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ΔΟΜΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ

204006

Τα βακτήρια  μπορούν  να  βρεθούν  σχεδόν  παντού.  Μια κουταλιά  χώμα  από τον  κήπο 
περιέχει εκατοντάδες εκατομμύρια βακτήρια. Μερικά βακτήρια μπορούν να προκαλέσουν 
ασθένειες. Όλα αναπαράγονται με την διαίρεση. Όλα τα βακτήρια είναι « προκαρυωτικά» - 
κύτταρα χωρίς πυρήνα. Όλες οι υπόλοιπες μορφές ζωής περιέχουν κύτταρα τα οποία έχουν 
πυρήνα και λέγονται « ευκαρυωτικά».

Τα  βακτήρια  έχουν  τρία  βασικά  σχήματα:  σφαιρικό  σχήμα  (κοκκίδιο),  σχήμα  ράβδου 
(βάκιλοι) και σχήμα σπιράλ (σπειρύλλιο). Αυτή οι φωτογραφική διαφάνεια μικροσκοπίου 
επεξηγεί τα πρώτα τρία σχήματα.

Τα σφαιρικά βακτήρια  (κοκκίδιο)  των διαφορετικών  ειδών μπορούν να  ποικίλουν στο 
μέγεθος. Τα κοκκίδια συνήθως προσκολλιούνται μετά την διαίρεση σε σχήμα συστάδας 
ποικίλων σχημάτων σύμφωνα με την διαίρεση των κυττάρων.  Οι τύποι  των συστάδων 
περιλαμβάνουν:  διπλόκοκκους  (ζευγάρι),  “tatracoccus”  (ομάδα  των  τεσσάρων), 
στρεπτόκοκκους  (αλυσίδες),  “sarcina”  (κύβοι  των  οχτώ  κυττάρων),  σταφυλόκοκκους 
(ακανόνιστη συστάδα).

Ο  όρος  «βάκιλοι»  χρησιμοποιείται  για  να  περιγράψει  ένα  ραβδόμορφο  κύτταρο 
βακτηρίου. Τα σημαντικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν 
τους  βακίλους,  περιλαμβάνουν:  μήκος  και  πλάτος,  ευθείες  ή  καμπύλες,  οι  άκρες  του 
κυττάρου να είναι στρογγυλές ή τετράγωνες, εμφάνιση των κυττάρων – μόνα, σε ομάδες, 
ζευγάρι ή σε αλυσίδα.
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Υπάρχουν δυο είδη βακτηρίων σχήματος σπιράλ. Μερικά υπάρχουν σαν μικροί ράβδοι ή 
σαν  “comma forms”που  έχουν  μια  ελαφριά  κλίση,  ενώ  άλλα  υπάρχουν  σαν  άκαμπτα 
σπιράλ ή αλλιώς «σπειρίλλια». Μερικά σπειρίλλια είναι  υπερβολικά μεγάλα, με μήκος 
0.6mm.  Τα  περισσότερα  σπειρίλλια  είναι  κινούμενα   και  κολυμπούν  σε  μία  ευθεία 
γραμμή.

Τα βακτήρια ταξινομούνται κυρίως από την χημεία τους παρά από το σχήμα και από την 
δομή τους. Πολλά βακτήρια μπορούν να χωριστούν σε τρεις ομάδες βασισμένες στο τι 
κυτταροειδή τοίχο έχουν: 
Θετικό κατά Gram (GRAM +) τοίχος, χωρίς τοίχο, αρνητικό κατά Gram(GRAM -) τοίχος. 
Τα βακτήρια έχουν την ικανότητα να αλλάζουν χρώμα με σκοπό οι κυτταρικοί τοίχοι τους 
να μπορούν να παρατηρηθούν. Ένα βακτήριο του οποίου το κυτταρικό τοίχος του έχει 
έναν  μεγάλο  αριθμό  από  πρωτεϊνικές  ενώσεις  υδατανθράκων  πετιδογλυκάνης 
(peptidoglycan)  ταξινομείται ως θετικό κατά Gram  και χρώματος μπλε. Τα βακτήρια τα 
οποία έχουν λεπτό στρώμα πετπιδογλυκάνης ταξινομούνται ως αρνητικό κατά Gram και 
χρώματος ροζ.

ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

Θα χρειαστείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υψηλό επίπεδο μεγέθυνσης για να παρατηρήσετε 
αυτά τα μικρά κύτταρα. Πρώτον, χρησιμοποιήστε μεγέθυνση x100 (προσοφθάλμιος φακός 
μικροσκοπίου  x10 με αντοφθάλμιο φακό  x10) για να παρατηρήσετε τις χρωματισμένες 
κηλίδες μιας περιοχής η οποία παρουσιάζει μεμονωμένα κύτταρα ή μάζες. 
Αλλάξτε το φακό (43Χ, συνολική μεγέθυνση 430Χ) για να παρατηρήσετε τα μεμονωμένα 
κύτταρα ή τις μάζες των κυττάρων. Μπορείτε να παρατηρήσετε κάθε μια από τις τρεις 
βασικές  μορφές;  Μπορείτε  να  προσδιορίσετε  έναν  ιδιαίτερο  τύπο  συστάδας  των 
σφαιρικών  κυττάρων;  Οι  ράβδοι  εμφανίζονται  μεμονωμένα  ή  σε  μορφή  αλυσίδας; 
Μπορείτε να προσδιορίσετε τα κύτταρα σχήματος σπιράλ; 
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