
Κεφάλαιο 4
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ 

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

1. Εισαγωγή
Ταξινόμηση (Classification) ενός βακτηρίου αλλά και γενικότερα ενός οργα-
νισμού είναι η τοποθέτησή του σε ένα «ταξινομικό σχήμα» ή «κλείδα ταξινό-
μησης», δηλαδή σε ένα κατάλογο όπου έχουν οργανωθεί σε ομάδες οι οργα-
νισμοί, ανάλογα με τον βαθμό ομοιότητας/συνάφειας που έχουν μεταξύ τους.

Προϋπόθεση της ταξινόμησης ενός βακτηρίου είναι να του δοθεί όνομα 
(Nomenclature) (ονοματοδοσία) π.χ. Escherichia coli.  Για να δοθεί όμως 
όνομα, θα πρέπει να γίνει η ταυτοποίησή του (Identification), δηλαδή ένα 
σύνολο χαρακτηριστικών του (φαινοτυπικών ή/και γενοτυπικών), να ταυτι-
στεί με τον αντίστοιχο μικροοργανισμό – αναφοράς (type strain), δηλαδή τον 
μικροοργανισμό εκείνο ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά του είδους (χα-
ρακτηριστικό είδος), π.χ. όταν ένα υπό διερεύνηση βακτήριο έχει 95% ομοι-
ότητα στα χαρακτηριστικά του με το Escherichia coli – type strain, τότε πρό-
κειται για Escherichia coli και αυτό.  Συνεπώς, οι: Ταξινόμηση, Ταυτοποίηση 
και Ονοματοδοσία είναι αλληλένδετα (Σχ. 1). 
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2. Σχήματα Ταξινόμησης
Τα βασικά ταξινομικά σχήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι δύο: 
το παλαιότερο είναι το «Ιεραρχικό Σύστημα Ταξινόμησης» (Hierarchical 
Taxonomic System), όπου η ταξινόμηση οργανώνεται σε ιεραρχικές ομάδες 
και η υψηλότερη ιεραρχικά ομάδα, στο αμέσως χαμηλότερο επίπεδο ανα-
λύεται σε άλλες μικρότερες μονάδες. Το Ιεραρχικό σύστημα ταξινόμησης, 
υπό μία πολύ ευρεία έννοια, βασίζεται πολύ σε χαρακτηριστικά των βακτη-
ρίων, που με κάποιο τρόπο είναι αντιληπτά από τον άνθρωπο, π.χ. σχήμα, 
μέγεθος, μεταβολικά προϊόντα, σπόρια, βλεφαρίδες, είδος κυτταρικού τοι-
χώματος, χαρακτηριστικά κυτταρικής μεμβράνης κ.ά. Όμως, έχει αρκετούς 
ταξινομικούς περιορισμούς, όσο κατεβαίνουμε ιεραρχικά – χαμηλότερα από 
είδος (species) – διότι έχει περιορισμένη «διακριτική/διαχωριστική ικανό-
τητα» (discrimination) και ουσιαστικά δεν μπορεί να διαχειρισθεί την πο-
λυμορφία των βακτηρίων που συνεχώς ανακαλύπτονται. Όμως, χρησιμο-
ποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι έχει άμεσα αντιληπτό νόημα για τους 
επιστήμονες. Η περιγραφή ενός βακτηρίου ως Bacillus cereus – ανεξάρτητα 
του στελέχους – σημαίνει ότι πρόκειται για σπορογόνο βακτήριο που μπορεί 
να παράγει τοξίνες.

Ένα νεότερο – μετά τη δεκαετία του 1960 – ταξινομικό σύστημα είναι το 
«Αριθμητικό Ταξινομικό Σύστημα» (Numerical  Taxonomy System), το οποίο 
έχει μαθηματική προσέγγιση (π.χ. Cluster Analysis) στην διαχείριση του βαθ-

Σχ. 1: Οι τρείς πόλοι του Συστήματος Ταξινόμησης
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μού ομοιότητας/συνάφειας των χαρακτηριστικών των οργανισμών που μελε-
τώνται και συγκρίνονται. Επίσης, είναι γνωστό και ως "phenetics". Τα αριθ-
μητικά ταξινομικά σχήματα εμφανίζονται με τη μορφή Δενδρογραμμάτων, 
έχουν γενεαλογικό χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται, κυρίως, για επιστημο-
νικούς σκοπούς (Ιατρική, Επιδημιολογία κ.ά.).

Δεδομένης της ποικιλομορφίας των οργανισμών που συνεχώς ανακαλύ-
πτονται, η δημιουργία καταλόγων ταξινόμησης (Taxonomy) δεν είναι μία εύ-
κολη υπόθεση και υπάρχουν ερευνητές και ιδρύματα με αποκλειστικό σκοπό 
την «τοποθέτηση» όλων των γνωστών οργανισμών στους καταλόγους αυ-
τούς. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι ναι μεν υπάρχουν κοινά αποδεκτές 
κλείδες ταξινόμησης, όμως δεν υπάρχει μία επίσημη και είναι δύο οι αιτίες για 
αυτό: (α) δεν υπάρχει —προς το παρόν— μία κοινά χρησιμοποιούμενη (golden 
standard) τεχνική μοριακής ταυτοποίησης και (β) ανακαλύπτονται νέα βακτή-
ρια, τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν εκ νέου μέσα στις κλείδες, οι οποίες 
μετά από ορισμένα χρόνια πρέπει να αναδιαταχθούν σε μεγάλο βαθμό και 
πάλι. Θα πρέπει, επίσης, να υπογραμμισθεί, ότι οι ταξινόμηση των βακτη-
ρίων δεν περιλαμβάνει μόνο τροφιμογενή βακτήρια, αλλά όλα τα βακτήρια 
που υπάρχουν παντού στη φύση, αλλά και τον άνθρωπο, γεγονός που αυξά-
νει σημαντικά τη δυσκολία του εγχειρήματος. 

Μία από τις πιο γνωστές και κοινά χρησιμοποιούμενες Ιεραρχικές Κλείδες 
Ταξινόμησης, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι η ταξινομική κλείδα "Bergey’s 
Manual of Determinative Bacteriology", στην οποία η κατάταξη βασίζεται, 
κυρίως, σε μορφολογικά, μεταβολικά και ανοσολογικά χαρακτηριστικά και 
πολύ λιγότερο σε γενετικά. Τα τελευταία χρόνια όμως, λόγω των συνεχών 
και ταχέων αλλαγών στις μοριακές τεχνικές ταυτοποίησης, αυτή η κλείδα 
ταξινόμησης τείνει να χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο, χωρίς όμως να έχει 
χάσει την πρακτική αξία της. Ένας δικτυακός τόπος, ο οποίος ενημερώνεται 
σε πολύ τακτική βάση σχετικά με την Ιεραρχική Κατάταξη των βακτηρίων, εί-
ναι ο "https://lpsn.dsmz.de/" (Leibniz Institute DSMZ-German Collection of 
Microorganisms and Cell Cultures). 

3. Ονοματοδοσία
Σε ό,τι αφορά την ονοματοδοσία (Nomenclature) των βακτηρίων αυτή ελέγ-
χεται από το "International Code of Nomenclature of Prokaryotes". Στην 
πραγματικότητα, άτυπα, οι ταξινομήσεις έχουν αποδοθεί στις Διεθνείς και 



Κεφάλαιο

ΣΚΟΠΟΣ
Η σύνθλιψη και η ομογενοποίηση των δειγμάτων είναι απαραίτητη, για την 
απελευθέρωση των μικροβίων και την ισομερή, όσο είναι δυνατό, κατανομή 
τους μέσα στο αραιωτικό υγρό.

Όταν παρασκευάζονται οι αραιώσεις, πρέπει να τηρούνται, απαραίτητα, 
τα παρακάτω:

1. Ανακίνηση κάθε αραίωσης, με το χέρι, επί 25 φορές και με τόξο 25 cm 
περίπου (βλέπε Εικ.9, σελίδα 64) ή επί 15 sec σε συσκευή ανακίνησης, 
όταν υπάρχει. 

2. Απόλυτη ακρίβεια στις μετρήσεις με τα σιφώνια και εφαρμογή όλων 
των κανόνων χρησιμοποίησής τους.

3. Χρησιμοποίηση, για κάθε αραίωση, νέου σιφωνίου 1,0 mL ή 11,0 mL 
και κατά προτίμηση ογκομετρικού.

4. Εμβύθιση του άκρου του σιφωνίου, όταν γίνεται λήψη υγρού από σω-
λήνα ή φιαλίδιο, όσο απαιτείται, για τη λήψη του όγκου που χρειάζε-
ται.

5. Όταν γίνεται διανομή υγρού με σιφώνιο, σε σωλήνες ή φιαλίδια, η 
άκρη του απαγορεύεται να βυθίζεται μέσα στο υγρό, που περιέχεται 
στον σωλήνα ή το φιαλίδιο, ενώ η τελευταία σταγόνα απομακρύνεται 
από το σιφώνιο με φύσημα.

ΠΑΡΑΣΚΕΎΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ 
ΑΡΑΙΩΣΕΩΝ
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6. Χρησιμοποίηση ισότονου υγρού, για την παρασκευή των αραιώσεων 
του δείγματος και πραγματοποίησή τους μέσα στον προβλεπόμενο 
χρόνο, για την αποφυγή πολλαπλασιασμού των μικροβίων που υπάρ-
χουν.

7. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση απεσταγμένου νερού χωρίς ρυθμι-
στικό σύστημα, ως αραιωτικό υγρό, επειδή έχει τοξικές ή ανασταλτικές 
ιδιότητες επάνω στα μικρόβια.

8. Όταν γίνεται λήψη ή διανομή υλικού με σιφώνιο, η άκρη του δεν πρέπει 
να έρχεται σε επαφή με τα εξωτερικά τοιχώματα των σωλήνων ή φια-
λών, ούτε να βυθίζεται περισσότερο από 25 mm από την επιφάνεια του 
υγρού. 

9. Όταν γίνεται λήψη υγρού με σιφώνιο, αναρροφάται όγκος μόλις περισ-
σότερος από τον επιθυμητό, η δε επιπλέον ποσότητα αφήνεται να χυ-
θεί, έχοντας το σιφώνιο σε επαφή με το εσωτερικό τοίχωμα της φιάλης 
ή του σωλήνα, ώστε να απομακρυνθεί η σταγόνα που αιωρείται. 

10. Όταν γίνεται παραλαβή αποστειρωμένου σιφωνίου από κουτί αποστεί-
ρωσης, η άκρη του δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το στόμιο των 
υπολοίπων, που βρίσκονται μέσα στο κουτί, για την αποφυγή μόλυν-
σης.

11. Όταν γίνεται διαχωρισμός των φάσεων στα ετερογενή προϊόντα, πρέ-
πει, κατά την επεξεργασία του δείγματος, να μη προκληθούν βλάβες 
στην μικροβιακή χλωρίδα, από τις φυσικοχημικές μεταβολές, όπως 
π.χ. θερμοκρασία, pH κ.τ.λ.

12. Η φύση του αραιωτικού υγρού έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει πρώτα 
να επιτρέπει την, όσο είναι δυνατό, ισομερή κατανομή των μικροβίων 
και έπειτα να μην επιτρέπει την γρήγορη ανάπτυξη των μικροβίων μέσα 
σ’ αυτό.

Υπόψη ότι, αποστειρωμένο σιφώνιο δεν αποστειρώνεται ξανά με φλόγα 
και η εκκένωσή του, όταν γίνεται διανομή υγρών, γίνεται κανονικά μέσα σε 
2 - 4 sec.



Kεφάλαιο 9: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΑΙΩΣΕΩΝ 59

ΑΡΑΙΩΤΙΚΑ ΎΓΡΑ

Τρυπτόνη με χλωριούχο νάτριο

Tryptone 1,0 g

NaCI 8,0 g

D.W. q.s.p. 1000,0 mL

Διάλυση των συστατικών. Διήθηση. Διανομή σε φιάλες διαδοχικών αραιώσεων. Απο-
στείρωση στoυς 121 o C, για 15 min.

Διάλυμα Ringer

NaCI 9.0 g

Potassium Chloride 0,42 g

Calcium Chloride 0,48 g

Sodium Bicarbonate 0,2 g

D.W. q.s.p. 1000,0 mL

Προσθήκη σε ένα όγκο του παραπάνω διαλύματος, τριών όγκων D.W. Διήθηση. Διανομή 
σε φιάλες διαδοχικών αραιώσεων. Αποστείρωση στους 121o C, για 15 min.

ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΎΓΡΟ APHA

Μητρικό διάλυμα

Προσθήκη 34,0 g δισόξινου φωσφορικού καλίου (KH2PO4) σε 500,0 mL D.W. Διόρθωση 
pH 7,2. Συμπλήρωση με D.W. μέχρι 1000,0 mL. Διήθηση. Αποστείρωση στους 121o C, 
για 15 min. Διατήρηση στο ψυγείο.

Κυρίως αραιωτικό διάλυμα

1,25 mL μητρικού διαλύματος φέρονται σε ογκομετρική φιάλη 1000,0 mL. Συμπλήρωση 
με D.W. μέχρι 1000,0 mL. Αποστείρωση στους 121ο C, για 15 min.


