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Βακτήρια

Salmonella spp.

Staphylococcus aureus

E.coli O157:H7

Campylobacter spp.

Vibrio spp.

Legionella pneumophila

Mycobacterium spp.

Shigella spp.

Παθογόνοι μικροοργανισμοί

Ιοί

Enteroviruses

Noroviruses

Rotaviruses

HAV / HEV

Adenoviruses

Πρωτόζωα

Cryptosporidium

Giardia

Υδατογενείς λοιμώξεις: χρήση νερού επιβεβαρυμένου με παθογόνους 
μικροοργανισμούς     



Καλλιέργεια μ/ο

Απομόνωση

Βιοχημικές ιδιότητες (ταυτοποίηση)

Οροτυποποίηση (τυποποίηση) 

Φαινοτυπικές  γονοτυπικές μεθόδους



Γονίδιο: κομμάτι DNA που περιέχει «κωδικές» αλληλουχίες 
(για ποια πρωτείνη κωδικοποιεί ) και «μη κωδικές» 
αλληλουχίες (καθορίζουν πότε το γονίδιο εκφράζεται)

Π.χ. γονίδιο παραγωγής τοξινών των VTEC

γονίδιο παραγωγής γλουκουρονιδάσης

γονίδιο αντοχής σε ένα αντιβιοτικό



DNA:  Structure and FunctionDeoxyriboNucleic Acid 
νουκλεϊκό οξύ που περιέχει 
τις γενετικέςπληροφορίες 
που καθορίζουν τη βιολογική 
ανάπτυξη όλων των 
ζωντανών οργανισμών και 
των περισσοτέρων ιών 
μορφή διπλής έλικας

DNA



Η αλληλουχία των βάσεων  γενετική πληροφορία  γενετικός κώδικας 
αλληλουχία αμινοξέων πρωτείνης

Οι διαδικασίες της αντιγραφής, της μεταγραφής και της μετάφρασης συνοψίζονται στο 
κεντρικό δόγμα της βιολογίας που περιγράφει τη ροή της γενετικής πληροφορίας.



μεταγραφή RNA 
πολυμεράση   

• προσδένεται σε ειδικές περιοχές 
του DNA που λέγονται υποκινητές

• ξετυλίγει την έλικα του DNA 

• τοποθετεί τα ριβονουκλεοτίδια 
απέναντι από τα 
δεοξυριβονουκλεοτίδια σύμφωνα 
με την αρχή της 
συμπληρωματικότητας. (Α-U, G-
C). 

•Τα ριβονουκλεοτίδια ενώνονται 
μεταξύ τους σχηματίζοντας έτσι 
την αλυσίδα του mRNA.

• Η σύνθεση της αλυσίδας αυτής 
σταματά στο τέλος του γονιδίου 
και κατόπιν απελευθερώνεται η 
αλυσίδα του mRNA, η οποία θα 
κατευθυνθεί προς τα ριβοσώματα 
όπου θα αρχίσει η διαδικασία της 
μετάφρασης

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Simple_transcription_initiation1.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Simple_transcription_elongation1.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Simple_transcription_termination1.svg�


Το ριβόσωμα  μεγάλη 
υπομονάδα -η μικρή υπομονάδα. 

• Η μεγάλη υπομονάδα έχει δύο 
θέσεις εισδοχής, από τις οποίες 
εισέρχεται το tRNA.

• Στη μικρή υπομονάδα 
προσδένεται το mRNA. 

• Κάθε μόριο tRNA αποτελείται 
από μιά τριάδα βάσεων στη 
μιά πλευρά του και ένα 
αμινοξύ στην άλλη. Έτσι τα 
μόρια tRNA προσκολλώνται 
διαδοχικά στις αντίστοιχες 
θέσεις του mRNA, σύμφωνα με 
την αρχή της 
συμπληρωματικότητας. (U-
A,G-C). 

• Όταν το δεύτερο μόριο tRNA 
έρθει δίπλα στο πρώτο, ενώνουν 
τα αμινοξέα τους και το πρώτο 
μόριο tRNA ξεκολλά από την 
αλυσίδα. Η διαδικασία 
συνεχίζεται μέχρι να σχηματιστεί 
η πρωτεϊνη. 

Μετάφραση



Μοριακές τεχνικές  άμεση ανίχνευση γενετικού υλικού

• τυποποίηση μικροοργανισμού

• ταυτοποίηση μικροοργανισμού  επιδημιολογία

• δράσεις οργανισμού (π.χ. προσδιορισμός γονιδίων που 
προσδίδουν λοιμογονικότητα, αντοχή σε αντιβιοτικά)

• προσδιορισμός προέλευσης κοπρανώδους ρύπανσης



Μοριακές τεχνικές ταυτοποίησης στο εργαστήριο μικροβιολογίας νερού

• PCR (Polymerase Chain Reaction)

• Nested PCR

• Multiplex PCR

• Real-Time PCR

• Reverse Transcriptase PCR

• PCR-RFLP

•Τεχνικές υβριδισμού (π.χ in situ hybridization, southern blot, nothern blot, DNA microarrays)

Ανίχνευση και  ταυτοποίηση μ/ο από περιβαλλοντικά δείγματα

• δειγματοληψία 

• διήθηση

 καλλιέργεια  απομόνωση γενετικού υλικού 

 απευθείας απομόνωση γενετικού υλικού

 για ιούς: συμπύκνωση  απομόνωση γενετικού υλικού

• μοριακή μέθοδος

• επιβεβαίωση αποτελεσμάτων – ταυτοποίηση - τυποποίηση



PCR

 πολλαπλασιασμός επιλεγμένου τμήματος DNA

 πραγματοποιείται σε σωληνάκια (eppenderf) τα οποία 
τοποθετούνται σε Θερμικό Κυκλοποιητή



+ MgCl2
+ Buffer διάλυμα

+ dNTPs

+ Taq polymerase

+ εκκινητές

ηλεκτροφόρηση

χρησιμοποιείται ένα ζεύγος εκκινητών 
(primers) που έχουν συμπληρωματική 
αλληλουχία με τα άκρα του DNA στόχου 



αποδιάταξη του DNA (θέρμανση 
στους 94-95 οC) (denaturing)

σύνδεση εκκινητών στα άκρα του DNA 
στόχου (annealing)

 επέκταση των  συμπληρωματικών 
αλυσίδων, με τη βοήθεια του ενζύμου

Taq -πολυμεράση  (extension)

Μετά από 36 κύκλους  236 

αντίγραφα= 68 δισ. αντίγραφα



Ηλεκτροφόρηση αντίδρασης PCR σε gel αγαρόζης

 προσθήκη σε κάθε αντίδραση loading dye (ορατά στο φυσικό φως, «τρέχουν» στο 
gel ηλεκτροφόρησης με την ίδια ταχύτητα όπως DNA)
 gel αγαρόζης (% αγαρόζης  ανάλογα με αναμενόμενα κομμάτια  DNA – bp)
 προσθήκη στο gel αγαρόζης χρωστικής π.χ. βρωμιούχο αιθίδιο 
 χρήση UV



Nested  PCR 

- Επιβεβαίωση αρχικού PCR / 
απόρριψη ψευδώς θετικών 
αποτελεσμάτων

- Ταυτοποίηση μικροοργανισμών

Πλεονεκτήματα μεθόδου

- υψηλή ειδικότητα

-ανίχνευση μικροοργανισμών σε 
χαμηλές συγκεντρώσεις

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/95/Nested_PCR.png�


Multiplex PCR

Ανίχνευση >1 γονίδια σε έναν μικροοργανισμό

 ανίχνευση >1 μικροοργανισμούς

•Ταυτόχρονα

•Σε μια 
αντίδραση PCR

• >1 ζευγάρια 
εκκινητών

Πλεονεκτήματα

- οικονομία αναλώσιμων

- ταχύτητα ανάλυσης/ αποτελεσμάτων





RT-PCR Reverse Transcriptase PCR
• mRNA/RNA ιοί  cDNA από RNA
• PCR το cDNA



Real Time PCR 
ή 

Quantitative Real Time Polymerase Chain Reaction 

(Q-PCR/qPCR) 

- αριθμός αντιγράφων γονιδίων 

- επίπεδα έκφρασης γονιδίων  συνδυάζεται συχνά με RT-PCR  ποσοτικοποίηση mRNA

- η μέτρηση της ποσότητας του προϊόντος καθόλου τη διάρκεια της αντίδρασης, μέσω της 
παρακολούθησης της αύξησης φθορισμού κάποιας φθορίζουσας ουσίας  καμπύλη 
ενίσχυσης (amplification plot)



TaqMan® System
- Ιχνηθέτης ( Probe ) = Φθορίζων + Quencher (δεν επιτρέπει φθορισμό φθορίζουσας ουσίας)  υβριδοποιείται με 
το DNA στόχο

- Taq polymerase  δράση εξωνουκλεάσης  απομακρύνει ιχνηθέτη

- απομάκρυνση φθορίζουσας ουσίας από Quencher φθορισμός  ανάλογος της φθορίζουσας ουσίας που 
απομακρύνεται  της ποσότητας του DNA



- Αύξηση ποσότητας DNA σε κάθε  κύκλο 
πολυμερισμού  ανάλογη αύξηση φθορισμού

SYBR Green







ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

• πληροφορίες για τρόπο μετάδοσης βακτηρίου

• εύρεση reservoir (δεξαμενής) ή εστία μόλυνσης

Φαινοτυπική ή/και γονοτυπική ανάλυση  βακτηριακών καλλιεργημάτων με σκοπό την 
παραγωγή αποτυπώματος (fingerprint) ειδικό για κάθε στέλεχος ή κλώνο 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ=«ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑ»

κάτω από το επίπεδο είδος/υποείδος

η τυποποίηση διευκολύνει τη διαδικασία προσδιορισμού «ομοιότητας /συγγένειας» μεταξύ 
καλλιεργημάτων που προέκυψαν:

- από τη διερεύνηση μιας επιδημίας

- έλεγχος πορείας μετάδοσης ενός βακτηρίου
επιβεβαιώνει ή απορρίπτει την υπόθεση ότι τα 
καλλιεργήματα προήλθαν από κοινή εστία



   

Host DNA

New Host DNA

Rearrangement event

Principle:  Strain diversity

Foreign DNA

Host DNA

New Host DNA

Insertion event

Principle:  Strain diversity

Host DNA

New Host DNA

Deletion event

Excised fragment

Μοριακές τεχνικές τυποποίησης

• PFGE (Pulsed Field Gel Electrophoresis)

• RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)



- πέψη DNA ενδονουκλεάση (rare cutter)

- ηλεκτροφόρηση σε παλλόμενο πεδίο των θραυσμάτων

- κριτήρια Tenover  διάκριση σε κλώνους / υποτύπους



RAPD







Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Καλλιεργητικές μέθοδοι εύκολες χρονοβόρες

ποιοτικές / ποσοτικές συχνά μεγάλος όγκος δείγματος

ευαισθησία VBNC

εκπαίδευση / εξειδικευμένα 
εργαστήρια (ιούς)

ποικιλία κυτταρικών σειρών (ιούς)

Μοριακές μέθοδοι γρήγορες Ψευδώς αρνητικά

συνήθως φτηνές Ψευδώς θετικά 

VBNC Εξειδικευμένο εργαστήριο/προσωπικό

Έλλειψη διαχωρισμού ζωντανών /μη 
ζωντανών οργ. ( mRNA)

ΙΟΙ

Αυξημένη ευαισθησία ανίχνευσης ιών 
(50% βελτίωση)

Ψευδώς αρνητικά

Ανίχνευση ποικίλων ομάδων Ψευδώς θετικά 

Πιο ταχείες Δεν καθορίζεται η μολυσματικότητα

Χαμηλότερο κόστος
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