.11α. Η ουροδόχος κύστη, τόσο στον άνδρα όσο και
στη γυναίκα, είναι συνήθως αποστειρωμένη, αλλά τα επιθηλιακά κύτταρα που καλύπτουν εσωτερικά την ουρήθρα αποικίζονται από προαιρετικά αερόβιους μικροοργανισμούς (αρνητικά κατά Gram ραβδία και κόκκουςØ βλ. Πίνακα 21.1).
Αυτοί οι οργανισμοί, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι
Escherichia coli, Proteus mirabilis και άλλοι, μπορούν σε
συγκεκριμένες συνθήκες να μετατραπούν σε περιστασιακά
παθογόνα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι εν λόγω οργανισμοί υπάρχουν στο σώμα ή στο τοπικό περιβάλλον, αλλά δεν
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Κύστη
Ωοθήκη
Μήτρα
Κύστη

Τράχηλος

Ηβικό
οστούν

Προστάτης
Ορθό

Ηβικό
οστούν

Ουρήθρα
Ορθό

Ουρήθρα

Πέος

Όρχεις

Κόλπος

John Durham

(α)

(β)

είναι παθογόνοι. Ωστόσο, οι διάφορες μεταβολές που επέρχονται στο σώμα, π.χ. αλλαγές στο τοπικό pH, επιτρέπουν
στους οργανισμούς να πολλαπλασιαστούν και να γίνουν παθογόνοι, προκαλώντας συχνά μόλυνση της ουρήθρας, ιδιαίτερα στις γυναίκες.
Ο κόλπος της ενήλικης γυναίκας είναι εν γένει ελαφρά
όξινος και περιέχει σημαντικές ποσότητες γλυκογόνου. Το
Lactobacillus acidophilus, ένας από τους μόνιμους οργανισμούς του κόλπου, παράγει γαλακτικό οξύ από τη ζύμωση του γλυκογόνου, με αποτέλεσμα την πτώση του pH του
κόλπου (Εικόνα 21.11) (f Τμήμα 12.19). Μπορεί, όμως,
να υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί, π.χ. ζυμομύκητες (είδη
των γενών Torulopsis και Candida), στρεπτόκοκκοι και E.
coli. Πριν την εφηβεία, ο γυναικείος κόλπος είναι αλκαλικός και δεν παράγει γλυκογόνο, οπότε απουσιάζει το L. acidophilus και η χλωρίδα αποτελείται κυρίως από σταφυλόκοκκους, στρεπτόκοκκους, διφθεροειδή και E. coli. Μετά
την εμμηνόπαυση το γλυκογόνο εξαφανίζεται, το pH ανεβαίνει και η χλωρίδα προσεγγίζει και πάλι την προεφηβική
της σύσταση.

Εικόνα 21.11 (α) Το ουρογεννητικό σύστημα στον άνδρα και στη γυναίκα. Στις περιοχές με εντονότερο χρώμα αναπτύσσονται συχνά μικροοργανισμοί. Ας σημειωθεί ότι στα υγιή άτομα οι ανώτερες περιοχές της ουρογεννητικής οδού, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες, δεν περιέχουν μικροοργανισμούς. (β) Χρώση κατά Gram του Lactobacillus acidophilus, του οργανισμού που κυριαρχεί στον γυναικείο κόλπο από την έναρξη της εμμηνόρροιας
και μέχρι το τέλος της εμμηνόπαυσης. Κάθε μεμονωμένο ραβδίο έχει μήκος
3-4 μm. Πριν την έναρξη της εμμηνόρροιας και μετά το πέρας της εμμηνόπαυσης, η γυναικεία ουρογεννητική οδός είναι λιγότερο όξινη και αποικίζεται από ένα πολύ πιο ετερογενές σύνολο μικροοργανισμών, που αναπτύσσονται σε συνθήκες ουδέτερου ή ελαφρά αλκαλικού pH.

✓ 21.5 Έλεγχος εννοιών
Η φυσιολογική παρουσία ενός πληθυσμού μη παθογόνων μικροοργανισμών στην αναπνευστική και στην ουρογεννητική οδό είναι ζωτική για τη φυσιολογική λειτουργία των οργάνων και συχνά
αποτρέπει την εγκατάσταση παθογόνων.
✓

✓

Στη φυσιολογική χλωρίδα του ανώτερου αναπνευστικού συχνά
απαντούν δυνητικά παθογόνοι μικροοργανισμοί. Γιατί δεν προκαλούν νόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις;
Πώς εξηγείται η παρουσία του Lactobacillus στην ουρογεννητική οδό των φυσιολογικών ενήλικων γυναικών;

ΙΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Σε πολλές περιπτώσεις, οι αλληλεπιδράσεις των μικροβίων
με τον ξενιστή είναι επιβλαβείς για τον ξενιστή και προκα-
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λούν νόσο. Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τους γενικούς
μηχανισμούς τους οποίους χρησιμοποιούν οι μικροοργανισμοί για να προκαλέσουν βλάβες στον ξενιστή. Η διαδικασία
της παθογένεσης, δηλαδή της πρόκλησης νόσου από τους μικροοργανισμούς, ξεκινά με την προσκόλληση των μικροοργανισμών στα κύτταρα του ξενιστή και συνεχίζεται με τον
αποικισμό και πολλαπλασιασμό τους, που προκαλούν βλάβες στον ξενιστή. Η σχετική ικανότητα παθογένεσης, δηλ. η
μολυσματικότητα των νοσογόνων μικροοργανισμών, είναι
αποτέλεσμα μεταβολών που επέρχονται στον ξενιστή με διάφορους μηχανισμούς (Εικόνα 21.12). Πρώτα θα εξετάσουμε
τους παράγοντες που ευθύνονται για τη διείσδυση ενός παθογόνου σε κάποιον ξενιστή.

Είσοδος των παθογόνων στον ξενιστή

Συνήθως, ένα παθογόνο πρέπει πρώτα να αποκτήσει πρόσβαση στους ιστούς του ξενιστή και να πολλαπλασιαστεί,
ΕΚΘΕΣΗ
στα
παθογόνα

ΕΙΣΒΟΛΗ
µέσω του
επιθηλίου

Εξειδικευμένη προσκόλληση
Οι περισσότερες μικροβιακές μολύνσεις έχουν ως αφετηρία ασυνέχειες ή πληγές του δέρματος ή του βλεννογόνου
της αναπνευστικής, πεπτικής ή ουρογεννητικής οδού. Τα βακτήρια ή οι ιοί που έχουν την ικανότητα να προκαλούν λοίμωξη συχνά προσκολλώνται εξειδικευμένα στα επιθηλιακά
κύτταρα (Εικόνα 21.13), μέσω πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στην επιφάνεια του παθογόνου και στην επιφάνεια του ξενιστικού κυττάρου. Ένας λοιμογόνος μικροοργανισμός δεν προσκολλάται εξίσου καλά σε όλα τα επιθηλιακά
κύτταρα, αλλά επιλεκτικά μόνο σε εκείνες τις περιοχές του
σώματος μέσω των οποίων συνήθως κατορθώνει να εισβάλει στον ξενιστικό οργανισμό. Επί παραδείγματι, η Neisseria
gonorrhoeae, ο αιτιολογικός παράγοντας της σεξουαλικά μεταδιδόμενης γονόρροιας (f Τμήμα 26.12), προσκολλάται
πολύ πιο ισχυρά στο ουρογεννητικό επιθήλιο παρά σε οιονδήποτε άλλο ιστό. Η προσκόλληση αυτή γίνεται μέσω μιας
ειδικής επιφανειακής μικροβιακής πρωτεΐνης που ονομάζεται Opa. Τα κύτταρα του ξενιστή δεσμεύουν εξειδικευμένα
την Opa με μια πρωτεΐνη, τη CD66, που απαντά μόνο στην
επιφάνεια των επιθηλιακών κυττάρων του ανθρώπου. Έτσι, η

Περαιτέρω
έκθεση

ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ
και
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
Παραγωγή παραγόντων
µολυσµατικότητας

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
οι επιδράσεις
των τοξινών
είναι τοπιικές
ή διασυστηµατικές
ΙΣΤΙΚΗ
ΒΛΑΒΗ,
ΝΟΣΟΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΕΙΣΒΟΛΗΣ:
περαιτέρω
πολλαπλασιασµός
τόσο στην αρχική
θέση όσο και
σε άλλες

Εικόνα 21.12 Μικροοργανισμοί και παθογένεση. Η παρουσία, ακόμη και
ο πολλαπλασιασμός των μικροοργανισμών στον ξενιστή, δεν οδηγεί πάντοτε
στην εμφάνιση νόσου.

(α)

J. W. Costerton

Περαιτέρω
έκθεση
στην εκάστοτε
τοπική θέση

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ
στο
δέρµα ή τον βλεννογόνο

πριν μπορέσει να προκαλέσει βλάβη. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό σημαίνει διείσδυση του παθογόνου μέσω του
δέρματος, των βλεννογόνων μεμβρανών ή του εντερικού επιθηλίου, δηλ. μέσω επιφανειών που συνήθως λειτουργούν ως
φραγμοί για τα μικρόβια.

E. T. Nelson, J. D. Clements, and R. A. Finkelstein
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(β)

Εικόνα 21.13 Προσκόλληση παθογόνων σε ζωικούς ιστούς. (α) Λεπτή
τομή ενός κυττάρου Vibrio cholerae, που προσκολλάται στην ψηκτροειδή παρυφή των εντερικών λαχνών ενός λαγού, όπως φαίνεται στο ηλεκτρονιακό
μικροσκόπιο διέλευσης. Παρατηρήστε την απουσία γλυκοκάλυκα. (β) Εντεροπαθογόνο στέλεχος Escherichia coli από μια θανατηφόρο μόλυνση σε νεογέννητο μοσχάρι. Τα βακτηριακά κύτταρα προσκολλώνται στην ψυκτροειδή
παρυφή των λαχνών του εντερικού επιθηλίου μέσω του εκτεταμένου γλυκοκάλυκα. Τα ραβδία έχουν διάμετρο 0,5 μm περίπου.
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N. gonorrhoeae αλληλεπιδρά εξειδικευμένα με τα κύτταραστόχους μέσω μιας δικής του επιφανειακής πρωτεΐνης, που
δρα ως υπόστρωμα, και ενός υποδοχέα στη μεμβράνη του
επιθηλιακού κυττάρου. Αυτή η αρχή ισχύει γενικότερα και σε
ό,τι αφορά την εξειδίκευση του ξενιστή. Σε πολλές περιπτώσεις, κύτταρα μιας βακτηριακής σειράς, που είναι γνωστό ότι
προσβάλλουν τον άνθρωπο, προσκολλώνται πολύ πιο ισχυρά στα ενδεδειγμένα κύτταρα του ανθρώπου παρά στα αντίστοιχα κύτταρα ενός άλλου ζώου (π.χ. του αρουραίου). Ισχύει, όμως, και το αντίστροφο. Μια σειρά βακτηρίων που αποικίζει εξειδικευμένα τον αρουραίο προσκολλάται ισχυρότερα
σε κύτταρα αρουραίου παρά σε κύτταρα ανθρώπου.
Ορισμένα από τα μόρια που χρησιμοποιούν τα βακτήρια για την προσκόλλησή τους δεν συνδέονται ομοιοπολικά
με τη βακτηριακή μεμβράνη. Πρόκειται συνήθως για πολυσακχαρίτες τους οποίους συνθέτουν και εκκρίνουν τα βακτήρια (f Τμήμα 4.13). Ως κάψα ορίζεται η πυκνή και σαφώς
καθορισμένη στιβάδα πολυμερών που περιβάλλει στενά ένα
βακτηριακό κύτταρο (f Εικόνα 26.3). Ως γλυκοκάλυκας
ορίζεται το χαλαρό δίκτυο ινωδών πολυμερών που εκτείνονται προς το εξωτερικό του κυττάρου (Εικόνα 21.13β)Ø τέλος, βλεννοστιβάδα ονομάζεται η διάχυτη μάζα ινωδών πολυμερών που φαινομενικά δεν συνδέεται με κανένα μεμονωμένο κύτταρο (βλ. Εικόνα 21.4β), αλλά περιβάλλει πολλά
βακτηριακά κύτταρα. Όλες αυτές οι δομές είναι σημαντικές
όχι μόνο για την προσκόλληση των βακτηρίων σε ιστούς ξενιστών, αλλά και για την προσκόλληση βακτηρίων μεταξύ
τους. Επιπλέον, αυτά τα στρώματα προστατεύουν τα βακτήρια από τους αμυντικούς μηχανισμούς του ξενιστή, π.χ. αποτρέπουν τη φαγοκυττάρωση από μακροφάγα ή άλλα κύτταρα (f Τμήμα 22.2).
Άλλες πρωτεϊνικές δομές που βρίσκονται στην επιφάνεια των βακτηριακών κυττάρων (Εικόνα 21.14) και ενίοτε
συμμετέχουν στη διαδικασία προσκόλλησης είναι οι κροσσοί (ή ινίδια) και τα τριχίδια (f Τμήμα 4.13). Επί παρα-

δείγματι, τα τριχίδια της Neisseria gonorrhoeae παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσκόλληση του οργανισμού στο ουρογεννητικό επιθήλιο, ενώ οι ουρολοιμώξεις που προκαλούνται από την Escherichia coli οφείλονται πολύ πιο συχνά σε
κροσσοφόρα στελέχη (Εικόνα 21.14) παρά σε στελέχη χωρίς κροσσούς. Στους καλύτερα μελετημένους κροσσούς συγκαταλέγονται οι επονομαζόμενοι κροσσοί τύπου Ι των εντεροβακτηρίων (Escherichia, Klebsiella, Salmonella, Shigella), οι οποίοι κατανέμονται ομοιογενώς πάνω στην κυτταρική επιφάνεια. Κατά κανόνα, τα τριχίδια είναι μικρότερα σε
αριθμό αλλά έχουν μεγαλύτερο μήκος από τους κροσσούς.
Η λειτουργία των τριχιδίων και των κροσσών έγκειται στο
ότι δεσμεύουν τις επιφανειακές γλυκοπρωτεΐνες του ξενιστικού κυττάρου, βήμα που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας προσκόλλησης.
Στοιχεία για τις εξειδικευμένες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στον βλεννογόνο του επιθηλίου και στα παθογόνα προκύπτουν από μελέτες στελεχών της Escherichia coli που προκαλούν διάρροια. Τα περισσότερα στελέχη της E. coli δεν είναι παθογόνα και αποτελούν τμήμα της φυσιολογικής χλωρίδας, ειδικά στο τυφλό και το κόλον. Στο σώμα συνυπάρχουν
συνήθως ποικίλα μη παθογόνα στελέχη της E. coliØ μεγάλοι
αριθμοί από αυτά διέρχονται καθημερινά μέσω του εντέρου
και απομακρύνονται με τα κόπρανα. Τα εντεροπαθογόνα
στελέχη της E. coli, όμως, διαθέτουν ινώδεις πρωτεΐνες που
ονομάζονται CFA (Colonization Factor Antigens, δηλ. αντιγονικοί παράγοντες αποικισμού), με τη βοήθεια των οποίων
προσκολλώνται εξειδικευμένα στα επιθηλιακά κύτταρα του
λεπτού εντέρου. Εκεί, τα παθογόνα αυτά στελέχη δημιουργούν αποικίες και παράγουν εντεροτοξίνες (βλ. Τμήμα 21.9)
που προκαλούν διάρροια ή και άλλες ασθένειες (f Τμήμα
29.7). Αντίθετα, τα μη παθογόνα στελέχη της E. coli σπανίως διαθέτουν τις πρωτεΐνες CFA. Ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες βακτηριακής προσκόλλησης παρατίθενται στον
Πίνακα 21.3.

James A. Roberts

Εισβολή

Εικόνα 21.14 Βακτήριο Escherichia coli με κροσσούς τύπου P, όπως φαίνεται στο ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο με την τεχνική της σκιαστικής επικάλυψης. Οι κροσσοί τύπου P μοιάζουν με τους κροσσούς του τύπου Ι, αλλά είναι λίγο μακρύτεροι. Το κύτταρο της φωτογραφίας έχει διάμετρο 0,5 μm περίπου.

Ορισμένοι μικροοργανισμοί οφείλουν την παθογονικότητά
τους αποκλειστικά και μόνο στις τοξίνες που παράγουν. Αυτοί οι οργανισμοί δεν είναι απαραίτητο να διεισδύουν στους
ιστούς του ξενιστή και θα τους εξετάσουμε χωριστά (βλ.
Τμήματα 21.8 και 21.9). Τα περισσότερα παθογόνα, όμως,
πρέπει να εισβάλλουν στο επιθήλιο προκειμένου να ξεκινήσει η παθογονική δράση τους, διαδικασία που ονομάζεται
εισβολή. Τα σημεία εισόδου είναι κατά κανόνα μικρές ασυνέχειες ή πληγές στο δέρμα ή στους βλεννογόνους υμένες
και αποτελούν τον συνήθη τόπο αρχικής εγκατάστασης και
πολλαπλασιασμού των παθογόνων. Πολλαπλασιασμός μπορεί να λάβει χώρα και πάνω σε ακέραιη βλεννογόνο μεμβράνη, ιδιαίτερα αν μεταβληθεί ή καταστραφεί η φυσιολογική χλωρίδα, π.χ. κατά τη διάρκεια αντιβιοτικής θεραπείας.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα παθογόνα αποικίζουν ευκολότερα τον ιστό, κάτι που διευκολύνει περαιτέρω τη διαδικασία
εισβολής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αρχική εγκατάσταση
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πινακασ 21.3 Σημαντικοί παράγοντες προσκόλλησης
μικροβιακών παθογόνων σε ιστούς
ξενιστών α
Παράγοντας

Παράδειγμα

Γλυκοκάλυκας / κάψα / Παθογόνα στελέχη Escherichia coli – ο γλυκοκάλυκας
βλεννοστιβάδα
ευνοεί την προσκόλληση στην ψηκτροειδή
(f Τμήμα 4.13
παρυφή των εντερικών λαχνών
και Εικόνα 21.13)
Streptococcus mutans – ο δεξτρανικός γλυκοκάλυκας
ευνοεί την πρόσδεση στις οδοντικές επιφάνειες
Πρωτεΐνες
Streptococcus pyogenes – η πρωτεΐνη Μ της
προσκόλλησης
βακτηριακής επιφάνειας δεσμεύεται σε υποδοχείς
των βλεννογόνων υμένων της αναπνευστικής οδού
Neisseria gonorrhoeae – η πρωτεΐνη Opa της βακτηριακής επιφάνειας δεσμεύεται σε υποδοχείς του
ουρογεννητικού επιθηλίου
Λιποτειχικό οξύ
Streptococcus pyogenes – ευνοεί (μαζί με την πρω(f Τμήμα 4.8
τεΐνη Μ) τη δέσμευση σε υποδοχείς της αναπνευκαι Εικόνα 4.32)
στικής βλεννογόνου στιβάδας
Κροσσοί (ινίδια)
Neisseria gonorrhoeae – οι κροσσοί τύπου Ι ευνοούν
(f Τμήμα 4.13
την πρόσδεση στο ουρογεννητικό επιθήλιο
και Εικόνα 21.14)
Είδη του γένους Salmonella – ινίδια τύπου Ι διευκολύνουν την πρόσδεση στο επιθήλιο του λεπτού
εντέρου
Παθογόνα στελέχη Escherichia coli – οι ινώδεις πρωτεΐνες που συνιστούν τους αντιγονικούς παράγοντες αποικισμού (CFA) ευνοούν την πρόσδεση στο
επιθήλιο του λεπτού εντέρου
α

 Οι περισσότερες θέσεις υποδοχής στους ξενιστικούς ιστούς είναι διάφορες γλυκοπρωτεΐνες ή σύνθετα λιπίδια, π.χ. γαγγλιοζίτες ή γλοβοζίτες.

και ανάπτυξη των παθογόνων μπορεί να γίνει σε θέσεις πολύ απομακρυσμένες από τη θέση εισόδου. Η μετάβαση στις
θέσεις αυτές γίνεται συνήθως μέσω του αίματος ή του λεμφικού συστήματος (f Τμήμα 22.1).

✓ 21.6 Έλεγχος εννοιών
Η είσοδος των παθογόνων στους ιστούς του ξενιστή γίνεται συνήθως με προσκόλληση σε εξειδικευμένα μόρια του ξενιστή, συχνά
σε βλεννογόνους επιφάνειες. Η εισβολή ξεκινά στη θέση προσκόλλησης και μπορεί να εξαπλωθεί σε όλο τον ξενιστή μέσω του κυκλοφορικού συστήματος.
✓
✓

Με ποιον τρόπο επηρεάζουν τα μόρια CFA της Escherichia coli την προσκόλληση στους βλεννογόνους ιστούς;
Με ποιον τρόπο η προσκόλληση εκκινεί τη διείσδυση;

21.7

Αποικισμός και αύξηση

Εφόσον κάποιο παθογόνο αποκτήσει πρόσβαση σε έναν
ιστό, έχει κατόπιν πιθανότητες να πολλαπλασιαστεί, διαδικασία που ονομάζεται αποικισμός. Τα παθογόνα που εισέρχονται σε έναν ιστό σπανίως είναι αρκετά σε αριθμό ώστε
να προκαλέσουν βλάβες, επομένως θα πρέπει να βρουν θρεπτικά υλικά και κατάλληλες συνθήκες για να πολλαπλασιαστούν. Η ανάπτυξη ενός παθογόνου επηρεάζεται από πε-
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ριβαλλοντικούς παράγοντες, όπως είναι η θερμοκρασία, το
pH και το δυναμικό αναγωγής, αλλά ακόμη σημαντικότερος
παράγοντας είναι η διαθεσιμότητα θρεπτικών υλικών στον
ιστό του ξενιστή. Εκ πρώτης όψεως θα πίστευε κανείς ότι
τα σπονδυλωτά αποτελούν ένα είδος διατροφικού παραδείσου για τους μικροοργανισμούς, αλλά στην πραγματικότητα
δεν διαθέτουν σε επάρκεια όλες τις απαραίτητες θρεπτικές
ουσίες. Διάφορα ευδιάλυτα θρεπτικά υλικά, όπως τα σάκχαρα, τα αμινοξέα και τα οργανικά οξέα, δεν απαντούν πάντοτε σε επάρκεια, με αποτέλεσμα να ευνοούνται εκείνοι οι οργανισμοί που μπορούν να αξιοποιήσουν περίπλοκες θρεπτικές πηγές, όπως είναι το γλυκογόνο. Επίσης, δεν υπάρχουν
σε όλους τους ιστούς και σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή επαρκείς ποσότητες των βιταμινών και των αυξητικών
παραγόντων που απαιτούν τα παθογόνα. Επί παραδείγματι, το Brucella abortus που μολύνει τα βοοειδή αναπτύσσεται πολύ αργά στους περισσότερους ιστούς, αλλά ταχύτατα
στον πλακούντα, προκαλώντας αποβολή των εμβρύων. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη συγκέντρωση της ουσίας ερυθριόλη που παράγεται από τον πλακούντα και η οποία επιταχύνει σημαντικά τον πολλαπλασιασμό του B. abortus (βλ.
Πίνακα 21.6).
Άλλες φορές η εγκατάσταση ενός παθογόνου καθορίζεται επίσης από την περιορισμένη διαθεσιμότητα ιχνοστοιχείων. Για παράδειγμα, υπάρχει πληθώρα αποδείξεων σχετικά με την επίδραση του σιδήρου στη μικροβιακή αύξηση. Οι
ζωικές πρωτεΐνες τρανσφερρίνη και λακτοφερρίνη δεσμεύουν
ισχυρά τον σίδηρο και τον μεταφέρουν σε όλο το σώμα μέσω της κυκλοφορίας. Οι πρωτεΐνες αυτές έχουν τόσο στενή
συγγένεια με τον σίδηρο, ώστε πολύ συχνά προκαλούν ανεπάρκεια σιδήρου στα μικρόβια. Έτσι, αν σε ένα ζώο με λοίμωξη χορηγηθούν διατροφικώς ευδιάλυτα άλατα σιδήρου,
αυξάνεται δραστικά η μολυσματικότητα ορισμένων παθογόνων. Όπως είδαμε στο Τμήμα 5.1, πολλά βακτήρια (τα επονομαζόμενα σιδηροφορείς) παράγουν σιδηροχηλικές ενώσεις,
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα πρόσληψης σιδήρου
από το περιβάλλον. Μερικοί σιδηροχηλικοί παράγοντες που
έχουν απομονωθεί από παθογόνα βακτήρια είναι τόσο αποτελεσματικοί, ώστε μπορούν να «υποκλέψουν» σίδηρο ακόμη και από ζωικές σιδηροσυζευκτικές πρωτεΐνες. Για παράδειγμα, ο σιδηροφορέας αεροβακτίνη τον οποίο παράγουν
ορισμένα στελέχη Escherichia coli κωδικεύεται από το πλασμίδιο Col V (f Τμήμα 10.8) και απομακρύνει με μεγάλη
ευκολία τον σίδηρο από την τρανσφερρίνη.
Εντοπισμός στο σώμα
Μετά την αρχική του είσοδο στο σώμα, ο παθογόνος μικροορ
γανισμός παραμένει συνήθως τοπικά εντοπισμένος και πολ
λαπλασιάζεται, δημιουργώντας μια μικρή εστία μόλυνσης.
Αυτό συμβαίνει π.χ. στους δοθιήνες («καλογήρους»), τον
ψευδάνθρακα και τα εξανθήματα που δημιουργούνται από
τις τοπικές μολύνσεις του δέρματος με Staphylococcus (f
Τμήμα 26.9). Εναλλακτικά, ο οργανισμός μπορεί να περάσει
στα λεμφικά αγγεία και να εναποτεθεί στους λεμφαδένες.

Αν ο μικροοργανισμός φθάσει στο αίμα, τότε μεταφέρεται
σε απομακρυσμένες περιοχές του σώματος, αν και συνήθως
συγκεντρώνεται στο ήπαρ ή στον σπλήνα. Η διασπορά του
παθογόνου μέσω του αίματος και του λεμφικού συστήματος
μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένη (διασυστηματική) λοίμωξη του σώματος και πολλαπλασιασμό του παθογόνου σε
πολλούς ιστούς. Αν η ανάπτυξη του βακτηρίου στους ιστούς
είναι πολύ εκτεταμένη, τότε διαχέεται στο αίμα σημαντικός
αριθμός μικροοργανισμών με συνέπεια την εκδήλωση βακτηριαιμίας. Στις εκτεταμένες λοιμώξεις αυτού του τύπου,
η αρχή γίνεται σχεδόν πάντοτε από κάποια τοπική λοίμωξη
σε συγκεκριμένο όργανο.

Ποσοστό ποντικών που πεθαίνουν
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✓ 21.7 Έλεγχος εννοιών
Για να μπορέσει κάποιο παθογόνο να αποικίσει έναν ξενιστικό ιστό
και να πολλαπλασιαστεί σε σημαντικό βαθμό, θα πρέπει πρώτα να
αποκτήσει πρόσβαση σε θρεπτικές ουσίες και κατάλληλες αναπτυξιακές συνθήκες. Τα παθογόνα είτε αναπτύσσονται τοπικά στον τόπο αρχικής προσβολής είτε διασπείρονται στο σώμα.
✓

✓

Γιατί αποτελούν ο αποικισμός και ο πολλαπλασιασμός απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των περισσότερων παθογόνων;
Ποιοι ξενιστικοί παράγοντες περιορίζουν ή επιταχύνουν τον
αποικισμό και την ανάπτυξη ενός μικροοργανισμού σε συγκεκριμένη θέση;
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Μολυσματικότητα ονομάζεται η σχετική ικανότητα ενός
παρασίτου να προκαλεί νόσο. Εδώ θα εξετάσουμε μερικές
από τις κύριες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της μολυσματικότητας και στη συνέχεια θα δώσουμε
ορισμένα παραδείγματα οργανισμών υψηλής μολυσματικότητας, καθώς και των μηχανισμών που αυτοί χρησιμοποιούν
για να αυξήσουν τη μολυσματικότητά τους.
Μέτρηση της μολυσματικότητας
Η μολυσματικότητα ενός παθογόνου μπορεί να προσδιοριστεί με πειραματικές μελέτες της LD50. Η LD50 (lethal
dose50), δηλαδή η θανατηφόρος δόση50, είναι εκείνη η δόση
ενός μολυσματικού παράγοντα η οποία θανατώνει το 50%
των ζώων μιας ομάδας ελέγχου. Η LD50 των παθογόνων
υψηλής μολυσματικότητας συνήθως δεν διαφέρει πολύ από
το LD100, με άλλα λόγια ο αριθμός των απαιτούμενων παθογόνων για να θανατωθεί το 50% των πειραματοζώων δεν
απέχει πολύ από τον αριθμό των κυττάρων που θανατώνει
το σύνολο των πειραματοζώων. Αυτό φαίνεται στην Εικόνα
21.15, σε ό,τι αφορά την πειραματική μόλυνση ποντικών με
Streptococcus και Salmonella. Ακόμη και λίγα κύτταρα του
Streptococcus pneumoniae σε ένα πειραματόζωο αρκούν για
να προκαλέσουν θανατηφόρο λοίμωξη και να εξοντώσουν
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104
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Αριθµός χορηγούµενων κυττάρων ανά πειραµατόζωο (ποντίκι)

Εικόνα 21.15 Συγκριτικές διαφορές στη μικροβιακή μολυσματικότητα, με
βάση τον αριθμό των κυττάρων Streptococcus pneumoniae και Salmonella typhimurium που απαιτούνται για να θανατωθούν πειραματόζωα.

όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου. Για τον συγκεκριμένο οργανισμό, μάλιστα, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η LD50,
ακριβώς επειδή είναι τόσο λίγα τα κύτταρα που χρειάζονται
για να προκληθεί η θανατηφόρος λοίμωξη. Αντίθετα, η LD50
ενός ηπιότερου παθογόνου των ποντικών, της Salmonella typhimurium, είναι πολύ υψηλότερη από εκείνη του S. pneumoniae και ο αριθμός των κυττάρων που απαιτούνται για να
θανατωθεί το 100% της ομάδας ελέγχου είναι υπερεκατονταπλάσιος εκείνου της LD50.
Η μολυσματικότητα παθογόνων που διατηρούνται σε
εργαστηριακές καλλιέργειες και δεν αναπτύσσονται σε ζώα
είναι συχνά μειωμένη ή και εκλείπει εντελώς. Τέτοιοι οργανισμοί αποκαλούνται εξασθενημένοι. Η εξασθένηση μπορεί
να οφείλεται στην ταχύτερη ανάπτυξη στελεχών χαμηλότερης μολυσματικότητας, τα οποία ενδεχομένως ευνοούνται
επιλεκτικά από τη διαδοχική μεταφορά τους σε νέα καλλιεργητικά υλικά. Σε πολλές περιπτώσεις, η εξασθένηση είναι
εντονότερη όταν οι καλλιεργητικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές για το είδος. Αν σε ένα ζώο χορηγηθεί εξασθενημένη
καλλιέργεια, τότε τα παθογόνα ενίοτε ανακτούν την αρχική
μολυσματικότητά τους, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις
η απώλεια είναι μόνιμη. Τα εξασθενημένα στελέχη χρησιμοποιούνται συχνά για την παραγωγή εμβολίων, ιδιαίτερα ιικών εμβολίων (f Τμήμα 22.11). Για παράδειγμα, τα εμβόλια της ιλαράς και της παρωτίτιδας αποτελούνται από εξασθενημένα ιικά στελέχη.
Τοξικότητα και ικανότητα εισβολής
Η μολυσματικότητα ενός παθογόνου οφείλεται στην ικανότητά του να προκαλεί βλάβες μέσω δύο μηχανισμών, της τοξικότητας και της ικανότητας εισβολής. Όλα τα παθογόνα
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χρησιμοποιούν αυτούς τους δύο μηχανισμούς για την πρόκληση παθολογικών εκδηλώσεων.
Τοξικότητα ονομάζεται η ικανότητα ενός οργανισμού
να προκαλεί παθολογικές καταστάσεις μέσω μιας προσχηματισθείσας τοξίνης που αναστέλλει τη λειτουργία ή προκαλεί
τον θάνατο των κυττάρων του ξενιστή. Για παράδειγμα, ο τέτανος οφείλεται στην ισχυρή εξωτοξίνη που παράγει το Clostridium tetani (βλ. Τμήμα 21.10). Τα κύτταρα του C. tetani
παραμένουν στις αρχικές θέσεις εισόδου τους (συνήθως κάποια πληγή), όπου αναπτύσσονται αργάØ σπάνια μετακινούνται μακριά από τις θέσεις αυτές. Ωστόσο, το C. tetani είναι
εξαιρετικά νοσογόνο, καθώς παράγει την τετανική τοξίνη, η
οποία μεταφέρεται μέσω της κυκλοφορίας σε απομακρυσμένα σημεία του οργανισμού και προκαλεί ανεξέλεγκτες μυϊκές
συσπάσεις που συχνά οδηγούν στον θάνατο του ξενιστή.
Ικανότητα εισβολής ονομάζεται η δυνατότητα ενός παθογόνου να αναπτύσσεται σε ξενιστικούς ιστούς και να φθάνει σε τόσο μεγάλους αριθμούς, ώστε να αναστέλλει μία ή
περισσότερες λειτουργίες του ξενιστή. Η ικανότητα εισβολής
επιτρέπει σε έναν μικροοργανισμό να είναι νοσογόνος ακόμα κι όταν δεν παράγει τοξίνες. Επί παραδείγματι, ο σημαντικότερος παράγοντας μολυσματικότητας του Streptococcus
pneumoniae είναι το γεγονός ότι διαθέτει μια πολυσακχαριτική κάψα που τον προστατεύει από τη φαγοκυττάρωση (βλ.
Τμήμα 21.6Ø f Τμήμα 22.2 και Εικόνα 22.5), εξουδετερώνοντας έτσι έναν από τους κυριότερους αμυντικούς μηχανισμούς των ξενιστών έναντι της διείσδυσης παθογόνων. Τα
συγκεκριμένα στελέχη του S. pneumoniae μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες βλάβες στον ξενιστή, λόγω της μεγάλης ικανότητας εισβολής που τα χαρακτηρίζει: αναπτύσσονται σε τεράστιους αριθμούς στον πνευμονικό ιστό, όπου
επάγουν ξενιστικές αντιδράσεις οι οποίες καταλήγουν στην
εκδήλωση πνευμονίας (f Τμήμα 26.2). Αντίθετα, τα στελέχη χωρίς κάψα δεσμεύονται γρήγορα και αποτελεσματικά
από τον ξενιστή και καταστρέφονται από τα φαγοκύτταρα.
Τα Clostridium tetani και Streptococcus pneumoniae
συνιστούν χαρακτηριστικά παραδείγματα ακραίας τοξικότητας και ακραίας ικανότητας εισβολής, αντιστοίχως. Τα περισσότερα επιτυχή παθογόνα πάντως κατατάσσονται κάπου
ενδιάμεσα, όσον αφορά αυτές τις δύο ιδιότητες, χρησιμοποιώντας και τους δύο μηχανισμούς (τοξίνες και εισβολή) για
να προκαλέσουν νόσο.
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ντες προσκόλλησης είναι το πολυσακχαριτικό αντιγόνο Ο
της κυτταρικής επιφάνειας και το αντιγόνο Η των μαστιγίων, ενώ ενισχυτικό ρόλο μπορεί να παίξουν και οι κροσσοί
της κυτταρικής επιφάνειας. Ο πολυσακχαρίτης Vi της κάψας αναστέλλει τόσο τη δράση του συμπληρώματος όσο και
την αντιγονικά διαμεσολαβούμενη θανάτωση των κυττάρων
Salmonella (f Τμήμα 22.10). Τα γονίδια inv στα είδη του
γένους Salmonella κωδικεύουν τουλάχιστον είκοσι πρωτεΐνες που συμμετέχουν στη διαδικασία προσβολής. Για παράδειγμα, το invΗ κωδικεύει μια επιφανειακή πρωτεΐνη προσκόλλησης, ενώ τα invC, invG και invI κωδικεύουν πρωτεΐνες που συμμετέχουν στη συναρμολόγηση ενός εξειδικευμένου επιφανειακού προσαρτήματος, που ονομάζεται βελόνη (needle) ή ενεσίσωμα (injectisome) [Βλ. Παράρτημα 3,
Σ.τ.Ε.Ε. 5].
Η ευκολία με την οποία όρισμένα είδη Salmonella προκαλούν λοιμώξεις έγκειται στο γεγονός ότι παρασιτούν και
πολλαπλασιάζονται ενδοκυτταρικά όχι μόνο σε κύτταρα του
εντερικού τοιχώματος, αλλά ακόμη και στα μακροφάγα, μια
ομάδα λευκοκυττάρων που υπό φυσιολογικές συνθήκες φαγοκυτταρώνουν βακτήρια (f Τμήμα 22.2). Ένας από τους
τρόπους δράσης των φαγοκυττάρων είναι η παραγωγή ειδικών τοξικών ενώσεων του οξυγόνου, τα οποία όμως η Salmonella εξουδετερώνει με το προϊόν του γονιδίου oxyR. Επίσης, τα μακροφάγα παράγουν ειδικά αμυντικά μόρια, τις ντεφενσίνες, που κι αυτά όμως εξουδετερώνονται από τη Salmonella, με τα προϊόντα των γονιδίων phoP και phoQ. Η Salmonella, επομένως, διαθέτει γονίδια (oxy και pho) που της
επιτρέπουν να γίνει ενδοκυτταρικό παράσιτο, καθώς τα προϊόντα αυτών των γονιδίων εξουδετερώνουν τους αμυντικούς
μηχανισμούς του ξενιστή που θα περιόριζαν την ενδοκυτταρική της ανάπτυξη. Επίσης, ορισμένοι παράγοντες μολυσματικότητας οι οποίοι συμβάλλουν στην αντοχή και τη διασπορά των περισσότερων παθογόνων στελεχών της Salmonella
είναι πλασμιδιακής προέλευσης. Τέλος, για να αποθηκεύσει
τον αναπτυξιακά πολύτιμο σίδηρο, η Salmonella παράγει
ειδικές σιδηροχηλικές πρωτεΐνες, τους σιδηροφορείς (f
Τμήμα 5.1 και Τμήμα 21.7). Βλέπουμε δηλαδή ότι η Salmonella, και ενδεχομένως τα περισσότερα παθογόνα, διαθέτουν
αρκετούς παράγοντες αύξησης της μολυσματικότητάς τους,
που συμβάλλουν στην εκδήλωση νόσου. Οι διάφοροι γνωστοί παράγοντες μολυσματικότητας της Salmonella παρατίθενται στην Εικόνα 21.16.

Μολυσματικότητα του γένους Salmonella
Τα είδη του γένους Salmonella χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό τοξινών, εισβολής και άλλων μολυσματικών παραγόντων κατά την παθογονική δράση τους. Αρχικά, η Salmonella παράγει τρεις τουλάχιστον τοξίνες που συμβάλλουν στη
μολυσματικότητά της: την εντεροτοξίνη (Πίνακας 21.4), την
ενδοτοξίνη (f Τμήμα 4.9 και Εικόνα 4.35) και την κυτταροτοξίνη. Η κυτταροτοξίνη αναστέλλει την πρωτεϊνοσύνθεση στα κύτταρα του ξενιστή και αποτρέπει τη διαφυγή του
ενδοκυτταρικού Ca2+ από αυτά. Επίσης, στην προσβολή συμ
μετέχουν διάφοροι παράγοντες μολυσματικότητας. Παράγο

✓ 21.8 Έλεγχος εννοιών
Η μολυσματικότητα ενός παθογόνου καθορίζεται από την ικανότητα εισβολής, την τοξικότητα και μερικούς άλλους παράγοντες του
παθογόνου. Στα περισσότερα παθογόνα η μολυσματικότητα καθορίζεται από πολλούς παράγοντες. Εξασθένηση ενός παθογόνου είναι η απώλεια μολυσματικότητας.
✓
✓

Σε τι διαφέρουν η τοξικότητα από την ικανότητα εισβολής;
Εξηγήστε με ποιον τρόπο μπορεί να επέλθει εξασθένηση ενός
παθογόνου οργανισμού. Αναλύστε τον ρόλο των εξασθενημένων μικροοργανισμών στην παραγωγή εμβολίων.
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πινακασ 21.4 Εξωτοξίνες και εξωκυτταρικοί παράγοντες μολυσματικότητας, που  
προέρχονται από παθογόνους μικροοργανισμούς του ανθρώπου
Οργανισμός

Νόσος

Bacillus anthracis
Άνθρακας
					
Bacillus cereus
Bordetella pertussis

Τροφική δηλητηρίαση
Κοκκύτης

Clostridium botulinum
Clostridium tetani
Clostridium perfringens

Αλλαντίαση
Τέτανος
Αεριογόνος γάγγραινα,
τροφική δηλητηρίαση

Τοξίνη ή παράγονταςα

Δράση

Θανατηφόρος παράγοντας (ΘΠ)
Το ΠA είναι ο παράγοντας Β που συνδέεται
Παράγοντας οιδήματος (ΠΟ)		 στο κύτταρο, ο ΠΟ προκαλεί οίδημα,
Προστατευτικό αντιγόνο (ΠA) (ΑΒ)
ο ΘΠ προκαλεί κυτταρικό θάνατο
Εντεροτοξίνη (;)
Προκαλεί απώλεια υγρών από τα εντερικά κύτταρα
Τοξίνη του κοκκύτη (ΑΒ)
Σταματά τη μεταγωγή σήματος μέσω της πρωτεΐνης G, επιφέρει κυτταρικό θάνατο
Νευροτοξίνη (ΑΒ)
Μυϊκή παράλυση (βλ. Εικόνα 21.19)
Νευροτοξίνη (ΑΒ)
Σπαστική παράλυση (βλ. Εικόνα 21.20)
Τοξίνη α (ΚΤ)
Αιμόλυση (λεκιθινάση, βλ. Εικόνα 21.17β)
Τοξίνη β (ΚΤ)
Τοξίνη γ (ΚΤ)
Τοξίνη δ (ΚΤ)
Τοξίνη κ (Ε)
Τοξίνη λ (Ε)
Εντεροτοξίνη (ΚT)

Corynebacterium diphtheriae

Διφθερίτιδα

Τοξίνη της διφθερίτιδας (ΑΒ)

Escherichia coli (μόνο τα
εντεροπαθογόνα στελέχη)
Pseudomonas aeruginosa

Γαστρεντερίτιδα

Εντεροτοξίνη (ΑΒ)

Αιμόλυση
Αιμόλυση
Αιμόλυση (καρδιοτοξίνη)
Κολλαγενάση
Πρωτεάση
Μεταβάλλει τη διαπερατότητα του εντερικού
επιθηλίου
Αναστέλλει την πρωτεϊνοσύνθεση στους ευκαρυώτες (Εικόνα 21.18)
Επάγει απώλεια υγρών από τα εντερικά κύτταρα

Μολύνσεις από
P. aeruginosa
Σαλμονέλλωση, τυφοειδής πυρετός, παρατυφοειδής πυρετός
Βακτηριακή δυσεντερία
Πυρετογόνες μολύνσεις
(εξανθήματα κ.λπ.),
λοιμώξεις του αναπνευστικού, τροφική
δηλητηρίαση, σύνδρομο
τοξικής καταπληξίας,
τοξική επιδερμική
νεκρόλυση

Εξωτοξίνη Α (ΑΒ)

Αναστέλλει την πρωτεϊνοσύνθεση

Εντεροτοξίνη (ΑΒ)

Αναστέλλει την πρωτεϊνοσύνθεση και προκαλεί
λύση των ξενιστικών κυττάρων
Επάγει απώλεια υγρών από τα εντερικά κύτταρα
Αναστέλλει την πρωτεϊνοσύνθεση
Αιμόλυση
Διασυστηματική καταπληξία

Είδη Salmonella
Shigella dysenteriae
Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Πυρετογόνες μολύνσεις,
αμυγδαλίτιδα, οστρακιά

Vibrio cholerae

Χολέρα

α

Κυτταροτοξίνη (ΚΤ)
Σιγκατοξίνη (ΑΒ)
Τοξίνη α (ΚΤ)
Τοξίνη συνδρόμου τοξικής
καταπληξίας (ΥΑ)
Αποφολιδωτικές τοξίνες Α
και Β (ΥΑ)
Λευκοσιδίνη (ΚΤ)
Τοξίνη β (ΚΤ)
Τοξίνη γ (ΚΤ)
Τοξίνη δ (ΚΤ)
Εντεροτοξίνη Α, Β, C, D
και Ε (ΥΑ)
Ένζυμο πήξης αίματος (Ε)
Στρεπτολυσίνη Ο (ΚΤ)
Στρεπτολυσίνη S (ΚΤ)
Ερυθρογόνος τοξίνη (ΥΑ)
Στρεπτοκινάση (Ε)
Υαλουρονιδάση (Ε)
Εντεροτοξίνη (ΑΒ)

Απολέπιση δέρματος, καταπληξία
Καταστρέφει λευκοκύτταρα
Αιμόλυση
Θανατώνει κύτταρα
Αιμόλυση, λευκόλυση
Προκαλεί εμετούς, διάρροια, καταπληξία
Επάγει θρόμβωση του ινώδους
Αιμόλυση
Αιμόλυση (βλ. Εικόνα 21.17)
Προκαλεί το εξάνθημα της οστρακιάς
Διασπά τους θρόμβους του ινώδους
Διασπά το υαλουρονικό οξύ στον συνδετικό ιστό
Επάγει απώλεια υγρών από τα
εντερικά κύτταρα (Εικόνα 21.21)

ΑΒ: τοξίνη Α-Β· KT: κυτταρολυτική τοξίνη· Ε: ενζυμικός παράγοντας μολυσματικότητας· ΥΑ: υπεραντιγονική τοξίνη, αταξινόμητος παράγοντας.

ΙII Π Α ΡΑ Γ Ο Ν Τ Ε Σ
Μ Ο ΛΥ Σ Μ ΑΤ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ Σ Κ Α Ι
Τ ΟΞ Ι Ν Ε Σ
Η παθογονικότητα των μικροοργανισμών ευνοείται σημαντικά από τοξίνες και εξωκυτταρικούς παράγοντες μολυσματικότητας που οι ίδιοι οι μικροοργανισμοί παράγουν και απελευθερώνουν. Αν και οι πρωτεΐνες αυτές εμφανίζουν μεγάλη
ποικιλία και παράγονται από πολλά και διάφορα παθογόνα,
πολλές έχουν κοινά μοριακά χαρακτηριστικά και παρόμοιους

μηχανισμούς δράσης. Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε
ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα τοξινών και παραγόντων μολυσματικότητας σε επίπεδο μηχανισμού δράσης.

21.9

Παράγοντες μολυσματικότητας

Ορισμένες εξωκυτταρικές πρωτεΐνες που παράγονται από παθογόνα συντελούν στην ενίσχυση και διατήρηση των νόσων.
Αυτές οι πρωτεΐνες ονομάζονται παράγοντες μολυσματικότη-

21.9   ■ παραγοντες μολυσματικοτητασ
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Σιδηροφορείς

Εικόνα 21.16 Παράγοντες που
αυξάνουν τη μολυσματικότητα της
Salmonella. Παρουσιάζονται εκείνα
τα δομικά στοιχεία που γνωρίζουμε
ότι είναι παθογονικώς σημαντικά. Τα
Ενδοτοξίνη στο
πρωτεϊνικά προϊόντα του γονιδιακού
λιποπολυσακχαριτικό
συστήματος pho δεν έχουν ταυτοποι- στρώµα (πυρετός)
ηθεί, αλλά είναι γνωστό ότι εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των λιποδιασπαστικών ντεφενσινών που παράγουν
Αντιφαγοκυτταρικές
πρωτεΐνες που
τα μακροφάγα.
κωδικεύονται από
το γονίδιο oxyR

Εντεροτοξίνη
(διάρροια)

Ινώδες, θρόμβοι και μολυσματικότητα
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εισβολή ενός μικροβιακού
παθογόνου στον ξενιστή αντιμετωπίζεται άμεσα με τον σχηματισμό θρόμβων ινώδους. Ο μηχανισμός της θρόμβωσης
ενεργοποιείται από τον τραυματισμό του ιστού και έχει ως
αποτέλεσμα την απομόνωση του παθογόνου και τον περιορισμό της λοίμωξης σε μια μικρή περιοχή του σώματος. Ορισμένοι οργανισμοί έχουν την ικανότητα να παράγουν ινωδολυτικά ένζυμα που διασπούν τους θρόμβους, επιτρέποντας

Επιφανειακά
προσαρτήµατα που
κωδικεύονται από
γονίδια inv·
προσκόλληση

Πλασµίδιο
µολυσµατικότητας

Αντιγόνο Ο
(αναστέλλει τη
φαγοκυτταρική
θανάτωση)

τας. Οι περισσότεροι τέτοιοι παράγοντες είναι ένζυμα που βοηθούν τα παθογόνα να δημιουργήσουν αποικίες και να αναπτυχθούν. Επί παραδείγματι, οι στρεπτόκοκκοι, οι σταφυλόκοκκοι και ορισμένα είδη του γένους Clostridium παράγουν
το ένζυμο υαλουρονιδάση (Πίνακας 21.4). Η υαλουρονιδάση
ευνοεί τη διασπορά των μικροοργανισμών στους διάφορους
ιστούς, καθώς διασπά το υαλουρονικό οξύ, έναν πολυσακχαρίτη που λειτουργεί ως στερεωτικό υλικό στον χώρο μεταξύ
των κυττάρων. Η παραγωγή της υαλουρονιδάσης επιτρέπει
τη διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών από την αρχική θέση προσβολής στους διάφορους ιστούς του ξενιστή.
Οι στρεπτόκοκκοι και οι σταφυλόκοκκοι παράγουν επίσης
ευρύτατη ποικιλία πρωτεασών, νουκλεασών και λιπασών,
που χρησιμεύουν στον αποπολυμερισμό των πρωτεϊνών, των
νουκλεϊκών οξέων και των λιπιδίων του ξενιστή. Τα είδη του
Clostridium που προκαλούν την αεριογόνο γάγγραινα, παράγουν επιπλέον το ένζυμο κολλαγονάση, γνωστή και ως τοξίνη κ (Πίνακας 21.4), η οποία αποικοδομεί το υποστηρικτικό
δίκτυο των ιστών, που αποτελείται από κολλαγόνο, επιτρέποντας τη διασπορά του παθογόνου στους ιστούς του ξενιστή.

Κροσσοί
τύπου 1
(προσκόλληση)

Μαστίγιο
(αυτοκινησία)
Αντιγόνο Η
(προσκόλληση·
αναστολή
φαγοκυτταρικής
θανάτωσης)

Αντιγόνο της
κάψας Vi·
αναστέλλει την
πρόσδεση του
συµπληρώµατος
του µαστιγίου

Κυτταροτοξίνη
(αναστέλλει τη
σύνθεση πρωτεϊνών στα
κύτταρα του ξενιστή·
είσοδος ασβεστίου
στο ξενιστικό κύτταρο·
προσκόλληση)

έτσι την περαιτέρω διασπορά της λοίμωξης. Μια τέτοια ινωδολυτική ουσία, γνωστή ως στρεπτοκινάση, παράγεται από
τον Streptococcus pyogenes (Πίνακας 21.4).
Άλλοι οργανισμοί, όμως, μπορούν να παράγουν ένζυμα
που ευνοούν τον σχηματισμό θρόμβων ινώδουςØ έτσι, αδυνατούν μεν να εξαπλωθούν, αλλά διασφαλίζουν την προστασία
τους από το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή. Το καλύτερα μελετημένο ένζυμο που προκαλεί θρόμβους ινώδους είναι το ένζυμο πήξης του αίματος (Πίνακας 21.4), που παράγεται από το παθογόνο Staphylococcus aureus. Το ένζυμο αυτό
προκαλεί την εναπόθεση ινώδους πάνω στους μικροβιακούς
κόκκους, παρέχοντάς τους κάλυμμα προστασίας από τις επιθέσεις των κυττάρων του ξενιστή. Το πλέγμα ινώδους που
παράγεται από τη δράση του ενζύμου πήξης του αίματος είναι μάλλον η αιτία για την εξαιρετικά εντοπισμένη φύση πολλών σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων, όπως π.χ. οι δοθιήνες και
οι φλύκταινες (f Εικόνα 26.23).

✓ 21.9 Έλεγχος εννοιών
Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί παράγουν μια ποικιλία ενζύμων
που αυξάνουν τη μολυσματικότητά τους, άλλοτε διασπώντας τους
ιστούς του ξενιστή και άλλοτε μεταβάλλοντας το περιβάλλον τους,
προκειμένου να εξασφαλίσουν θρεπτικές ουσίες. Σε άλλες περιπτώσεις, οι παράγοντες μολυσματικότητας που εκκρίνονται από
τα παθογόνα παρέχουν προστασία από την επαφή με τους φυσιολογικούς μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αποσκοπούν στο να ενισχύσουν τον αποικισμό και την ανάπτυξη των παθογόνων.
✓

Τι πλεονέκτημα παρέχει στο παθογόνο η παραγωγή ενζύμων
που πέπτουν τα δομικά στοιχεία των ξενιστικών ιστών;
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Η δράση του ενζύμου πήξης του αίματος βοηθά ή εμποδίζει τη
βακτηριακή ανάπτυξη και με ποιον τρόπο; Δώστε συγκεκριμένα παραδείγματα.

21.10

Εξωτοξίνες

Οι εξωτοξίνες είναι πρωτεΐνες που απελευθερώνονται στον
εξωκυτταρικό χώρο κατά την ανάπτυξη του οργανισμού. Αυτές οι τοξίνες είναι δυνατόν να διασπαρούν σε μεγάλες αποστάσεις μέσα στο σώμα και να προκαλέσουν βλάβες σε περιοχές πολύ μακριά από την αρχική εστία της λοίμωξης. Ο
Πίνακας 21.4 συνοψίζει τις ιδιότητες και τη δράση μερικών
από τις γνωστότερες εξωτοξίνες, καθώς και ορισμένων άλλων εξωκυτταρικών παραγόντων μολυσματικότητας.
Οι περισσότερες εξωτοξίνες ανήκουν σε μία από τις
τρεις ακόλουθες κατηγορίες: τις κυτταρολυτικές τοξίνες, τις
τοξίνες Α-Β και τις υπεραντιγονικές τοξίνες. Οι κυτταρολυτικές τοξίνες είναι ένζυμα που επιτίθενται σε κάποιο δομικό
συστατικό των κυττάρων και προκαλούν λύση. Οι τοξίνες ΑΒ αποτελούνται από δύο ομοιοπολικά συνδεδεμένες υπομονάδες, Α και Β. Η μία από αυτές, η Β, συνδέεται σε κάποιον
επιφανειακό υποδοχέα των ξενιστικών κυττάρων και επιτρέπει τη μεταφορά της Α στο εσωτερικό του κυττάρου, όπου
αυτή επιφέρει διάφορες βλάβες. Τα υπεραντιγόνα είναι τοξίνες που διεγείρουν μεγάλο αριθμό κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος του ξενιστή, προκαλώντας εκτεταμένες
φλεγμονώδεις αποκρίσεις (f Τμήμα 22.14).
Κυτταρολυτικές τοξίνες

Εικόνα 21.17 (α) Ζώνες αιμόλυσης γύρω
από αποικίες Streptococcus pyogenes, που αναπτύσσονται σε τρυβλίο άγαρ-αίματος. (β) Δράση της λεκιθινάσης, μιας φωσφολιπάσης, γύρω από αποικίες Clostridium perfringens, που
αναπτύσσονται σε καλλιεργητικό μέσο αγαρόζης εμπλουτισμένο με κρόκο αυγού (πηγή λεκιθίνης). Η λεκιθινάση διασπά τις μεμβράνες των
ερυθροκυττάρων, δημιουργώντας τις διαυγείς
ζώνες που φαίνονται στη φωτογραφία.

Τοξίνη της διφθερίτιδας
Όπως θα δούμε εκτενέστερα στο Τμήμα 26.3, η τοξίνη της
διφθερίτιδας παράγεται από το Corynebacterium diphtheriae
και αποτελεί σημαντικό παράγοντα παθογένεσης για τη νόσο
της διφθερίτιδας. Τα ποντίκια και οι αρουραίοι είναι σχετικά ανθεκτικοί οργανισμοί στην τοξίνη της διφθερίτιδας, αλλά οι άνθρωποι, τα κουνέλια και τα πτηνά έχουν μεγάλη ευαισθησία, καθώς ένα και μόνο μόριο της τοξίνης μπορεί να
προκαλέσει στα είδη αυτά κυτταρική λύση. Η τοξίνη της διφθερίτιδας που εκκρίνεται από τα κύτταρα του C. diphtheriae ανήκει στην κατηγορία των τοξινών Α-Β και το πολυπεπτίδιό της έχει μοριακό βάρος (ΜΒ) 62.000. Η υπομονάδα
Β δεσμεύεται εξειδικευμένα σε έναν υποδοχέα της κυτταροπλασματικής μεμβράνης του ξενιστικού κυττάρου (Εικόνα
21.18). Μετά τη δέσμευση, οι υπομονάδες Α και Β αλληλεπιδρούν πρωτεολυτικά μεταξύ τους, με τελικό αποτέλεσμα
την είσοδο της υπομονάδας Α (που έχει ΜΒ 21.000) στο κυτ-

T. D. Brock

Πολλά παθογόνα παράγουν πρωτεΐνες που δρουν στην κυτταροπλασματική μεμβράνη, προκαλώντας λύση άρα και θάνατο των ζωικών κυττάρων. Οι τοξίνες αυτές ονομάζονται
επίσης αιμολυσίνες, διότι η δράση τους παρατηρείται πολύ
εύκολα στα ερυθρά αιμοσφαίρια (Πίνακας 21.4). Οι επιδράσεις τους, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στα ερυθροκύτταρα, αλλά αφορούν και πολλά άλλα κύτταρα του ξενιστή.
Η παραγωγή αιμολυσινών διαπιστώνεται εύκολα στο εργαστήριο με γραμμική επίστρωση του οργανισμού σε τρυβλίο

άγαρ-αίματος. Η αιμολυσίνη απελευθερώνεται κατά την ανάπτυξη των αποικιών και λύει τα περιβάλλοντα ερυθροκύτταρα, δημιουργώντας έτσι ζώνες αιμόλυσης (Εικόνα 21.17α).
Ορισμένες αιμολυσίνες επιτίθενται στα φωσφολιπίδια της
κυτταροπλασματικής μεμβράνης των ξενιστικών κυττάρων.
Συνηθέστερο υπόστρωμα των αιμολυσινών είναι το φωσφολιπίδιο λεκιθίνη (φωσφατιδυλοχολίνη) και γι’ αυτό τα συγκεκριμένα ένζυμα ονομάζονται λεκιθινάσες ή φωσφολιπάσες
(Εικόνα 21.17β). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τοξίνη
α του Clostridium perfringens, μια λεκιθινάση που διασπά τα
μεμβρανικά λιπίδια και προκαλεί κυτταρική λύση (Πίνακας
21.4). Επειδή τα φωσφολιπίδια είναι συστατικά των κυτταρικών μεμβρανών όλων των οργανισμών, μερικές φορές οι
φωσφολιπάσες λύουν την κυτταροπλασματική μεμβράνη όχι
μόνο των ξενιστικών αλλά και των βακτηριακών κυττάρων.
Υπάρχουν ωστόσο αιμολυσίνες που δεν είναι φωσφολιπάσες.
Για παράδειγμα, η στρεπτολυσίνη Ο, την οποία παράγουν οι
στρεπτόκοκκοι, επιδρά στις στερόλες της κυτταροπλασματικής μεμβράνης. Οι λευκοσιδίνες (Πίνακας 21.4) είναι λυτικοί
παράγοντες που λύουν επιλεκτικά τη μεμβράνη των λευκών
αιμοσφαιρίων, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει μείωση
της αντίστασης του ξενιστή (f Τμήμα 22.1).

Leon J. LeBeau

✓

(α)

(β)

21.10   ■ εξωτο ξινεσ

B

ή µεµβράνη
Κυτταρικ

B
Κυτταρική µ
εµβράν

η

A
B Τοξίνη

EF—2

Αµινοξύ

A

EF—2*

2*

EF—

2
EF—

A

t-RN

A

t-RN

Ριβόσωµα

(α)

Φυσιολογική πρωτεϊνοσύνθεση

(β)
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Εικόνα 21.18 Δράση της τοξίνης της διφθερίτιδας, την οποία παράγει το Corynebacterium diphtheriae. (α) Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο παράγοντας επιμήκυνσης 2 (EF-2) συνδέεται με το ριβόσωμα και το φέρνει σε επαφή με ένα φορτισμένο tRNA. (β) Η τοξίνη της διφθερίτιδας συνδέεται με την κυτταρική
μεμβράνη, όπου διασπάται. Η υπομονάδα Α που προκύπτει από τη διάσπαση αυτή μεταφέρεται στον ενδοκυτταρικό χώρο, όπου καταλύει την προσθήκη ριβοζυλιωμένου ADP στον παράγοντα επιμήκυνσης 2 (EF-2*). Ο τροποποιημένος παράγοντας επιμήκυνσης 2 δεν μπορεί πλέον να συμμετάσχει στην προσθήκη
αμινοξέων στην αυξανόμενη πεπτιδική αλυσίδα, η διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης σταματά και επέρχεται θάνατος του κυττάρου.

ταρόπλασμα του ξενιστικού κυττάρου. Εκεί, η υπομονάδα
Α παρεμποδίζει τη μεταφορά αμινοξέων από το tRNA στην
αυξανόμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα, με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης. Πιο συγκεκριμένα, η τοξίνη αδρανοποιεί τον παράγοντα επιμήκυνσης
2 (μια πρωτεΐνη που συμμετέχει στην επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας), καταλύοντας τη σύνδεση ενός μορίου
ριβόζης στη διφωσφορική αδενοσίνη (ADP) από το NAD+.
Μετά την προσθήκη της ριβόζης στο μόριο του ADP, η δραστικότητα του παράγοντα επιμήκυνσης 2 μειώνεται θεαματικά και η πρωτεϊνοσύνθεση αναστέλλεται.
Η τοξίνη της διφθερίτιδας σχηματίζεται μόνον από στελέχη του C. diphtheriae που προσβάλλονται λυσιγονικά από
τον βακτηριοφάγο β, ο οποίος μεταφέρει το γονίδιο για την
παραγωγή της τοξίνης. Έτσι, ένα μη τοξινοπαραγωγικό (άρα
μη παθογόνο) στέλεχος του C. diphtheriae μπορεί να μετατραπεί σε παθογονικό αν μολυνθεί με τον φάγο β. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται μετατροπή φάγου (f Τμήμα 10.7).
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την παραγωγή
της τοξίνης της διφθερίτιδας είναι η ύπαρξη διαθέσιμου σιδήρου. Όταν το καλλιεργητικό μέσο περιέχει ποσότητες σιδήρου που επαρκούν για την αύξηση του βακτηρίου, η τοξίνη δεν παράγεται. Αν όμως η συγκέντρωση σιδήρου μειωθεί σε περιοριστικά για την αύξηση του βακτηρίου επίπεδα,
τότε αρχίζει η παραγωγή της τοξίνης. Ο σίδηρος δεσμεύεται
από ειδικές ρυθμιστικές πρωτεΐνες του C. diphtheriae, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό σε έναν μηχανισμό αρνητικού
ελέγχου (f Τμήμα 8.5). Αυτή η σιδηροσυζευτική πρωτεΐνη συνδυάζεται κατόπιν με μια ρυθμιστική περιοχή του DNA

του φάγου β και παρεμποδίζει την έκφραση της τοξίνης της
διφθερίτιδας. Όταν η συγκέντρωση σιδήρου είναι χαμηλή, η
δράση της ρυθμιστικής πρωτεΐνης εξασθενεί, με αποτέλεσμα
να αρχίσει η σύνθεση της τοξίνης.
Η εξωτοξίνη Α του Pseudomonas aeruginosa (Πίνακας
21.4) δρα κατά παρόμοιο τρόπο με την τοξίνη της διφθερίτιδας, αφού και αυτή τροποποιεί τον παράγοντα επιμήκυνσης
2, μέσω ριβοζυλίωσης του ADP.
Τοξίνες του τετάνου και της αλλαντίασης
Αυτές οι τοξίνες παράγονται από τα υποχρεωτικώς αναερόβια βακτήρια Clostridium tetani και Clostridium botulinum.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα βακτήρια αυτά είναι εδαφόβιοι οργανισμοί που ενίοτε προκαλούν ασθένειες στα ζώα
(f Τμήματα 27.8 και 29.5). Το C. botulinum σπανίως αναπτύσσεται άμεσα στο σώμαØ συνηθέστερη εστία πολλαπλασιασμού του, αλλά και τόπος παραγωγής της αλλαντοτοξίνης, είναι τα κακοδιατηρημένα τρόφιμα. Στην αλλαντίαση, ο
θάνατος επέρχεται από αναπνευστική ανεπάρκεια, λόγω παράλυσης των αναπνευστικών μυών. Το C. tetani αναπτύσσεται σε βαθιές πληγές του σώματος που καθίστανται ανοξικές και, παρ’ ότι παραμένει στην αρχική εστία προσβολής
και δεν διασπείρεται στο σώμα, η τοξίνη την οποία παράγει
μπορεί να εξαπλωθεί μέσω του νευρικού συστήματος και να
προκαλέσει τέτανο, δηλαδή σπαστική παράλυση που μπορεί
επίσης να οδηγήσει στον θάνατο.
Η τοξίνη της αλλαντίασης αποτελείται στην πραγματικότητα από μια ομάδα τοξινών Α-Β, που συνιστούν τις πιο
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ισχυρές βιολογικές τοξίνες στη φύση. Ένα χιλιοστογραμμάριο (mg) καθαρής αλλαντοτοξίνης αρκεί για να σκοτώσει
πάνω από ένα εκατομμύριο ινδικά χοιρίδια. Από τις επτά διαφορετικές αλλαντοτοξίνες που γνωρίζουμε, δύο τουλάχιστον κωδικεύονται από εξειδικευμένους λυσιγόνους βακτηριοφάγους του Clostridium botulinum. Η κυριότερη τοξίνη
είναι μια πρωτεΐνη με ΜΒ 150.000, η οποία εύκολα σχηματίζει συμπλέγματα με άλλες, μη τοξικές πρωτεΐνες του C. botulinum, δημιουργώντας βιοενεργές τοξίνες με ΜΒ που αγγίζει το 106. Η τοξικότητά της οφείλεται στο ότι αυτή δεσμεύεται στις νευρομυϊκές συνάψεις (και συγκεκριμένα, στις προσυναπτικές μεμβράνες των απολήξεων των κινητικών νευρώνων), όπου παρεμποδίζει την απελευθέρωση ακετυλοχολίνης. Υπενθυμίζεται ότι η μετάδοση της νευρικής ώσης από
τα νευρικά κύτταρα στα μυϊκά γίνεται μέσω της ακετυλοχολίνης, η οποία δεσμεύεται σε ειδικούς υποδοχείς των μυϊκών
κυττάρων. Έτσι, ένας μυς που έχει δηλητηριαστεί με αλλαντοτοξίνη αδυνατεί να προσλάβει το διεγερτικό σήμα (την
ακετυλοχολίνη), άρα αδυνατεί να συσταλεί, προκαλώντας
γενικευμένη παράλυση (Εικόνα 21.19).
Η τετανοτοξίνη είναι μια πρωτεΐνη με ΜΒ 150.000, η
οποία αποτελείται από συνδεδεμένα πολυπεπτίδια Α-Β. Η
τοξίνη, μόλις έρθει σε επαφή με το νευρικό σύστημα, μεταφέρεται μέσω των κινητικών νευρώνων μέχρι τον νωτιαίο
μυελό, όπου συνδέεται εξειδικευμένα με γαγγλιοζιτικά λιπίδια των αξονικών απολήξεων ορισμένων ανασταλτικών νευρώνων του νωτιαίου μυελού. Κατά τη φυσιολογική λειτουρ-

γία τους, αυτοί οι διάμεσοι νευρώνες απελευθερώνουν κάποιον ανασταλτικό νευροδιαβιβαστή (συνήθως γλυκίνη), ο
οποίος συνδέεται με ειδικούς υποδοχείς πάνω στη μεμβράνη του κινητικού νευρώνα και προκαλεί αποδιέγερση, δηλαδή άρση της διέγερσης του κινητικού νευρώνα. Αυτός είναι ο κυριότερος μηχανισμός για να σταματήσει η διέγερση
ενός κινητικού νευρώνα και πρακτικά σημαίνει ότι η δράση της γλυκίνης αναστέλλει την απελευθέρωση ακετυλοχολίνης στην τελική κινητική πλάκα, και επομένως επιτρέπει
τη χάλαση των μυών. Η παρουσία όμως τετανοτοξίνης στον
νωτιαίο μυελό εξουδετερώνει τη δράση των διάμεσων ανασταλτικών νευρώνων και επομένως διακόπτει την απελευθέρωση και δράση της γλυκίνης επί των κινητικών νευρώνων.
Υπ’ αυτές τις συνθήκες, οι κινητικοί νευρώνες συνεχίζουν να
παραμένουν σε κατάσταση διέγερσης, εκφορτίζονται ασταμάτητα και απελευθερώνουν συνεχώς ακετυλοχολίνη στη
νευρομυϊκή σύναψη, προκαλώντας συνεχείς και ανεξέλεγκτες συστολές των αντίστοιχων μυών (Εικόνα 21.20). Τελικό αποτέλεσμα είναι η σπαστική παράλυση, δηλαδή μια
κατάσταση κατά την οποία οι προσβεβλημένοι μύες βρίσκονται σε διαρκή συστολή. Αν η προσβολή αφορά τους μυς
του στόματος, τότε ο παρατεταμένος σπασμός παραμορφώνει το στόμα προκαλώντας το φαινόμενο του τρισμού. Αν η
προσβολή συμβεί στους αναπνευστικούς μυς, τότε μπορεί να
επέλθει θάνατος από ασφυξία.
Και οι δύο τοξίνες που μόλις εξετάσαμε εμποδίζουν την
απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών για τον έλεγχο των μυών.
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απελευθέρωση της Α, αναστέλλοντας έτσι
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Εικόνα 21.19 Δράση της αλλαντοτοξίνης, η οποία παράγεται από το Clostridium botulinum. (α) Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η διέγερση από το κεντρικό
νευρικό σύστημα καταλήγει στη νευρομυϊκή σύναψη και έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση ακετυλοχολίνης (Α) από τα κυστίδια των νευρικών απολήξεων
στην τελική κινητική πλάκα. Στη συνέχεια, η ακετυλοχολίνη συνδέεται με ειδικούς υποδοχείς στη μεμβράνη του μυϊκού κυττάρου, προκαλώντας συστολή του
τελευταίου. (β) Η αλλαντοτοξίνη δρα στην τελική κινητική πλάκα, παρεμποδίζοντας την απελευθέρωση ακετυλοχολίνης (Α) από τα κυστίδια, «καταργώντας»
στην πράξη τη νευρική διέγερση. Αποτέλεσμα της δράσης αυτής είναι η μη αντιστρεπτή χάλαση του μυός και τελικά η μυϊκή παράλυση (f Τμήμα 29.5).
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Εικόνα 21.20 Δράση της τετανοτοξίνης, την οποία παράγει το Clostridium tetani. (α) Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η χάλαση των μυών οφείλεται στη γλυκίνη (G) που απελευθερώνουν ορισμένοι διάμεσοι ανασταλτικοί νευρώνες. Η γλυκίνη αποδιεγείρει τους κινητικούς νευρώνες, κάτι που με τη σειρά του σημαίνει ότι διακόπτεται η απελευθέρωση ακετυλοχολίνης (Α) στη νευρομυϊκή σύναψη. (β) Η τετανοτοξίνη δεσμεύεται σε διάμεσους ανασταλτικούς νευρώνες,
εμποδίζοντας την απελευθέρωση γλυκίνης από τα συναπτικά κυστίδια. Έτσι, διακόπτεται η ροή ανασταλτικών σημάτων προς τους κινητικούς νευρώνες και η
απελευθέρωση ακετυλοχολίνης στη νευρομυϊκή σύναψη είναι συνεχής και αδιάκοπη, με αποτέλεσμα να προκαλείται μη αντιστρεπτή συστολή των μυών και
σπαστική παράλυση (f Τμήμα 27.8 και Εικόνα 27.19).

Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα διαφέρει, ανάλογα με το ποιος ακριβώς νευροδιαβιβαστής αναστέλλεται.

✓ 21.10 Έλεγχος εννοιών
Οι εξωτοξίνες τις οποίες παράγουν ορισμένοι μικροοργανισμοί είναι οι ισχυρότερες βιολογικές τοξίνες που γνωρίζουμε. Κάθε εξωτοξίνη δρα σε εξειδικευμένα κύτταρα ή μόρια του ξενιστή, επιφέροντας βλάβες σε κάποια μείζονα (κυτταρική ή συστηματική) λειτουργία του.
✓
✓

Ποιες μείζονος σημασίας ιδιότητες είναι κοινές σε όλες τις
εξωτοξίνες; Σε όλες τις τοξίνες Α-Β;
Είναι απαραίτητο να λάβει χώρα πολλαπλασιασμός των βακτηρίων και λοίμωξη, προκειμένου να παραχθούν τοξίνες;

21.11

Εντεροτοξίνες

Οι εντεροτοξίνες είναι εξωτοξίνες που δρουν στο λεπτό
έντερο και προκαλούν μαζική έκκριση υγρών στον εντερικό
αυλό και, κατά συνέπεια, εμετό και διάρροια. Εντεροτοξίνες

παράγουν πολλά βακτήρια, όπως τα Staphylococcus aureus,
Clostridium perfringens και Bacillus cereus (που ευθύνονται
συνήθως για τις τροφικές δηλητηριάσεις), αλλά και τα εντεροπαθογόνα Vibrio cholerae, Escherichia coli και Salmonella enteritidis.
Η τοξίνη της χολέρας
Η εντεροτοξίνη την οποία παράγει το Vibrio cholerae είναι
ο αιτιολογικός παράγοντας της χολέρας και έχει μελετηθεί
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εντεροτοξίνη. Η τοξίνη της χολέρας ανήκει στις τοξίνες της κατηγορίας Α-Β (βλ.
Τμήμα 21.10) και αποτελείται από μία υπομονάδα Α, μοριακού βάρους 27.200, και πέντε υπομονάδες Β, καθεμιά από
τις οποίες έχει ΜΒ 11.600 (επομένως, ολόκληρο το σύμπλεγμα της τοξίνης έχει ΜΒ 82.200). Η υπομονάδα Β αποτελεί το
τμήμα με το οποίο η τοξίνη δεσμεύεται εξειδικευμένα στον
γαγγλιοζίτη GM1 που βρίσκεται στην κυτταροπλασματική
μεμβράνη των κυττάρων του εντερικού επιθηλίου (Εικόνα
21.21)Ø ωστόσο, η ίδια η υπομονάδα Β δεν προκαλεί κάποια
μεταβολή στη διαπερατότητα της μεμβράνης. Για την τοξική δράση της τοξίνης της χολέρας υπεύθυνη είναι η υπομο-
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Επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου
Na+

Κύτταρο GM1

1

Αυλός του
λεπτού εντέρου

Αίµα

Φυσιολογική κίνηση ιόντων: Na+ κινείται από τον
αυλό προς το αίµα· δεν υπάρχει καθαρή ροή Cl–

2

Κύτταρο GM1
Τοξίνη του
Vibrio cholerae
Αυλός

Αίµα

Κύτταρο του
Vibrio cholerae
Επιθήλιο
Αποικισµός και
παραγωγή τοξινών
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χολέρας
Αδενυλική κυκλάση
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κυκλικό AMP

Ενεργοποίηση της επιθηλιακής
αδενυλικής κυκλάσης από την
τοξίνη της χολέρας

Αίµα
3

Na+

Αυλός

Cl–
Αναστολή µεταφοράς Na+, καθαρή
ροή Cl– προς τον αυλό

Na+
4
H 2O
Cl–
Μαζική µετακίνηση
νερού προς τον αυλό

νάδα Α, η οποία ενεργοποιεί το κυτταρικό ένζυμο αδενυλική κυκλάση, που με τη σειρά του μετατρέπει την τριφωσφορική αδενοσίνη (ΑΤΡ) σε κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη (cAMP).
Όπως έχουμε ήδη δει στο Τμήμα 8.7, το κυκλικό ΑΜΡ
είναι ένα ειδικό μόριο που συνδέει στα κύτταρα διάφορους ρυθμιστικούς μηχανισμούς. Στα θηλαστικά, το κυκλικό ΑΜΡ συμμετέχει στον μηχανισμό δράσης αρκετών ορμο-

Εικόνα 21.21 Δράση της εντεροτοξίνης της χολέρας. (1) Φυσιολογική διαδικασία κίνησης των ιόντων στο έντερο και αποικισμός του επιθηλίου από
το Vibrio cholerae, ακολουθούμενος από δέσμευση της εντεροτοξίνης με τους
γαγγλιοζίτες GM1 των κυττάρων του ξενιστή. (2) Η δράση της τοξίνης Α-Β 
έγκειται στην ενσωμάτωση στο κυτταρόπλασμα των ξενιστικών κυττάρων της
υπομονάδας Α, η οποία ενεργοποιεί την αδενυλική κυκλάση. Το γεγονός αυτό
οδηγεί (3) στη διακοπή της φυσιολογικής ροής Νa+ προς τα έσω και (4) στην
απώλεια νερού προς τον αυλό και την εμφάνιση διάρροιας. Η αντιμετώπιση
της χολέρας γίνεται με αναπλήρωση ιόντων και ενυδάτωση. Η χρήση αντιβιοτικών μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη του V. cholerae και να μειώσει τη
διάρκεια της νόσου, αλλά δεν επηρεάζει καθόλου την τοξίνη που έχει ήδη
παραχθεί.

νών, σε συναπτικές διαβιβάσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, αλλά και στις φλεγμονώδεις και ανοσιακές αντιδράσεις των ιστών, συμπεριλαμβανομένων των αλλεργιών.
Όμως, για να μπορέσει η υπομονάδα Α της τοξίνης της χολέρας να ενεργοποιήσει την αδενυλική κυκλάση, πρέπει πρώτα
να ενεργοποιηθεί από ένα κυτταρικό ένζυμο που χρειάζεται
NAD+ και ATP. Κατά τη δράση της εντεροτοξίνης της χολέρας, τα αυξημένα επίπεδα κυκλικού ΑΜΡ προκαλούν ενεργητική έκκριση διττανθρακικών και ιόντων χλωρίου από τα
επιθηλιακά κύτταρα προς τον εντερικό αυλό (Εικόνα 21.21).
Κατά την οξεία φάση της νόσου, η απώλεια νερού στο λεπτό έντερο υπερβαίνει τον ρυθμό απορρόφησής του στο παχύ έντερο, με αποτέλεσμα τη μαζική, καθαρή απώλεια νερού. Κατά κανόνα, τα θύματα της χολέρας πεθαίνουν από
ακραία αφυδάτωση. Καλύτερη θεραπεία είναι η πρόσληψη
από το στόμα μεγάλων ποσοτήτων από διαλύματα ηλεκτρολυτών, προκειμένου να αναπληρωθούν τα απολεσθέντα υγρά
και ιόντα.
Η εντεροτοξίνη της χολέρας μπορεί να ενεργοποιήσει
την αδενυλική κυκλάση σε μεγάλη ποικιλία κυττάρων και
ιστών, γι’ αυτό και οι παθολογικές εκδηλώσεις της τοξίνης
αφορούν μάλλον την ειδική θέση όπου αυτή δεσμεύεται, δηλαδή τα κύτταρα του επιθηλίου του λεπτού εντέρου, παρά
την τοξική ενεργοποίηση της αδενυλικής κυκλάσης. Πράγματι, η προσθήκη διαλύματος με απομονωμένες υπομονάδες
Β (οι οποίες δεν διαθέτουν δραστικότητα αδενυλικής κυκλάσης) στον αυλό του εντέρου μπορεί να εμποδίσει τη δράση
της εντεροτοξίνης της χολέρας, αρκεί να χορηγηθεί πριν την
εκδήλωσή της. Αυτό συμβαίνει διότι οι υπομονάδες Β καταλαμβάνουν τις ίδιες θέσεις δέσμευσης που χρησιμοποιούν
και τα πλήρη μόρια (Α-Β) της τοξίνης, στερώντας από τα
τελευταία τη δυνατότητα δέσμευσης αλλά και δράσης, καθώς μόνο τα πλήρη μόρια διαθέτουν δραστικότητα αδενυλικής κυκλάσης.
Η εντεροτοξίνη της χολέρας κωδικεύεται από δύο γονίδια, τα ctxA και ctxB. Η έκφραση των εν λόγω γονιδίων
ελέγχεται από έναν μηχανισμό θετικής ρύθμισης, στον οποίο
καθοριστικό ρόλο παίζει η πρωτεΐνη που κωδικεύει το γονίδιο toxR. Το προϊόν του γονιδίου toxR είναι μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη η οποία ελέγχει τόσο την παραγωγή της τοξίνης όσο και άλλων σημαντικών παραγόντων μολυσματικό-
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τητας του Vibrio cholerae (π.χ. πρωτεΐνες και τριχίδια της
εξωτερικής μεμβράνης), που είναι απαραίτητοι για τον επιτυχή αποικισμό του λεπτού εντέρου από το συγκεκριμένο
εντεροπαθογόνο.

εντεροτοξίνες διακρίνονται στις τοξίνες Α-Β, στις κυτταροτοξίνες
και στα υπεραντιγόνα.
✓
✓

Άλλες εντεροτοξίνες
Αρκετές εντεροτοξίνες που παράγονται από άλλα εντεροπαθογόνα, όπως είναι η Escherichia και η Salmonella, δρουν
παρόμοια με την τοξίνη της χολέρας. Αυτό επιβεβαιώνεται
από το ότι οι τοξίνες και των δύο βακτηρίων εξουδετερώνο
νται με τη χορήγηση αντισωμάτων κατά της εντεροτοξίνης
της χολέρας, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι συγκεκριμένες
τοξίνες έχουν παραπλήσια δομή. Σε αυτό συνηγορεί και η
ανάλυση της αλληλουχίας βάσεων στα γονίδια ctxA και ctxB,
τα οποία παρουσιάζουν ομολογία μεγαλύτερη του 75% με τα
γονίδια που κωδικεύουν τη θερμοασταθή εντεροτοξίνη την
οποία παράγουν τα εντεροπαθογόνα στελέχη της Escherichia και της Salmonella. Ωστόσο, υπάρχουν και εντεροτοξίνες με διαφορετικό τρόπο δράσης, τις οποίες παράγουν άλλα εντεροπαθογόνα των τροφίμων (Staphylococcus aureus,
Clostridium perfringens, Bacillus cereus). Π.χ., η τοξίνη του
Clostridium perfringens είναι μια κυτταροτοξίνη, ενώ του
Staphylococcus aureus μια υπεραντιγονική τοξίνη (Πίνακας
21.4). Τα υπεραντιγόνα έχουν έναν εντελώς διαφορετικό μη
χανισμό δράσηςØ διεγείρουν μεγάλο αριθμό λεμφοκυττάρων,
προκαλώντας φλεγμονώδεις αντιδράσεις όχι μόνο τοπικά
στο έντερο, αλλά και διασυστηματικά σε όλο το σώμα (f
Τμήμα 22.14).

✓ 21.11 Έλεγχος εννοιών
Οι εντεροτοξίνες είναι εξωτοξίνες που δρουν εξειδικευμένα στο λεπτό έντερο, προκαλώντας μεταβολές στη διαπερατότητα του εντερικού επιθηλίου, οι οποίες οδηγούν στην εμφάνιση διάρροιας. Οι
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Ποια μείζονα χαρακτηριστικά είναι κοινά σε όλες τις εντεροτοξίνες; Σε όλες τις εξωτοξίνες Α-Β;
Πώς δρα η τοξίνη του Vibrio cholerae στο λεπτό έντερο; Γιατί
προκαλεί η τοξίνη αυτή μαζική απώλεια νερού;

21.12

Ενδοτοξίνες

Τα αρνητικά κατά Gram βακτήρια παράγουν λιποπολυσακχαρίτες για την εξωτερική στιβάδα του κυτταρικού τους τοιχώματος (f Τμήμα 4.9), οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις
είναι τοξικοί. Οι πολυσακχαρίτες αυτοί ονομάζονται ενδοτοξίνες, διότι είναι σταθερά συνδεδεμένοι με το βακτηριακό
κύτταρο και απελευθερώνονται σε μεγάλες ποσότητες μόνο
αν συμβεί λύση του κυττάρου. Οι ενδοτοξίνες έχουν μελετηθεί κυρίως στην περίπτωση των Escherichia, Shigella και
Salmonella. Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ εξωτοξινών και
ενδοτοξινών παρατίθενται στον Πίνακα 21.5.
Δομή και λειτουργία των ενδοτοξινών
Οι ενδοτοξίνες ασκούν ποικίλες επιδράσεις στη φυσιολογία. Ο πυρετός είναι σχεδόν καθολικό σύμπτωμα της δράσης τους, διότι οι τοξίνες αυτές διεγείρουν την απελευθέρωση ειδικών πρωτεϊνών από τα ξενιστικά κύτταρα, οι οποίες
ονομάζονται ενδογενή πυρετογόνα και επιδρούν στο θερμορρυθμιστικό κέντρο του εγκεφάλου. Επιπλέον, οι ενδοτοξίνες
προκαλούν διάρροια, ταχεία μείωση του αριθμού των λεμφοκυττάρων και των αιμοπεταλίων και γενικευμένη φλεγμονή. Μεγάλες ποσότητες ενδοτοξίνης μπορεί να επιφέρουν
ακόμη και τον θάνατο, κυρίως μέσω αιμορραγικής καταπληξίας και ιστικής νέκρωσης. Η τοξικότητα των ενδοτοξινών,

πινακασ 21.5 Ιδιότητες εξωτοξινών και ενδοτοξινών
Ιδιότητα

Εξωτοξίνες

Ενδοτοξίνες

Χημικές ιδιότητες

Πρωτεΐνες που εκκρίνονται από ορισμένα
αρνητικά κατά Gram βακτήρια· εν γένει
θερμοασταθείς

Τρόπος δράσης

Εξειδικευμένος· συνήθως δεσμεύονται
σε ειδικούς υποδοχείς ή δομές
Είναι κυτταροτοξίνες, εντεροτοξίνες ή
νευροτοξίνες, με εξειδικευμένο τρόπο
δράσης σε κύτταρα ή ιστούς
Συχνά πολύ μεγάλη, ενίοτε θανατηφόρος
Ιδιαιτέρως ανοσοδιεγερτικές, διεγείρουν
την παραγωγή αντισωμάτων (αντιτοξινών)
Η αντιμετώπιση της τοξίνης με φορμαλδεΰδη
καταστρέφει την τοξικότητα, αλλά τα
τοξοειδή που προκύπτουν, εξακολουθούν
να έχουν ανοσοδιεγερτική δράση
Δεν προκαλούν πυρετό στον ξενιστή

Σύμπλοκα λιποπολυσακχαριτών-λιποπρωτεϊνών (f Εικόνα 4.35)·
ως τμήματα της εξωτερικής μεμβράνης των αρνητικών κατά
Gram βακτηρίων, απελευθερώνονται με τη λύση του κυττάρου·
πολύ μεγάλη θερμοσταθερότητα
Μη ειδικός

Συμπτώματα
Τοξικότητα
Ανοσογονικότητα
Δράση τοξοειδών

Πυρετογονία

Πυρετός, διάρροια, εμετός
Μικρή, σπάνια θανατηφόρος
Ήπια ανοσογόνα· η ανοσοαπόκριση είναι
ανεπαρκής για την εξουδετέρωση της τοξίνης
Καμία

Πυρετογόνες, συχνά προκαλούν πυρετό στον ξενιστή

Ανίχνευση ενδοτοξινών με τη μέθοδο Limulus
Επειδή οι ενδοτοξίνες έχουν πυρετογόνο δράση, θα πρέπει
τα διάφορα φάρμακα (π.χ. αντιβιοτικά ή σκευάσματα που
χορηγούνται ενδοφλεβίως) να μην περιέχουν καθόλου ενδοτοξίνες. Για τον σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερα ευαίσθητη μέθοδος ανίχνευσης ενδοτοξινών, η οποία βασίζεται στη χρήση των αμοιβαδοκυττάρων Limulus polyphemus που παρασιτούν στις οπλές των αλόγων. Η μέθοδος στηρίζεται στο γεγονός ότι οι ενδοτοξίνες προκαλούν, εξειδικευμένα, λύση αυτών των αμοιβαδοκυττάρων (Εικόνα 21.22).
Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο αναμειγνύονται εκχυλίσματα αμοιβαδοκύτταρων με το υπό έλεγχο διάλυμα. Αν υπάρχει ενδοτοξίνη, το εκχύλισμα των αμοιβαδοκυττάρων σχηματίζει πήγμα και καθιζάνει, μεταβάλλοντας τη διαύγεια του
διαλύματος. Αυτή η αντίδραση μπορεί κατόπιν να ποσοτικοποιηθεί με τη χρήση φασματοφωτομέτρου. Είναι εφικτή
η εκτέλεση μετρήσιμης αντίδρασης με μόλις 10 pg/ml λιποπολυσακχαρίτη. Η μέθοδος Limulus χρησιμοποιείται για την
ανίχνευση απειροελάχιστων ποσοτήτων ενδοτοξίνης στους
ορούς, στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, στο πόσιμο νερό και σε
όλα τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή
φαρμάκων και ενέσιμων σκευασμάτων.

(α)

A. O. Tzianabos and R. D. Millham

πάντως, είναι πολύ χαμηλότερη εκείνης των εξωτοξινών. Στα
ποντίκια, επί παραδείγματι, η ποσότητα ενδοτοξίνης που
απαιτείται για να θανατωθεί το 50% ενός πληθυσμού πειραματοζώων (δηλαδή η LD50) είναι κατά προσέγγιση 200-400
μg (μικρογραμμάρια) ανά άτομο, ενώ η LD50 της αλλαντοτοξίνης είναι περίπου 25 pg (πικογραμμάρια) ανά άτομο, δηλαδή 10 εκατομμύρια φορές μικρότερη!
Η γενική δομή των λιποπολυσακχαριτών (LPS) παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.35. Οι λιποπολυσακχαρίτες αποτελούνται από το λιπίδιο Α, έναν κεντρικό πολυσακχαρίτη που
περιέχει κετοδεοξυοκτονικό, λίγα σάκχαρα με επτά άτομα
άνθρακα (επτόζες), γλυκόζη, γαλακτόζη, Ν-ακετυλογλυκοζαμίνη και τον πολυσακχαρίτη Ο, ένα ιδιαίτερα μεταβλητό
πολυμερές που συνήθως περιέχει γαλακτόζη, γλυκόζη, ραμνόζη, μαννόζη και ένα ή περισσότερα ασυνήθιστα διδεοξυ-σάκχαρα, όπως αμπεκουόζη, κολιτόζη, παρατόζη ή τυβελόζη. Τα σάκχαρα του πολυσακχαρίτη Ο σχηματίζουν αλυσίδες των τεσσάρων ή πέντε σακχάρων (συνήθως διακλαδισμένες), οι οποίες επαναλαμβάνονται αρκετές φορές για τον
σχηματισμό του πλήρους μορίου (f Τμήμα 4.9). Το λιπίδιο Α αποτελείται από λιπαρά οξέα που συνδέονται με εστερικούς δεσμούς στο μόριο της Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης. Συνηθέστερα τέτοια οξέα είναι το β-υδροξυμυριστικό, το λαυρικό (δαφνικό), το μυριστικό και το παλμιτικό (φοινικικό).
Από τη μελέτη επιμέρους λιποπολυσακχαριτικών τμημάτων
συνάγεται ότι το λιπίδιο ευθύνεται για την τοξικότητα και ο
πολυσακχαρίτης για την υδατοδιαλυτότητα και την ανοσογονικότητα του συμπλόκου (f Τμήμα 22.3). Επίσης, μελέτες σε ζώα υποδεικνύουν ότι για τις in vivo τοξικές επιδράσεις είναι απαραίτητο το λιπίδιο και ο πολυσακχαρίτης
να συνυπάρχουν.

A. O. Tzianabos and R. D. Millham
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(β)

Εικόνα 21.22 Μικροφωτογραφίες αμοιβαδοκυττάρων Limulus. (α) Φυσιολογικά αμοιβαδοκύτταρα. (β) Αμοιβαδοκύτταρα που έχουν εκτεθεί σε βακτηριακό λιποπολυσακχαρίτη. Η παρουσία λιποπολυσακχαρίτη προκαλεί αποκοκκίωση των κυττάρων, ιδιότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση λιποπολυσακχαριτών σε κάποιο υπό έλεγχο διάλυμα.

Επειδή η μέθοδος Limulus είναι πάρα πολύ ευαίσθητη,
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση μέτρων αποτροπής της μόλυνσης των εργαστηριακών οργάνων, των διαλυμάτων και των αντιδραστηρίων από αρνητικά κατά Gram
βακτήρια που υπάρχουν στο περιβάλλον του εργαστηρίου ή
της κλινικής, π.χ. στο απεσταγμένο νερό. Ενδεχόμενη ανίχνευση ενδοτοξινών με τη μέθοδο Limulus στο πλάσμα ή
στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό συνιστά σοβαρή ένδειξη μόλυνσης των συγκεκριμένων σωματικών υγρών με αρνητικά κατά Gram βακτήρια.

✓ 21.12 Έλεγχος εννοιών
Οι ενδοτοξίνες είναι λιποπολυσακχαρίτες προερχόμενοι από την
εξωτερική στιβάδα των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων. Οι ενδοτοξίνες απελευθερώνονται στο περιβάλλον με τη λύση του βακτηρικού κυττάρου, προκαλώντας πυρετό και ορισμένες άλλες το-
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ξικές αντιδράσεις στον ξενιστή. Κατά κανόνα, οι ενδοτοξίνες είναι
λιγότερο τοξικές από τις εξωτοξίνες.
✓
✓

Γιατί δεν παράγουν ενδοτοξίνες τα θετικά κατά Gram βακτήρια;
Γιατί είναι απαραίτητο να ελέγχονται τα διαλύματα των διαφόρων φαρμάκων ως προς την παρουσία ενδοτοξινών;

ΙV Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Μ ΗΧ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι
ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ
Οι εγγενείς «αμυντικοί μηχανισμοί» που είναι υπεύθυνοι για
την καταστολή των παθογόνων μπορούν να χωριστούν σε
δύο κατηγορίες, στους μη ειδικούς ή γενικούς μηχανισμούς
άμυνας, που επιστρατεύονται έναντι μεγάλης ποικιλίας παθογόνων, και στους ειδικούς αμυντικούς μηχανισμούς, που
χρησιμοποιούνται έναντι μεμονωμένων ειδών ή στελεχών
παθογόνων. Εδώ θα εξετάσουμε ορισμένους γενικούς αμυντικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό των λοιμώξεων και τη διατήρηση της υγείας του ξενιστή, ενώ στο επόμενο κεφάλαιο θα μελετήσουμε τους συγκεκριμένους μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή έναντι μεμονωμένων παθογόνων, δηλαδή την ανοσοαπόκριση.

21.13

Μη ειδική εγγενής αντίσταση στις
μολύνσεις

Η πρώτη γραμμή άμυνας του ξενιστή κατά των παθογόνων
περιλαμβάνει μια σειρά φυσικών και χημικών φραγμών, εγγενών στα περισσότερα ζώα, οι οποίοι αντιδρούν με μη ειδικό τρόπο στην εισβολή των παθογόνων. Αυτοί οι γενικού
χαρακτήρα μηχανισμοί εξουδετερώνουν όλα σχεδόν τα παθογόνα με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή.
Φυσική αντίσταση του ξενιστή
Η ικανότητα των παθογόνων να προκαλούν νόσο σε μεμονωμένα ζωικά είδη ποικίλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για
παράδειγμα η λύσσα, εφόσον αρχίσει η εκδήλωση των συμπτωμάτων επιφέρει κατά κανόνα τον θάνατο σε οποιοδήποτε είδος θηλαστικού. Βεβαίως, ορισμένα είδη ζώων είναι
πολύ πιο ευαίσθητα στη λύσσα από άλλα. Τα ρακούν και τα
κουνάβια, π.χ., είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στη μόλυνση από
τον ιό της λύσσας, σε αντίθεση με τα οπόσσουμ, που σπανίως αρρωσταίνουν από την ασθένεια αυτή. Ο άνθρακας μπορεί να μολύνει πολλά είδη ζώων, αλλά τα συμπτώματα που
προκαλεί ποικίλλουν σημαντικά, καθώς στον μεν άνθρωπο εκδηλώνονται ως απλές φλύκταινες, ενώ στις αγελάδες
προκαλεί θανατηφόρο δηλητηρίαση του αίματος. Αντίθετα,
ο πνευμονικός άνθρακας είναι θανατηφόρος για τον άνθρωπο (f Τμήμα 25.11), ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης
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το γεγονός ότι τα πουλιά είναι πλήρως ανθεκτικά στον άνθρακα. Επιπλέον, οι ασθένειες των θερμόαιμων ζώων σπανίως μεταδίδονται στα ψυχρόαιμα (ποικιλόθερμα) ζώα, και
αντιστρόφως.
Σε συγκεκριμένες συνθήκες, συγγενικά είδη ή ακόμη
και μέλη του ίδιου είδους ενδέχεται να παρουσιάζουν αρκετά διαφορετική ευαισθησία σε δεδομένο παθογόνο.
Ηλικία, στρες και δίαιτα
Η ηλικία είναι σημαντικός παράγοντας όσον αφορά την ευαισθησία έναντι μολυσματικών ασθενειών. Τα λοιμώδη νοσήματα είναι πολύ πιο συχνά στα πολύ νεαρά και πολύ ηλικιωμένα άτομα. Στα νεογέννητα π.χ., ο σχηματισμός της εντερικής χλωρίδας γίνεται αρκετά γρήγορα, αλλά η φυσιολογική χλωρίδα του νεογέννητου δεν είναι ίδια με τη φυσιολογική χλωρίδα ενός ενήλικα. Πριν τη δημιουργία της χλωρίδας ενήλικα, ιδιαίτερα τις πρώτες μέρες μετά τη γέννηση, τα
παθογόνα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να εγκατασταθούν
και να προκαλέσουν νόσο. Έτσι, η διάρροια που προκαλείται από παθογονικά στελέχη της Escherichia coli (f Τμήμα 29.7) ή του Pseudomonas aeruginosa εμφανίζεται πολύ
συχνά σε νεογνά μικρότερα του ενός έτους. Η νεογνική αλλαντίαση απαντά μόνο σε νεογνά πολύ μικρής ηλικίας, επειδή η φυσιολογική χλωρίδα που έχει δημιουργθεί στα μεγαλύτερα παιδιά τα προφυλάσσει από εντερική λοίμωξη λόγω
του Clostridium botulinum (f Τμήμα 29.5).
Σε άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών, τα λοιμώδη νοσήματα εμφανίζονται πολύ συχνότερα απ’ ότι σε νεότερους ενήλικες. Επί παραδείγματι, οι ηλικιωμένοι είναι πολύ πιο ευαίσθητοι σε αναπνευστικές λοιμώξεις, ιδιαίτερα στη γρίππη (f Τμήμα 26.8), ίσως επειδή μειώνεται η αποτελεσματικότητα της ανοσιακής τους απόκρισης στα παθογόνα του
αναπνευστικού. Επιπλέον, διάφορες ανατομικές μεταβολές
που συνοδεύουν το γήρας μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη λοιμώξεων. Φερ’ ειπείν, η διόγκωση του προστάτη
(συνηθισμένη πάθηση στους άνδρες άνω των 50 ετών), προκαλεί συχνά μείωση της ροής των ούρων, γεγονός που με τη
σειρά του καθιστά ευκολότερο τον αποικισμό της ουροποιητικής οδού με παθογόνα (Εικόνα 21.11) και αυξάνει τις σχετικές λοιμώξεις στους άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας.
Το στρες μπορεί να οδηγήσει σε προδιάθεση ενός ατόμου, που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ήταν υγιές, στο να
νοσήσει. Σε σχετικές μελέτες με αρουραίους και ποντίκια, η
κόπωση, η υπερπροσπάθεια, η ελλειπής διατροφή, η αφυδάτωση και οι κλιματικές αλλαγές (όλα συνιστούν πηγές φυσιολογικού στρες) αυξάνουν όχι μόνο τον επιπολασμό αλλά
και τη βαρύτητα των λοιμώξεων. Επί παραδείγματι, αρουραίοι που υποβάλλονται σε έντονη φυσική δραστηριότητα για μεγάλες χρονικές περιόδους εμφανίζουν μεγαλύτερη
θνησιμότητα αν προσβληθούν από Salmonella, σε σχέση με
ζώα που αναπαύονται επαρκώς. Επομένως, οι ορμόνες που
παράγονται υπό συνθήκες στρες επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και παίζουν κάποιο ρόλο στις σχετικές ασθένειες. Η ορμόνη κορτιζόνη, π.χ., ένας ιδιαίτερα αποτελεσμα-
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τικός αντιφλεγμονώδης παράγοντας, παράγεται σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες κατά τη διάρκεια περιόδων στρες, παρά σε φυσιολογικές περιόδους. Έτσι, η καταστολή των φλεγμονωδών αντιδράσεων του οργανισμού στερεί το σώμα από
έναν φυσιολογικό μηχανισμό άμυνας έναντι των λοιμώξεων
(βλ. Τμήμα 21.14).
Η δίαιτα παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην αντίσταση
του ξενιστή. Η συσχέτιση μεταξύ πείνας και μολυσματικών
ασθενειών είναι γνωστή εδώ και αιώνες. Δίαιτες φτωχές σε
πρωτεΐνη επηρεάζουν τη φυσιολογική χλωρίδα και προσφέρουν μεγαλύτερες πιθανότητες ανάπτυξης σε διάφορα ευκαιριακά παθογόνα. Για παράδειγμα, ο αριθμός των κυττάρων
Vibrio cholerae που απαιτούνται για να προκαλέσουν χολέρα είναι πολύ μικρότερος όταν το προσβαλλόμενο άτομο
υποσιτίζεται. Επίσης, ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρότερος και όταν το V. cholerae λαμβάνεται με την τροφή, ίσως
επειδή η τροφή εξουδετερώνει τα στομαχικά οξέα που υπό
φυσιολογικές συνθήκες θα κατέστρεφαν το παθογόνο (f
Τμήμα 28.5).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απουσία συγκεκριμένης
ουσίας από τη διατροφή μπορεί να προστατεύσει από κάποια
νόσο, καθώς το αντίστοιχο παθογόνο στερείται τα απαραίτητα θρεπτικά υλικά. Καλύτερο τέτοιο παράδειγμα είναι η επίδραση της σακχαρόζης στην εμφάνιση της οδοντικής τερηδόνας. Όπως είδαμε στο Τμήμα 21.3, η απουσία σακχαρόζης
από τη διατροφή (μαζί με τη σωστή στοματική υγιεινή) μπορεί να εξαφανίσει την τερηδόνα, καθώς χωρίς τη σακχαρόζη των τροφών, τα ιδιαιτέρως τερηδονογόνα Streptococcus
mutans και S. sobrinus αδυνατούν να συνθέσουν τον κολλώδη πολυσακχαρίτη που είναι απαραίτητος για να παραμείνουν τα βακτηριακά κύτταρα κολλημένα στις επιφάνειες των δοντιών.

Φυσικοί και χημικοί αμυντικοί μηχανισμοί
Η δομική ακεραιότητα των ιστικών επιφανειών συνιστά
φραγμό στην είσοδο μικροοργανισμών. Στο δέρμα και στις
βλεννογόνους επιφάνειες, τα δυνητικά παθογόνα πρέπει όχι
μόνο να προσκολληθούν στην επιφάνεια του ιστού, αλλά και
να αναπτυχθούν σε αυτή τη θέση πριν μεταφερθούν σε κάποια άλλη περιοχή του σώματος. Η ακεραιότητα μιας ιστικής επιφάνειας συνήθως αρκεί για την προστασία της από
ενδεχόμενο μόνιμο αποικισμό από παθογόνα. Ωστόσο, μια
τραυματισμένη ιστική επιφάνεια (π.χ. ένα γδάρσιμο στο δέρμα) αποικίζεται εύκολα και επιτρέπει την εισβολή μικροοργανισμών. Η αντίσταση στον αποικισμό και στην εισβολή
γίνεται αφ’ ενός με ειδικές ουσίες που παράγει το αμυντικό
σύστημα του ξενιστή και αφ’ ετέρου με διάφορους μηχανισμούς ανατομικού χαρακτήρα που παρεμποδίζουν έναν πιθανό αποικισμό. Μια σύνοψη των σημαντικότερων ανατομικών μηχανισμών άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού παρουσιάζεται στην Εικόνα 21.23.
Το δέρμα συνιστά αποτελεσματικό εμπόδιο στη διείσδυση μικροοργανισμών. Οι σμηγματογόνοι αδένες του δέρματος (Εικόνα 21.2) εκκρίνουν λιπαρά οξέα και γαλακτικό οξύ,
τα οποία μειώνουν το pH του δέρματος και αναστέλλουν
τον αποικισμό από παθογόνα βακτήρια. Όσοι μικροοργανισμοί εισπνέονται από τη μύτη ή το στόμα απομακρύνονται
με τη δράση των βλεφαριδοφόρων επιθηλιακών κυττάρων
των βλεννογόνων επιφανειών του ρινοφάρυγγα και της τραχείας. Οι βλεφαρίδες ωθούν με τις κινήσεις τους τη βλέννη
και τα παγιδευμένα σε αυτήν βακτήρια προς τα άνω, μέχρι
αυτή να ενσωματωθεί στις εκκρίσεις της στοματικής κοιλότητας και είτε να καταπωθεί (οπότε τα βακτήρια πεθαίνουν
στο όξινο περιβάλλον του στομάχου) είτε να απομακρυνθεί
με την απόχρεμψη. Τα δυνητικά παθογόνα που εισέρχονται

Η λυσοζύµη στα δάκρυα
και σε άλλες εκκρίσεις διασπά
το κυτταρικό τοίχωµα των
βακτηρίων
Η φυσιολογική χλωρίδα
ανταγωνίζεται τα παθογόνα

Η βλέννη και το κροσσωτό
επιθήλιο στην τραχεία παγιδεύουν
και ωθούν µικροοργανισµούς
έξω από το σώµα

Το δέρµα είναι ένας φυσικός
φραγµός, παράγει λιπαρά
οξέα µε αντιµικροβιακή
δράση και η φυσιολογική
χλωρίδα του εµποδίζει τον
αποικισµό παθογόνων

∆ιάφορες πρωτεΐνες του αίµατος
αναστέλλουν τη µικροβιακή
ανάπτυξη

Η ταχεία µεταβολή του
pH αναστέλλει τον
πολλαπλασιασµό
µικροβίων

Εικόνα 21.23 Φυσικοί, χημικοί και
ανατομικοί φραγμοί προστασίας έναντι
των λοιμώξεων.

Αποµάκρυνση σωµατιδίων και
µικροοργανισµών µε την ταχεία
διέλευση αέρα πάνω από τα
τριχίδια και τους κροσσούς του
ρινοφάρυγγα

Η περιοδική έκπλυση
της ουροποιητικής
οδού µε τα ούρα, την
προφυλάσσει από
τον αποικισµό

Η βλέννη και τα φαγοκύτταρα
στους πνεύµονες αποτρέπουν
τον αποικισµό
Η οξύτητα του περιβάλλοντος
στο στοµάχι (pH 2) αναστέλλει
τον πολλαπλασιασµό των
µικροβίων
Η φυσιολογική χλωρίδα
ανταγωνίζεται τα παθογόνα
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στο στομάχι πρέπει να ανταπεξέλθουν αφ’ ενός στην οξύτητα του στομάχου (που μπορεί να φθάσει και σε pH 2) και αφ’
ετέρου στον ανταγωνισμό με τη διαρκώς αυξανόμενη μικροχλωρίδα του λεπτού (pH 5 περίπου) και του παχέος εντέρου
(pH 6-7). Υπενθυμίζεται ότι στο παχύ έντερο ενός φυσιολογικού ενήλικα ο αριθμός των βακτηρίων προσεγγίζει το 1010
ανά γραμμάριο εντερικού περιεχομένου (βλ. Τμήμα 21.4).
Με όλους αυτούς τους αποτρεπτικούς μηχανισμούς γίνεται
σαφές ότι η μόνιμη εγκατάσταση ενός νέου μικροοργανισμού είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Οι νεφροί και η επιφάνεια των οφθαλμών λούονται συνεχώς με εκκρίσεις που περιέχουν λυσοζύμη, ένζυμο το οποίο
μειώνει δραστικά τους μικροβιακούς πληθυσμούς. Βακτηριοκτόνες ουσίες υπάρχουν επίσης στα εξωκυτταρικά υγρά,
όπως στο πλάσμα του αίματος. Οι β-λυσίνες, επί παραδείγματι, είναι πρωτεΐνες του αίματος που έχουν την ιδιότητα να
προσδένονται και να ανοίγουν ρήγματα στην κυτταρική μεμβράνη των βακτηρίων, προκαλώντας εκροή του κυτταροπλάσματος, άρα και λύση του βακτηριακού κυττάρου.
Ιστική εξειδίκευση
Τα περισσότερα παθογόνα πρέπει αρχικά να προσκολληθούν
και να αποικίσουν τη θέση που τους προσφέρεται. Αν η θέση αυτή δεν είναι συμβατή με τις διατροφικές και περιβαλλοντικές ανάγκες τους, τότε είναι αδύνατο να πολλαπλασιαστούν. Επομένως, αν το Clostridium tetani προσληφθεί με
την τροφή, δεν θα προκαλέσει τέτανο διότι πεθαίνει στο όξινο περιβάλλον του στομάχου. Αν όμως εισχωρήσει σε μια
βαθειά πληγή, ενδέχεται να πολλαπλασιαστεί στις ανοξικές
ζώνες που δημιουργούνται με την τοπική νέκρωση του ιστού
και να αρχίσει την παραγωγή τετανοτοξίνης (βλ. Τμήματα
21.10 και 27.8). Αντίθετα, τα εντεροβακτήρια όπως η Salmonella και η Shigella δεν προκαλούν λοιμώξεις στις πληγές, αλλά αποικίζουν επιτυχώς τον εντερικό σωλήνα. Ορισμένες περιπτώσεις ιστικής εξειδίκευσης παρατίθενται στον
Πίνακα 21.6.
Ο καταβεβλημένος ξενιστής
Ο όρος καταβεβλημένος ξενιστής αφορά ξενιστές στους οποίους έχει αδρανοποιηθεί ένα ή περισσότερα τμήματα του ανο-
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σοποιητικού τους συστήματος, με συνέπεια να αυξάνονται
σημαντικά οι πιθανότητες λοίμωξης.
Πολλοί νοσοκομειακοί ασθενείς που πάσχουν από μη
λοιμώδες νόσημα (π.χ. καρκίνο ή καρδιοπάθεια) προσβάλλονται σχετικά εύκολα από λοιμώξεις, επειδή είναι καταβεβλημένοι (f Τμήμα 25.7). Διάφορες συνήθεις νοσοκομειακές πράξεις, όπως ο καθετηριασμός, οι υποδόριες ενέσεις,
η λήψη εγκεφαλονωτιαίου υγρού, οι βιοψίες και οι χειρουργικές επεμβάσεις, μπορούν ακούσια να εισαγάγουν μικροοργανισμούς στους ασθενείς. Το προεγχειρητικό άγχος μπορεί
επίσης να μειώσει τις αντιστάσεις του ασθενούς. Τα διάφορα αντιφλεγμονώδη φάρμακα που χορηγούνται για τον περιορισμό του πόνου και των οιδημάτων μειώνουν επίσης την
ανοσιακή άμυνα του ξενιστή (βλ. Τμήμα 21.13). Στους ασθενείς που έχουν δεχθεί κάποιο μόσχευμα χορηγούνται ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, τα οποία καταστέλλουν τον μηχανισμό απόρριψης του μοσχεύματος, αλλά ταυτόχρονα μειώνουν την αμυντική ικανότητα του ασθενούς έναντι των λοιμώξεων.
Καταβεβλημένοι ξενιστές υπάρχουν και εκτός νοσοκομείων. Το κάπνισμα, η υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ,
η ενδοφλέβια λήψη ναρκωτικών ουσιών, η έλλειψη ύπνου,
η ανεπαρκής διατροφή ή η λοίμωξη από κάποιον άλλο παράγοντα αποτελούν συνθήκες που καταβάλλουν την άμυνα
του ξενιστή έναντι των λοιμώξεων. Επί παραδείγματι, η μόλυνση με τον ιό HIV (ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας)
καθιστά τον ασθενή ευάλωτο σε πληθώρα μικροβιακών λοιμώξεων, κατά κανόνα ακίνδυνων για τα μη προσβεβλημένα
άτομα. Ο HIV προκαλεί το σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS) επειδή καταστρέφει έναν τύπο κυττάρων
του ανοσοποιητικού συστήματος, τα λεμφοκύτταρα Τ-CD4
(f Τμήμα 22.7), που συμμετέχουν στην ανοσιακή απόκριση του οργανισμού. Εξαιτίας αυτής της βλάβης που προκαλεί ο HIV στον ξενιστή, οι ασθενείς με AIDS δεν διαθέτουν
επαρκή άμυνα έναντι των λοιμώξεων και συχνά πεθαίνουν
από κάποια λοίμωξη (f Τμήματα 25.6 και 26.14).
Τέλος, ένας ξενιστής μπορεί να είναι καταβεβλημένος
εξαιτίας συγκεκριμένων γενετικών παραγόντων, όπως π.χ.
από διάφορες γενετικές ασθένειες που αναστέλλουν τη λειτουργία ή καταστρέφουν ολόκληρα τμήματα του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα άτομα που υποφέρουν από τέτοιες πα-

πινακασ 21.6 Λοιμώξεις και ιστική εξειδίκευση
Νόσος

Ιστός που μολύνεται

Οργανισμός

Αλλαντίαση
Αυτόματη αποβολή (βοοειδή)
Γονόρροια
Διφθερίτιδα
Ελονοσία
Πυελονεφρίτιδα
Σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS)
Τερηδόνα
Τέτανος
Χολέρα

Τελική κινητική πλάκα
Πλακούντας
Επιθήλιο του ουρογεννητικού
Επιθήλιο του λάρυγγα
Αίμα (ερυθροκύτταρα)
Μυελός των νεφρών
Βοηθητικά λεμφοκύτταρα Τ
Στοματικό επιθήλιο
Ανασταλτικοί διάμεσοι νευρώνες
Επιθήλιο του λεπτού εντέρου

Clostridium botulinum
Brucella abortus
Neisseria gonorrhoeae
Corynebacterum diphtheriae
Είδη Plasmodium
Είδη Proteus
Ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)
Streptococcus mutans, S. sobrinus, S. sanguis, S. mitis
Clostridium tetani
Vibrio cholerae
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θήσεις συνήθως πεθαίνουν σε νεαρή ηλικία, όχι από την ίδια
τη γενετική νόσο, αλλά από κάποια μικροβιακή λοίμωξη.

✓ 21.13 Έλεγχος εννοιών
Ο αποικισμός ενός ξενιστή από παθογόνα παρεμποδίζεται από μη
ειδικούς φραγμούς φυσικής, ανατομικής και χημικής φύσεως. Η
κατάρρευση των μηχανισμών άμυνας οδηγεί σε καταβεβλημένους
ξενιστές, δηλαδή σε ασθενείς πιο ευάλωτους στις λοιμώξεις.
✓
✓

Με ποιον τρόπο μπορούν το κάπνισμα και η δίαιτα να επηρεάσουν την αντίσταση του ξενιστή σε κάποιο παθογόνο;
Πώς θα μπορούσε μια προϋπάρχουσα λοίμωξη να καταβάλει
έναν υγιή, κατά τα άλλα, ξενιστή;

21.14

Φλεγμονή και πυρετός

Φλεγμονή ονομάζεται η μη ειδική αντίδραση του οργανισμού σε διαφόρα επιβλαβή ερεθίσματα, όπως είναι οι τοξίνες και τα παθογόνα. Χαρακτηριστικά της φλεγμονώδους
αντίδρασης είναι η ερυθρότητα, το οίδημα, ο πόνος και η
υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσεται τοπικά στο σημείο
της λοίμωξης. Στις ουσίες που παράγουν αυτό το αποτέλεσμα ανήκει και μια ομάδα πρωτεϊνών που ονομάζονται κυτοκίνες (f Τμήμα 23.10), ουσίες τις οποίες παράγουν τα
λευκά αιμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα (f Τμήμα 22.1).
Τα λευκοκύτταρα συνδέονται επίσης με τις εξειδικευμένες
αποκρίσεις του οργανισμού σε συγκεκριμένα παθογόνα, τις
οποίες θα εξετάσουμε στο Κεφάλαιο 22. Σπουδαιότερο αποτέλεσμα μιας φλεγμονώδους αντίδρασης του οργανισμού είναι ο άμεσος περιορισμός του παθογόνου, κάτι που συνήθως
επιτυγχάνεται με τον σχηματισμό ενός θρόμβου (δηλαδή
ενός πλέγματος από ίνες) στο σημείο της φλεγμονής.
Η φλεγμονή είναι ένας από τους σημαντικότερους και
πιο διαδεδομένους αμυντικούς μηχανισμούς του ξενιστή
έναντι των εισερχόμενων μικροοργανισμών. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, όμως, η φλεγμονή μπορεί να αυξήσει την παθογονικότητα ενός μικροβίου. Για παράδειγμα, ορισμένοι μικροοργανισμοί επάγουν φλεγμονώδεις αντιδράσεις οι οποίες, επειδή είναι υπερβολικά έντονες, προξενούν σημαντικές
βλάβες στους ιστούς, δημιουργώντας «νεκρωμένες» ζώνες
πλούσιες σε θρεπτικά υλικά, άρα και κατάλληλες για εγκατάσταση και πολλαπλασιασμό.
Σε ορισμένες περιπτώσεις εκδηλώνεται μια ανεξέλεγκτη
διασυστηματική φλεγμονή που ονομάζεται σηπτική καταπληξία (σοκ), η οποία οδηγεί σε ακόμη πιο γενικευμένα συμπτώματα, όπως εντονότατο οίδημα και ανεξέλεγκτο πυρετό. Η σηπτική καταπληξία είναι μια κατάσταση απειλητική
για την ανθρώπινη ζωή, που εμφανίζεται όταν οι λοιμώξεις
και οι αντίστοιχες φλεγμονώδεις αντιδράσεις δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένη θέση του σώματος αλλά διασπείρονται
σε όλο το σώμα μέσω του κυκλοφορικού ή λεμφικού συστήματος (f Τμήμα 22.1).

Πυρετός
Το σώμα ενός υγιούς ατόμου διατηρεί αξιοθαύμαστα σταθερή τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του. Σε μια μέση περίοδο
24 ωρών, η θερμοκρασία του σώματος αυξομειώνεται σε ένα
πολύ στενό εύρος τιμών, που δεν υπερβαίνει τον 1ο-1,5οC. Σε
κάθε άτομο, η μέση θερμοκρασία μπορεί να ποικίλλει ελαφρά. Ως «φυσιολογική» θεωρείται μια μέση θερμοκρασία
37οC, αλλά σε ορισμένα άτομα η φυσιολογική θερμοκρασία
μπορεί να είναι 36οC ή 38οC. Η θερμοκρασία του σώματος
εξαρτάται πολύ από τη σωματική δραστηριότητα και μπορεί
να φτάσει μέχρι και 4οC πάνω από το φυσιολογικό κατά τη
διάρκεια έντονης σωματικής καταπόνησης και μέχρι 2οC κάτω από το φυσιολογικό κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Πυρετός ονομάζεται η ανώμαλη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. Ο πυρετός προκαλείται ενίοτε και από μη
λοιμώδη νοσήματα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ευθύνεται κάποια λοίμωξη. Το γεγονός ότι πολλές λοιμώξεις
προκαλούν πυρετό οφείλεται σε ορισμένα πυρετογόνα προϊόντα των παθογόνων μικροοργανισμών. Οι καλύτερα μελετημένοι πυρετογόνοι παράγοντες είναι οι ενδοτοξίνες των
αρνητικών κατά Gram βακτηρίων (βλ. Τμήμα 21.12). Ωστόσο, υπάρχουν και οργανισμοί που προκαλούν πυρετό χωρίς
να παράγουν ενδοτοξίνες. Αυτοί οι οργανισμοί θανατώνονται από τα λευκοκύτταρα και, καθώς συμβαίνει αυτό, επάγουν την απελευθέρωση λευκοκυτταρικών πρωτεϊνών που
ονομάζονται ενδογενή πυρετογόνα (f Τμήμα 22.2). Ενίοτε, ο πυρετός ωφελεί τον ξενιστή. Ο χαμηλός πυρετός επιταχύνει τις διαδικασίες της φαγοκυττάρωσης και της παραγωγής αντισωμάτων. Ωστόσο, ο υψηλός πυρετός, π.χ. 40οC ή
και περισσότερο, συνήθως λειτουργεί προς όφελος του παθογόνου διότι προκαλεί περαιτέρω καταστροφή των ιστών
του ξενιστή.
Οι πυρετοί των λοιμώξεων κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: (1) στον συνεχόμενο ή αδιάλειπτο πυρετό, κατά
τον οποίο η θερμοκρασία του σώματος παραμένει αυξημένη
καθ’ όλο το 24ωρο και η διακύμανσή της γύρω από την αυξημένη τιμή δεν υπερβαίνει τον 1οCØ συνεχόμενος πυρετός
εμφανίζεται στον τύφο (f Τμήμα 27.3) και στον τυφοειδή πυρετό (f Τμήμα 28.8)Ø (2) στον υφέσιμο πυρετό, κατά
τον οποίο η θερμοκρασία του σώματος παραμένει αυξημένη
καθ’ όλο το 24ωρο, αλλά παρουσιάζει διακυμάνσεις μεγαλύτερες του 1οCØ αυτό το είδος πυρετού χαρακτηρίζει τις πυογενείς λοιμώξεις (f Τμήματα 26.2 και 26.9) και τη φυματίωση (f Τμήμα 26.5)Ø (3) στον διαλείποντα πυρετό, κατά
τον οποίο η θερμοκρασία είναι φυσιολογική ορισμένες περιόδους της ημέρας, αλλά κατά διαστήματα αυξάνεται πάνω
από το φυσιολογικό. Οι περισσότερες λοιμώξεις προκαλούν
κάποια μορφή διαλείποντος πυρετού. Ο διαλείπων πυρετός
εμφανίζεται με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο στην ελονοσία
(f Τμήμα 27.5), η οποία οφείλεται σε λοίμωξη από πρωτόζωο. Ο υπόστροφος πυρετός που προκαλούν ορισμένα είδη
του γένους Borrelia (f Τμήμα 27.3) είναι μια μορφή διαλείποντος πυρετού κατά τον οποίο η θερμοκρασία του σώματος παραμένει φυσιολογική για μεγάλο χρονικό διάστημα,

ερωτησεισ επαναληψησ

αλλά διακόπτεται από εμπύρετες κρίσεις. Ο υπόστροφος πυρετός εμφανίζεται στις περιπτώσεις ατελούς ανάρρωσης από
λοίμωξη και εκδηλώνεται περιοδικά κάθε φορά που ο λοιμώδης παράγοντας επανεγκαθίσταται.
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ναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να απομονώνουν ταχύτατα και να καταστρέφουν το παθογόνο, αλλά μπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω
βλάβες στους ιστούς του ξενιστή.
✓
✓

Περιγράψτε τα κυριότερα συμπτώματα της φλεγμονής.
Περιγράψτε τους τρεις τύπους πυρετού.

✓ 21.14 Έλεγχος εννοιών
Η φλεγμονή και ο πυρετός αποτελούν γενικές αντιδράσεις του οργανισμού σε επιβλαβή ερεθίσματα. Οι αποκρίσεις του ξενιστή εί-

Ερωτήσεις επανάληψης
1. Σε τι διαφέρουν ένα παράσιτο από ένα παθογόνο; Σε τι διαφέρει η λοίμωξη από τη νόσο;
2. Ποια όργανα του ανθρώπινου σώματος αποικίζονται φυσιολογικά από μικροοργανισμούς; Τι κοινό έχουν αυτά
τα όργανα μεταξύ τους; Ποια όργανα είναι εντελώς ελεύθερα από μικροοργανισμούς; Τι κοινό έχουν αυτά τα όργανα μεταξύ τους;
3. Σε τι διαφέρουν οι μόνιμοι από τους περιστασιακούς πληθυσμούς μικροοργανισμών που αναπτύσσονται σε κάποια θέση του σώματος;
4. Γιατί είναι καθοριστική η συμμετοχή των ειδών του γένους Streptococcus στον σχηματισμό της τερηδόνας; Γιατί είναι τα είδη αυτά ικανότερα στη δημιουργία τερηδόνας από άλλους οργανισμούς;
5. Με ποιον τρόπο επηρεάζει το pH τους οργανισμούς που
αναπτύσσονται στα επιμέρους τμήματα του γαστρεντερικού σωλήνα; Με ποιον τρόπο επηρεάζει η συγκέντρωση
οξυγόνου τη σύσταση της μικροβιακής χλωρίδας στα διάφορα επιμέρους τμήματα του γαστρεντερικού σωλήνα;
6. Περιγράψτε τη σχέση μεταξύ Lactobacillus acidophilus
και γλυκογόνου στον κολπικό σωλήνα. Γιατί είναι διαφορετική η φυσιολογική χλωρίδα στον κόλπο μιας ενήλικης
γυναίκας σε σχέση με εκείνην μιας πολύ νέας;
7. Υποδείξτε σε τι διαφέρουν μεταξύ τους ο γλυκοκάλυκας,
η κάψα και η βλεννοστιβάδα. Με ποιον τρόπο συνεισφέρουν οι προαναφερθείσες δομές στη διαδικασία προσκόλλησης των βακτηρίων;
8. Δώστε ένα παράδειγμα μικροοργανισμού του οποίου η
παθογονικότητα οφείλεται στην ικανότητα παραγωγής
τοξίνης. Προσδιορίστε τη συγκεκριμένη τοξίνη και τον
τρόπο δράσης της. Δώστε ένα παράδειγμα μικροοργανισμού του οποίου η παθογονικότητα οφείλεται στην ικα-

9.

10.

11.

12.

13.

14.

νότητα εισβολής. Ποιοι παράγοντες προσδίδουν τέτοιου
είδους ικανότητες σε έναν μικροοργανισμό;
Σε τι διαφέρουν μεταξύ τους οι τοξίνες Α-Β, οι κυτταροτοξίνες και τα υπεραντιγόνα; Δώστε ένα παράδειγμα από
κάθε κατηγορία τοξινών. Με ποιον τρόπο προκαλεί νόσο
κάθε κατηγορία τοξίνης;
Περιγράψτε τους μηχανισμούς δράσης της τετανοτοξίνης και της αλλαντοτοξίνης. Αναφορικά με τον μηχανισμό δράσης τους, γιατί είναι τόσο επικίνδυνες οι εν λόγω
τοξίνες;
Περιγράψτε συνοπτικά τον μηχανισμό δράσης της εντεροτοξίνης της χολέρας. Ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία για την ασθένεια αυτή και γιατί η χορήγηση αντιβιοτικών δεν έχει, κατά κανόνα, αποτέλεσμα; Περιγράψτε
συνοπτικά τον μηχανισμό δράσης της εντεροτοξίνης του
σταφυλόκοκκου. Ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία για
την ασθένεια αυτή και γιατί η χορήγηση αντιβιοτικών δεν
έχει, κατά κανόνα, αποτέλεσμα;
Περιγράψτε τη δομή μιας τυπικής ενδοτοξίνης. Με ποιον
τρόπο προκαλεί η ενδοτοξίνη πυρετό; Ποιοι μικροοργανισμοί παράγουν ενδοτοξίνες;
Με ποιον τρόπο περιορίζουν τις βακτηριακές λοιμώξεις
το pH και η θερμοκρασία; Σε ποια σημεία πάνω ή μέσα
στο σώμα μπορεί να είναι διαφορετικές οι τιμές της θερμοκρασίας και του pH από τις αντίστοιχες μέσες σωματικές τιμές; Ποιοι οργανισμοί θα μπορούσαν να ωφελούνται από τις υφιστάμενες διαφορές στη θερμοκρασία και
στο pH;
Σε τι διαφέρουν ο συνεχόμενος, ο υφέσιμος και ο διαλείπων πυρετός; Αναφέρετε τουλάχιστον έναν λοιμώδη παράγοντα για κάθε τύπο πυρετού. Ποιος τύπος πυρετού είναι συνηθέστερος στις λοιμώξεις;
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Ερωτήσεις εφαρμογής
1. Με ποιον τρόπο αναστέλλει η βλέννη τον πολλαπλασιασμό των περισσότερων μικροοργανισμών; Περιγράψτε πειράματα τα οποία καταδεικνύουν την προστατευτική επίδραση της βλέννης έναντι του βακτηριακού αποικισμού.
2. Οι βλεννογόνοι υμένες αποτελούν αποτελεσματικό φραγμό κατά του αποικισμού και της ανάπτυξης μικροοργανισμών. Ωστόσο, οι βλεννογόνοι του λάρυγγα και του φάρυγγα αποικίζονται από ποικίλους μικροοργανισμούς,
που μερικοί προκαλούν ενίοτε νόσο. Εξηγήστε πώς μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να μετατραπεί σε παθογόνο ένας μικροοργανισμός που φυσιολογικά δεν είναι
παθογόνος. Περιγράψτε τουλάχιστον ένα σύνολο συνθηκών που δυνητικά ευνοεί την παθογονικότητα.
3. Ποια στάδια περιλαμβάνει ο σχηματισμός της οδοντικής
πλάκας; Περιγράψτε και αναλύστε τα πειράματα που καταδεικνύουν ότι οδοντική πλάκα μπορεί να σχηματιστεί
και σε απομιμήσεις οδοντικών επιφανειών και σχεδιάστε
άλλα πειράματα σχετικά με τη χρήση βιολογικών μεθόδων καταπολέμησης της πλάκας.
4. Συμβάλλει η χρήση ενός αντιμικροβιακού σκευάσματος
(οδοντόπαστα) στην πρόληψη της τερηδόνας; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας
στρατηγικής για την πρόληψη της τερηδόνας; Πώς μπορείτε να ελέγξετε εργαστηριακά την αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής;
5. Η λήψη αντιβιοτικών μπορεί να μειώσει σημαντικά τον
αριθμό των μικροοργανισμών της γαστρεντερικής οδού.
Ποια συμπτώματα σε επίπεδο φυσιολογίας μπορεί να
προκαλέσει στον ξενιστή η μείωση της φυσιολογικής
χλωρίδας; Οι μακροχρόνιες θεραπείες με αντιβιοτικά συχνά συνοδεύονται από λοιμώξεις ευκαιριακών παθογόνων, πολλά από τα οποία είναι τα ίδια με αυτά που προκαλούν ευκαιριακές λοιμώξεις σε άτομα με AIDS (f
Τμήμα 26.14). Ποια παθογόνα μπορεί να είναι αυτά; Γιατί είναι ευάλωτα στα συγκεκριμένα παθογόνα όσα άτομα έχουν ακολουθήσει αντιβιοτική θεραπεία;
6. Περιγράψτε σε τι διαφέρουν τα παθογόνα από τα μη παθογόνα στελέχη της Escherichia coli. Συμπεριλάβετε
στην επιχειρηματολογία σας δομικές και οικολογικές συνιστώσες.
7. Αναφέρετε τρεις τουλάχιστον ξενιστικούς παράγοντες
οι οποίοι περιορίζουν ή ευνοούν τον αποικισμό και την
ανάπτυξη μικροοργανισμών σε δεδομένη θέση. Συμπεριλάβετε κάθε έναν από αυτούς τους παράγοντες σε in vitro πειράματα για τον έλεγχο της ισχύος των υποθέσεών
σας.
8. Προσδιορίστε πιθανές εξελικτικές πιέσεις που προκαλούν αύξηση της μολυσματικότητας και της παθογονικότητας του Streptococcus pneumoniae. Προσδιορίστε πι-
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θανές εξελικτικές πιέσεις που να προκαλούν αύξηση της
μολυσματικότητας και της παθογονικότητας του Clostridium tetani. Θα προσέδιδε επιλεκτικά πλεονεκτήματα
σε αυτούς τους οργανισμούς μια ενδεχόμενη αύξηση της
μολυσματικότητας; Στον συλλογισμό σας, βεβαιωθείτε
ότι έχετε λάβει υπ’ όψιν σας και το φυσικό ενδιαίτημα
κάθε οργανισμού.
Το ένζυμο πήξης του αίματος (coagulase) είναι ένας παράγοντας μολυσματικότητας του Staphylococcus aureus, ο οποίος προκαλεί τον σχηματισμό θρόμβων στη θέση ανάπτυξης του S. aureus. Η στρεπτοκινάση είναι ένας
παράγοντας μολυσματικότητας του Staphylococcus pyogenes που διασπά τους θρόμβους στη θέση ανάπτυξης
του S. pyogenes. Υπάρχει κάποιος συνδυασμός αυτών
των δύο αλληλοαναιρούμενων στρατηγικών που να αυξάνει την παθογονικότητα;
Τα είδη του γένους Salmonella παράγουν τουλάχιστον 10
διαφορετικά γονιδιακά προϊόντα τα οποία δρουν ως παράγοντες μολυσματικότητας και αυξάνουν τη μολυσματική δράση του παθογόνου. Το Streptococcus pneumoniae,
ένα παθογόνο με κατά τεκμήριο μεγαλύτερη μολυσματικότητα (βλ. Εικόνα 21.15), χρησιμοποιεί μόνο έναν παράγοντα μολυσματικότητας. Ανατρέξτε στους κρίσιμους
παράγοντες μολυσματικότητας για καθέναν από αυτούς
τους δύο οργανισμούς και εξηγήστε γιατί είναι τόσο σημαντικός και αποτελεσματικός ένας συγκεκριμένος παράγοντας του S. pneumoniae. Γιατί δεν χρησιμοποιούν
όλα τα παθογόνα του ανθρώπου στρατηγικές μολυσματικότητας παρόμοιες με εκείνη του S. pneumoniae;
Τα εμβόλια κατά των εξωτοξινών, π.χ. της τοξίνης της
διφθερίτιδας και της τετανοτοξίνης, χρησιμεύουν στην
πρόληψη εκδήλωσης των αντίστοιχων νόσων (f Τμήμα 22.11). Γιατί δεν παρασκευάζονται εμβόλια και κατά
των ενδοτοξινών;
Αν και είναι σχετικά εύκολο να απομονωθούν μεταλλάγματα μικροοργανισμών με ικανότητα παραγωγής ενδοτοξινών, η απομόνωση μεταλλαγμάτων που δεν έχουν αυτή την ικανότητα είναι πολύ δυσκολότερη. Με βάση όσα
ξέρετε για τη δομή και τη λειτουργία αυτών των τοξινών,
εξηγήστε γιατί συμβαίνει αυτό.
Τα εγκαύματα είναι από τις δυσκολότερες πληγές σε ό,τι
αφορά τη θεραπεία τους, καθώς μολύνονται εύκολα από
ευκαιριακά, συνήθως, παθογόνα. Εξηγήστε γιατί συμβαίνει αυτό, με βάση τις γνώσεις σας για τους φυσικούς,
ανατομικούς και χημικούς μηχανισμούς που διαθέτει ο
οργανισμός για την πρόληψη των λοιμώξεων.
Πρέπει ο πυρετός να αντιμετωπίζεται θεραπευτικά σε
κάθε περίπτωση; Στην απάντησή σας λάβετε υπ’ όψιν τη
σημασία που έχουν οι φλεγμονώδεις αποκρίσεις του ξενιστή στον περιορισμό των λοιμώξεων.

