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Τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην  
Μοριακή Μικροβιολογία 

 

Πέψη με 
περιοριστικές 

ενδονουκλεάσες 
Ηλεκτροφόρηση Υβριδισμός 

Αλυσιδωτή 
αντίδραση 

πολυμεράσης 
(PCR) 



Αντιγραφή του φυσικού μοντέλου 
πολλαπλασιασμού του DNA 

Απλούστευση της αντίδρασης σε in vitro συνθήκες 

Ανάπτυξη τεχνικών για την ανίχνευση του τελικού 
προϊόντος 

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 
(Polymerase Chain Reaction, PCR) 



Εκχύλιση γενετικού 
υλικού (DNA ή RNA) 

PCR 
Ανίχνευση του 

προϊόντος 



• Είδος (αίμα, πλάσμα, ΕΝΥ, δείγματα αναπνευστικού, 
κόπρανα, υλικό βιοψίας) 

• Όγκος δείγματος 

• Στυλεός, υγρό, ιστός κ.α 

Κλινικό δείγμα 

• Αριθμός/όγκο δείγματος 

• Ιδιότητες (κυτταρικό τοίχωμα, κάλυκας κ.α) 

Είδος παθογόνου 

• DNA, RNA, πλασμίδια 

• Μονόκλωνο ή δίκλωνο 
 

Πυρηνικό οξύ 

Απομόνωση πυρηνικών οξέων 



Ανίχνευση προϊόντων PCR 

Ηλεκτροφόρηση 

ELISA 



Ηλεκτροφόρηση DNA 



• Η ανίχνευση του τελικού 
προϊόντος γίνεται με ELISA 

• Η ELISA αυξάνει το όριο 
ανίχνευσης της μεθόδου 

• Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
ευαισθησία 

PCR - ELISA 

probe 

Προϊόν PCR 

Αντι-ds DNA  



Πολυπλεκτική (Multiplex) 

Εμφωλιασμένη (Nested) 

RT-PCR (Reverse Transcriptase) 

Broad Range 

PCR-RFLP 

PCR-SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism) 

PCR-In situ 

PCR Πραγματικού Χρόνου (Real-Time PCR) 

Παραλλαγές PCR 



• Χρησιμοποιούμε πολλαπλά 
ζεύγη εκκινητών για την 
ταυτόχρονη ανίχνευση 
περισσοτέρων του ενός 
μικροοργανισμών 

• Απαιτείται βελτιστοποίηση των 
συνθηκών 

 

• Δύσκολη η ανάπτυξή τους 

• Έχουν μικρότερη ευαισθησία 

 

Multiplex PCR 



• Χρησιμοποιούνται δύο ζεύγη εκκινητών.  

• Το δεύτερο ζεύγος βρίσκεται εσωτερικά του πρώτου 

• Απαιτεί δύο διαδοχικούς πολλαπλασιασμούς του DNA-
στόχου 

• Αυξάνει την ειδικότητα και την ευαισθησία της μεθόδου 
• Δύο κύκλοι πολλαπλασιασμού 

• Το 2ο ζεύγος υβριδίζεται σε ήδη ειδικό προϊόν 

 

Nested PCR 



Nested PCR 



• Ο στόχος είναι το mRNA του κυττάρου 

 

• Το RNA μεταγράφεται σε DNA με τη χρήση της αντίστροφης 
μεταγραφάσης, η οποία απομονώνεται από ρετροϊούς 

 

• Προηγείται ένα στάδιο μεταγραφής του RNA σε DNA (cDNA) 
πριν από τα στάδια της PCR 

• Χρήση της πολυμεράσης από το βακτήριο Thermus thermophilus δεν 
απαιτεί αυτό το στάδιο 

 

RT-PCR (Reverse transcriptase) 



RT-PCR (Reverse transcriptase) 



 Φτωχή ακρίβεια 

 Χαμηλή ευαισθησία 

 Χαμηλή ανάλυση 

5 10 15 20 30 40 50 0 

 
Δεν είναι δυνατή η διάκριση 

αυτών των προϊόντων 

 

Συμβατική  PCR 



NTC 

Φάση Plateau 

Εκθετική φάση 

Συμβατική PCR 

(ανίχνευση τελικού 

σταδίου) 

Ανίχνευση  

Real-Time PCR  

PCR 



Real-Time PCR 

• Συνδυασμός PCR και υβριδισμού 

 

• Παρακολούθηση του νεοσυντιθέμενου προϊόντος κατά τη 
διάρκεια της PCR με τη χρήση ανιχνευτών σημασμένων με 
φθορίζουσες χρωστικές 

 

• Δεν απαιτείται επιπλέον στάδιο ανίχνευσης του προϊόντος της 
αντίδρασης 

 

 



• Ομογενής: ταυτόχρονος πολλαπλασιασμός και ανίχνευση του 
προϊόντος 

• Κινητική: παρακολούθηση της αντίδρασης σε κάθε κύκλο 

 

• Ανίχνευση DNA και RNA 

• Ποσοτικός προσδιορισμός των πυρηνικών οξέων 

• Διάκριση μεταξύ μικροβίων ή και στελεχών μικροβίων 

• Ανίχνευση μεταλλαγών  

 

 

Real-Time PCR 



FRET  

(Fluorescence Resonance Energy Transfer)        

FITC 

Red 640 
 
 

 
 

FRET ΕΚΠΟΜΠΗ 

P 

ΔΙΕΓΕΡΣΗ 

Amplicon 

Η ένταση του σήματος 
που λαμβάνεται σε κάθε 

κύκλο της αντίδρασης 
είναι ευθέως ανάλογη 

της ποσότητας του 
προϊόντος 



Διαθέσιμες  χημείες για Real Time PCR  

Sybr Green I 

Hybridization probes 

TaqMan probes 

Molecular Beacons 



ss DNA 

Taq polymerase 

ds DNA 

Sybr Green I 



Oligo 1: Fluorescein Oligo 2: LC640 

Απορρόφηση Εκπομπή 

Μεταφορά 

Hybridization Probes 



TaqMan probes 

Reporter fluorophore Quencher 

Taq πολυμεράση 

DNA στόχος 



TaqMan Probes 

F 

R 

R Q 
Κατά τη διάρκεια της PCR το probe 

υβριδίζεται στην αλληλουχία-στόχο 

R 
Q 

Το probe εκτοπίζεται μερικώς 

κατά το στάδιο της επιμήκυνσης 

R 
Q 

Το probe υδρολύεται από την δράση 

νουκλεάσης της πολυμεράσης 

R 
Q Το ελεύθερο φθοριόχρωμα 

εκπέμπει σε συγκεκριμένο μήκος 

κύματος 



Molecular Beacons 

•  Αναπτύχθηκαν από τα  
TaqMan probes 
 

•  Διαμόρφωση φουρκέτας. 
Τα συμπληρωματικά 
άκρα επιτρέπουν την 
προσέγγιση του μορίου 
αναφοράς και του 
quencher   
 

•   Είναι κατάλληλα για 
multiplex PCR 

Συμπληρωματικό στο DNA στόχο 
 

Συμπληρωματικές αλληλουχίες 
μέσα στο ίδιο το μόριο 

Quencher Φθοριόχρωμα αναφοράς 



R Q Διέγερση Εκπομπή 

Molecular Beacons  



Διαδικασία 

• Στο μίγμα των αντιδραστηρίων περιλαμβάνονται και τα ειδικά 
probes 

 

• Η αντίδραση γίνεται σε ειδικά μηχανήματα και όχι σε κοινούς 
θερμοκυκλοποιητές 

 

• Το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή 
και μέσω του κατάλληλου λογισμικού γίνεται η 
παρακολούθηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
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Κατασκευή πρότυπης καμπύλης 

Ποσοτικοποίηση στην Real-Time PCR  



Άγνωστο δείγμα 

Threshold 

Δείγμα 
Crossing 

point 
Standard 

Υπολογιζόμενη 
συγκέντρωση 

QS 1 21.4 1x105 cop/µl 1.15x105 cop/µl 

QS 2 24.9 1x104 cop/µl 1.26x104 cop/µl 

QS 3 28.7 1x103 cop/µl 0.85x103 cop/µl 

QS 4 31.9 1x102 cop/µl 1.12x102 cop/µl 

QS 5 35.8 1x101 cop/µl 0.81x101 cop/µl 

Άγνωστο 
δείγμα 

26.1  6.21x103 cop/µl 

 

Ποσοτικοποίηση στην Real-Time PCR  





Καμπύλη τήξης (Melting Curve) 



DNA pol  

HSV 

HSV-1 

HSV-2 

Έλλειψη ομολογίας 

Hybridisation probes (για τον  HSV-1) 

100 % ομολογία 

Amplicon 

Primers κοινοί για  
Τον HSV 1 & 2 



• Ταχεία 

• Μειωμένος κίνδυνος επιμολύνσεων 

• Υψηλή ευαισθησία 

• Υψηλή επαναληψιμότητα 

• Παρακολούθηση της πορείας της νόσου 

Πλεονεκτήματα Real-Time PCR 



Μικροσυστοιχίες (Microarrays) 

• Στηρίζονται στην υβριδοποίηση των πυρηνικών οξέων 

• Επιτρέπουν την ταυτόχρονη ανίχνευση χιλιάδων γονιδίων σε 
πολλαπλά δείγματα 

• Είναι απαραίτητη η χρήση Η/Υ για την ανάγνωση του σήματος 
και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων 



Εφαρμογές 

• Τροποποίηση της έκφρασης των  γονιδίων σε σχέση με το χρόνο, 
τους διαφορετικούς ιστούς και τα νοσήματα 

• Ταυτοποίηση πολύπλοκων γενετικών νοσημάτων 

• Φαρμακολογία και Τοξικολογία 

• Μοριακή Μικροβιολογία 

• Ταυτοποίηση στελεχών 

• Μελέτη αντοχής  

• Ανίχνευση παθογόνων, κυρίως ιών 

Microarrays 



• Υπάρχουν διάφοροι τύποι ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής 

 

• Αποτελούνται από μια στερεή επιφάνεια (γυαλί, πλαστικό ή 
σιλικόνη), πάνω στην οποία ακινητοποιούνται  probe σε 
αυστηρά συγκεκριμένες θέσεις. 
• Η πυκνότητα των probe μπορεί να είναι 400.000/20 μm 

 

• Ως δείγμα χρησιμοποιείται ολικό RNA ή  mRNA 

 

Microarrays 



DNA Microarray 



Στάδια 

• Απομόνωση mRNA 

• Μεταγραφή του mRNA σε cDNA 

• Σήμανση του cDNA με φθοριόχρωμα 

• Υβριδισμός του cDNA με το microarray 

• Απομάκρυνση του μη συνδεδεμένου cDNA 

• Ανάγνωση με laser 

• Ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω κατάλληλου λογισμικού 

Microarrays 



Microarrays 

 
  
 

Η ένταση του σήματος 
εκφράζεται από το χρώμα 

Κόκκινο: έντονη έκφραση  

Μαύρο: καμία έκφραση 

Ιώδες 

Κυανό 

Πράσινο 

Κίτρινο 

πορτοκαλί 

 

Αντιστοιχούν σε 

διαβαθμίσεις της 

έντασης 



Μέθοδοι 

• Ποιοτικές και ποσοτικές 

• Χρησιμοποιούν DNA ή RNA 

• ¨Ιn-house¨ και CE/IVD 

• Ημιαυτοματοποιημένες ή αυτοματοποιημένες 

 

CE/IVD 
 

• Ειδικότητα 
• Eυαισθησία 
• Ακρίβεια 
• Όριο ανίχνευσης 
• Επαναληψιμότητα 
 
 



Μοριακές Τεχνικές: Παράγοντες  

• Λήψη και μεταφορά δείγματος 

• Είδος δείγματος 

• Επεξεργασία 

Προαναλυτικοί 

• Τεχνικά χαρακτηριστικά μεθόδου 

Αναλυτικοί 

• Αξιολόγηση αποτελέσματος 

• Αναφορά αποτελέσματος 

Μετα-αναλυτικοί 



Επιλογή 
κατάλληλου 

δείγματος 

Μέθοδος 
εκχύλισης 

πυρηνικών 
οξέων 

Επιλογή 
γονιδίου-
στόχου 

Εφαρμοζόμενη 
μέθοδος 

Τρόπος 
αναφοράς 

αποτελέσματος 

Ποιοτικός 
έλεγχος 

Κατάλληλο χρόνο 

Ποιότητα 

•Άμεση μεταφορά και επεξεργασία δείγματος 

•Άμεση διαμοίραση και κατάψυξη ενός 
μέρους 

•Αποφυγή >2 κύκλων ψύξης-απόψυξης 

Ορθή μεταφορά και αποθήκευση 



Αναλυτικοί παράγοντες 

Ευαισθησία 

Ειδικότητα 

Ακρίβεια 

Επαναληψιμότητα 

Όριο ανίχνευσης (Limit of Detection, LOD) 

Όρια ποσοτικοποίησης  

Γραμμικό εύρος ποσοτικοποίησης 



Επιλογή 
κατάλληλου 

γονιδίου-
στόχου 

Σχεδιασμός 
των 

εκκινητών 
(primers) 

Επιλογή PCR 

Διαδικασία 
εκχύλισης 
γενετικού 

υλικού από το 
κλινικό δείγμα 

Μέθοδος 
ανίχνευσης 
προϊόντων 

Είδος 
παθογόνου 

Επιλογή 
άριστου 
κλινικού 

δείγματος 

Απαιτούμενη 
αναλυτική 
ευαισθησία 

Επιθυμητή 
κλινική 

ευαισθησία 



Ιογενείς Λοιμώξεις 

• CMV, EBV, HSV1/2, VZV, HHV6, HHV7, 
HHV8 

Herpesviridae 

• BKV 

• JCV 

• WU, KI & Merkel 

Polyomaviruses 

• Parvovirus B19 

• Bocavirus 1, 2 & 3 

• PARV4 & PARV5 

Parvoviridae 

Αναπνευστικοί ιοί 

RSV A, B 

Influenza A και B, H1N1 

Parainfluenza 1,2,3,4 

Adenoviruses 

hMetapneumonovirus (hMPV) 

Coronaviruses 

Rhinoviruses 

Enteroviruses 

Parechoviruses 



• Χρόνος λήψης δείγματος 

• Επιλογή του κατάλληλου 
δείγματος  

• Επίδραση θεραπευτικής 
αγωγής 

• Διαχωρισμός 
ασυμπτωματικής αποβολής 
από ενεργό λοίμωξη 

• Συνυπολογισμός των 
παραγόντων κινδύνου του 
ασθενούς 

• Πιθανότητα χρωμοσωμικής 
ενσωμάτωσης του ιού 
 

 

 

Λοίμωξη ΚΝΣ από HSV: 
ψευδώς αρνητική PCR τις 
πρώτες 72 ώρες 

Ανίχνευση CMV σε BAL 

HHV6 



Georg A Funk, Rainer Gosert, Hans H Hirsch Lancet Infect Dis 2007; 7: 460–72 



Αναπνευστικοί  ιοί 

PCR 

• Περιορισμένος αριθμός 
παθογόνων που 
ανιχνεύει ταυτόχρονα 

• Υψηλό κόστος 

• Διαθέσιμη ποσότητα 
δείγματος 

• Αυξανόμενος αριθμός 
νέων παθογόνων 

Ιός Ευαισθησία 
(%) 

Ειδικότητα 
(%) 

Influenza A 96,4 95,9 

Influenza B 91,5 96 

Parainfluenza 1 100 Δεν 
αναφέρεται 

Parainfluenza 2 100 Δεν 
αναφέρεται 

Parainfluenza 3 84,2 Δεν 
αναφέρεται 

RSV A 100 98,4 

RSV B 100 97,4 

Adenoviruses 78,3 100 

hMPV 96 98,6 

Microarrays 

• Υπάρχει έγκριση από το FDA 

• Ανιχνεύει ταυτόχρονα 20  ιούς 

 Influenza A 

Influenza A H1 

Influenza A H3 

Influenza A H5 

Influenza B 

RSV A 

RSV B 

hMPV 

Parainfluenza 1 

Parainfluenza 2 

Parainfluenza 3 

Parainfluenza 4 

Adenovirus 

Rhinovirus 

Enterovirus 

SARS-CoV 

CoV 229E 

CoV OC43 

CoV NL63 

CoV HKU1 



Multiplex Ligase-Dependent Probe Amplification 
(MLPA) 

1. Multiplex RT-PCR 

2. Υβριδισμός δύο μοναδικών ανιχνευτών στο DNA του 
παθογόνου που πιθανώς να βρίσκεται στο κλινικό δείγμα 

3. Σύνδεση (Ligation) των υβριδοποιημένων ανιχνευτών 

4. Πολλαπλασιασμός των συνδεδεμένων ανιχνευτών με ένα 
ζεύγος universal εκκινητών, ένας εκ των οποίων είναι 
σημασμένος με φθορίζουσα χρωστική.  

5. Η ταυτοποίηση γίνεται με καμπύλη τήξης με τη χρήση 12 
ανιχνευτών σημασμένων είτε με ROX ή και με Cy5.  







Βακτηριακές Λοιμώξεις 

• Αφορούν κυρίως σε βακτήρια που 
δεν καλλιεργούνται ή καλλιεργούνται 
δύσκολα 

 

• Ευαισθησία εφάμιλλη ή ελαφρώς 
υψηλότερη από τις κλασικές 
μικροβιολογικές  τεχνικές 

 

• Είναι ταχύτερες 

 

• Δεν επηρεάζονται από τη λήψη 
χημειοθεραπευτικών παραγόντων 

 

Anaplasma phagocytophila 

Bartonella henselae 

Bordetella pertussis 

Borrelia burgdorferi 

Ehrlichia spp. 

Legionella spp. 

Mycoplasma pneumoniae 

Chlamydophila pneumoniae 

Tropheryma whipplei 



Gram + Gram - Μύκητες 
Clostridium perfringens Acinetobacter baumannii Candida albicans 

Enterococcus faecalis Enterobacter aerogenes Candida tropicalis 

Enterococcus faecium Enterobacter cloacae Candida glabrata 

Listeria monocytogenes Escherichia coli Candida parapsilosis 

Propionibacterium acnes Haemophilus influenzae Candida quilliermondii 

Staphylococcus aureus Kingella kingae Candida lusitaniae 

Staphylococcus epidermidis Klebsiella oxytoca Candida krusei 

Streptococcus agalactiae Klebsiella pneumoniae Pan-Yeast  
 Candida dubliniensis, 
Candida pelliculosa 
 Candida kefyr 
Candida norvegensis 
Candida haemulonii 
Saccharomyces cerevisiae. 

Streptococcus dysgalactiae 
subspecies equisimilis 

Neisseria meningitidis 

Streptococcus pneumoniae Proteus mirabilis 

Streptococcus pyogenes Proteus vulgaris 

Coagulase negative 
Staphylococcus 

Pseudomonas aeruginosa 

Salmonella enterica subspecies 
enterica 

Serratia marcescens 

Stenotrophomonas maltophilia 

Bacteroides fragilis group 

Campylobacter jejuni/coli 

Enterobacteriaceae 

Neisseria sp. Non-meningitidis 

• PCR ευρέως φάσματος 
(broad range) 

• Υβριδισμός σε microarrays 

• Ταχεία (<3 ώρες) 

 

• Ευαισθησία:  95% 

• Ειδικότητα : 99% 

 

• Δείγμα: θετική 
καλλιέργεια αίματος 

Microarrays 



Μυκητιασικές Λοιμώξεις 
Aspergillus 

Δυσχερής εφαρμογή λόγω: 

• Ποικιλίας γενετικών στόχων  

• Επιλογής του κατάλληλου δείγματος (πλάσμα, ορός, ολικό αίμα, 
BAL, ΕΝΥ) 

• Επιλογής μεθόδου εκχύλισης γενετικού υλικού 

• Επιμολύνσεις από το περιβάλλον (ψευδώς θετικά) 

• Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα 

• Ασυνεχής παρουσία του μύκητα στο περιφερικό αίμα 

• Χαμηλό φορτίο (101 - 102 CFU/mL) στην περιφέρεια 

 



• Οι μοριακές τεχνικές είναι πλέον οι μέθοδοι αναφοράς για τη 
διάγνωση των λοιμώξεων, κυρίως στο χώρο της 
μεταμόσχευσης 

 

• Η συνεχιζόμενη εξέλιξή τους επιτρέπει: 

• Ταχύτερη και εγκυρότερη εργαστηριακή διάγνωση 

• Ταυτόχρονη ανίχνευση μεγάλου αριθμού παθογόνων 

 

 


