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Περίληψη 
 

Το λαβράκι, Dicentrarchus labrax, είναι ένα από τα σημαντικότερα είδη που 

παράγονται από την Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Τα τελευταία χρόνια αναφέρονται 

περιστατικά θνησιμότητας και νοσηρότητας σε λαβράκια που εκτρέφονται σε ιχθυοκλωβούς, 

και οφείλονται σε λοιμώξεις από το βακτήριο Aeromonas veronii bv sobria. Περισσότερα 

από 50 στελέχη του είδους έχουν απομονωθεί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της 

Τουρκίας, που είναι οι κύριοι παραγωγοί του είδους D. labrax. Τα στελέχη διαφέρουν 

φαινοτυπικά μεταξύ άλλων σε 2 βασικά χαρακτηριστικά, την κινητικότητα και την 

παραγωγή χρωστικής (πυομελανίνη). Πραγματοποιήθηκε αλληλούχιση 9 γονιδιωμάτων, σε 

στελέχη αντιπροσωπευτικά των περιοχών απομόνωσης αλλά και των φαινοτύπων. 

Μελετήθηκε η λοιμογονικότητα των αλληλουχημένων στελεχών in vivo σε ζεβροϊχθύ, Danio 

rerio και σε λαβράκια, ενώ μέσω συγκριτικής γονιδιωματικής ανάλυσης προσδιορίστηκαν οι 

κύριοι λοιμογονικοί παράγοντες. Έπειτα από ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση βακτηρίων οι τιμές 

LD50-24h προσδιορίστηκαν μεταξύ 4.8 x 105 – 1.3 x 106 cfu/ ψάρι για το ζεβροϊχθυ ενώ 

έκθεση λαβρακιών μέσω εμβάπτισης σε 105 cfu/ ml αερομονάδας για 2.5 ώρες προκάλεσε 

100% θνησιμότητα εντός 10 ημερών. Διερευνήθηκαν οι κύριοι λοιμογόνοι παράγοντες και 

εντοπίστηκε μια πληθώρα γονιδίων, μερικά εκ των οποίων συνδέονται με την παθογένεια 

των Gram αρνητικών βακτηρίων. Σε αυτά ανήκουν τα εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ, VI, τα 

πολικά και πλευρικά μαστίγια, η αερολυσίνη, η αιμολυσίνη, τα pili τύπου IV. Τα εννέα 

στελέχη που ελέγχθηκαν περιλαμβάνουν ίδιο μοτίβο παραγόντων στο γονιδίωμα τους και 

γονίδια σημαντικών λοιμογόνων παραγόντων όπως το εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙΙ 

περιλαμβάνονται σε περιοχές του γονιδιώματος που ονομάζονται γονιδιακές νησίδες και 

αποτελούν ένδειξη οριζόντιας μεταφοράς. 

Λέξεις-κλειδιά: λαβράκι, Dicentrarchus labrax,  Aeromonas veronii bv sobria, πλήρης 

αλληλούχιση γονιδιώματος, λοιμογονικοί παράγοντες, εκκριτικό σύστημα 
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Abstract 
 

European seabass, Dicentrarchus labrax is one of the most important species for the 

Mediterranean Aquaculture. The past years, morbidity and mortality of cage-cultured seabass 

due to infections by Aeromonas veronii bv sobria have been reported from Greece and 

Turkey which are the main producers of the species. More than 50 strains of the pathogen 

have been isolated from various locations in Greece and Turkey and have been partially 

characterized. The genomes of nine strains have been fully sequenced. These strains are 

representatives of the geographic origin of isolation but also of the various phenotypes of the 

bacteria since isolates have differences in motility and pigment production. Virulence of the 

sequenced strains was examined in adult zebrafish where LD50-24h values ranged between 

4.3 x 105 – 1.3 x 106 cfu/ fish following intraperitoneal administration. Differences in the 

phenotypes and virulence of the strains were studied through comparative genomic analysis. 

Two of the sequenced strains were tested in adult seabass, in which virulence was significant 

higher. Following a 2.5h immersion challenge in 105 cfu/ ml, seabass suffered mortality of 

100% within 10 days post challenge. The main virulence factors were investigated and 

multiple genes were identified, some of which are associated with the pathogenicity of Gram 

negative bacteria. Such factors include the secretion systems (type II, III, VI), polar and 

lateteral flagella, aerolysins, hemolysins and type IV pili. The nine strains contain the same 

repertoire of virulence genes and some of them, such as the important type III secretion 

system, are found in specific loci on the genomes called Genomic Islands that are indicative 

of horizontal gene transfer. 

Key-words: sea bass, Dicentrarchus labrax, Aeromonas veronii bv sobria, whole-genome 

sequencing, virulence factors, secretion system  
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Εισαγωγή 
 

Στο γένος Aeromonas ανήκουν Gram αρνητικά βακτήρια, σε σχήμα βακίλου, με 

σύνηθες ενδιαίτημα το υδάτινο περιβάλλον. Οι αερομονάδες είναι προαιρετικά αναερόβια 

και μη σποριογόνα βακτήρια. Το γένος Aeromonas περιλαμβάνει ψυχρόφιλα και μεσόφιλα, 

κινητά και μη- κινητά βακτήρια (Austin & Austin, 2012; Igbinosa, Igumbor, Aghdasi, Tom, 

& Okoh, 2012). Οι αερομονάδες χωρίζονται σε πρωτογενή και ευκαιριακά παθογόνα και 

προσβάλλουν ένα ευρύ φάσμα ξενιστών από όλες τις τάξεις σπονδυλωτών, ειδικότερα όμως 

ψάρια. Απομονώνονται ιδίως κατά τους θερμούς μήνες από θαλάσσια ύδατα, ποτάμια, 

λίμνες, υφάλμυρα ύδατα, έλη, ιζήματα, συστήματα διανομής νερού, πόσιμο νερό ακόμη και  

χλωριωμένο νερό (Janda & Abbott, 2010). 

 

Ταξινόμηση και Φυλογένεση του Aeromonas veronii biovar sobria  
 

Η συστηματική κατάταξη του γένους έχει αποτελέσει σημείο έντονων 

αντιπαραθέσεων στην επιστημονική κοινότητα. Συχνά, είδη όπως η A. veronii 

αναγνωρίζονταν λανθασμένα ως Vibrio (Abbott, Seli, Catino M., Hartley, & Janda, 1998). 

Αρχικά το γένος κατατάσσονταν στην οικογένεια Vibrionaceae, ύστερα προτάθηκε και 

αναγνωρίστηκε η οικογένεια Aeromonadaceae (Colwell, MacDonell, & De Ley, 1986) και η 

ταξινόμηση του έχει ως εξής:  

Βασίλειο Bacteria 

Φύλο Proteobacteria 

Κλάση Gammaproteobacteria 

Τάξη Aeromonadales 

Οικογένεια Aeromonadaceae 

Γένος Aeromonas 

Είδος Aeromonas veronii 

 

Τα τελευταία χρόνια η μελέτη του γένους αποτελεί αντικείμενο εκτενών φυλογενετικών 

αναλύσεων βάσει γενετικών δεικτών, δημιουργώντας νέο πλαίσιο στη συστηματική του. Η 

αλληλούχιση γονιδίων είναι ένας αρκετά αξιόπιστος και ακριβής τρόπος να περιγραφούν οι 

εξελικτικές σχέσεις και να καθιερωθεί ένα σταθερό ταξινομικό πλαίσιο για το γένος. Πλέον 
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με την ανάπτυξη τεχνολογιών επόμενης γενιάς αλληλούχισης (Next Generation Sequencing, 

NGS) αντλούνται πληροφορίες από όλο το γονιδίωμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

φυλογενετικές αναλύσεις. 

Το γονίδιο 16S rRNA είναι ένας βασικός γενετικός δείκτης που χρησιμοποιείται 

εκτενώς για φυλογενετικές αναλύσεις. Αυτός ο γενετικός τόπος δεν οριοθετεί επαρκώς τα 

είδη του γένους σύμφωνα με το όριο ομοιότητας 98,7% (Rodrigues & Silva, 2016), λόγω 

υψηλής συντήρησης της αλληλουχίας μεταξύ των ειδών και δημιουργεί ασάφεια. Ομάδες 

ειδών που συμβαίνει αυτό είναι τα A. trota/A. caviae, A. hydrophila/A. media και A. 

bestiarum/A. piscicola/A. salmonicida (Navarro & Martínez-Murcia, 2018). To πρόβλημα 

εντείνεται όταν χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των βιοχημικά κοντινών A. sobria/A. 

veronii bv sobria (Gauthier, Vincent, Charette, & Derome, 2017) αλλά και όταν 

περιγράφονται καινούρια είδη όπως τα A. intestinalis και Α. enterica (Figueras et al., 2017). 

Τα taxa Aeromonas veronii bv sobria, Aeromonas veronii bv veronii, και το 

Aeromonas allosaccharophila, συχνά αναφέρονται και ως ομάδα Aeromonas veronii, είναι 

κοντινοί συγγενικοί οργανισμοί που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ενδοειδική ετερογένεια 

(Lorén, Farfán, & Fusté, 2018). Αυτό το γεγονός προκαλεί δυσκολίες στην οριοθέτηση 

αυτών των taxa. Σε μελέτη για την ομάδα Aeromonas veronii που χρησιμοποιήθηκαν τα 

γονίδια οικιακής οικονομίας recA, dnaJ, gyrB, και chiA σε συνδυασμό με 4 γενετικούς 

τόπους του εκκριτικού συστήματος τύπου ΙΙΙ (ascV, ascFG, aexT, και aexU) οι συγγραφείς 

δεν κατέληξαν σε κάποιο συναινετικό (consensus) δέντρο λόγω έντονης οριζόντιας 

μεταφοράς γονίδιων μεταξύ διάφορων στελεχών (Silver et al., 2011). Η τάση βιβλιογραφικά 

ταξινομεί το Aeromonas veronii φυλογενετικά κοντά στο Aeromonas australiensis, ένα είδος 

που απομονώθηκε από αρδευτικό σύστημα στην νοτιοδυτική Αυστραλία (Aravena-Roman et 

al., 2013). Μια πρόσφατη φυλογενετική εκτίμηση που αξιοποίησε 2.154 αλληλουχίες 

ορθόλογων γονιδίων που υπάρχουν στο 95% των γονιδιωμάτων 33 αερομονάδων που 

εξετάστηκαν και συμπεριλαμβάνουν 946.687 θέσεις πολυμορφισμού, τοποθετεί τον κλάδο 

του A.veronii ξεχωριστά και δίπλα στους A. australiensis A. allosacharophila και του A. 

sobria στου  A. finlandiensis (Gauthier et al., 2017). Ενώ μια άλλη, προτείνει το Α. sobria να 

σχηματίζει κλάδο μαζί με το Α. allosaccharophila και το A. veronii να μοιράζεται έναν 

πρόσφατο κοινό πρόγονο με το A. australiensis (Sanglas, Albarral, Farfán, Lorén, & Fusté, 

2017). Στην τελευταία χρησιμοποιήθηκαν συνενωμένες αλληλουχίες 2 γονιδίων οικιακής 

οικονομίας (~2.000 bps) των malate dehydrogenase (mdh) και recombinase A (recA) 150 

στελεχών του Aeromonas. Αργότερα, σε μελέτη που έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος 

Generalized Mixed Yule Coalescent (GMYC) βασισμένη σε αλληλουχίες των γονιδίων mdh 
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και recA κατέληξαν ότι τα στελέχη του A. veronii χωρίζονται σε 4 κλάδους και μοιράζονται 

κοινό πρόγονο με το A. australiensis (Lorén et al., 2018) (Εικόνα 1). Τέλος, η ίδια ακριβώς 

εκτίμηση παρουσιάζεται αργότερα και κατόπιν Multilocus Phylogenetic Analysis (MLPA) 

(Navarro & Martínez-Murcia, 2018). 

 

Εικόνα 1- Φυλογένεση του γένους Aeromonas. Χρονόγραμμα με τιμές πιθανότητας στους κύριους 

κόμβους. Ο αριθμός των στελεχών που ανήκουν σε κάθε είδος δίνεται μέσα σε παρένθεση. Η 

κλίμακα στο κάτω μέρος υποδεικνύει το χρόνο διακλάδωσης σε εκατομμύρια χρόνια (Ma, Mega 

annum) (Lorén et al., 2018) 

 

Η ασθένεια 
 

Οι αερομονάδες ως αιτιολογικός παράγοντας ασθενειών των ψαριών είναι γνωστές 

εδώ και δεκαετίες, αντίθετα με ό,τι αφορά στον άνθρωπο. Κρούσματα της ασθένειας που 

προκαλείται από αερομονάδες είναι υπεύθυνα για απώλειες εκατομμυρίων δολαρίων στον 

τομέα των υδατοκαλλιεργειών παγκοσμίως (Zhou et al., 2018). Στον άνθρωπο η μόλυνση 

από αερομονάδες αρκετά συχνά συνδέεται με γαστρεντερίτιδες, δερματικά έλκη και 

σηψαιμία (Rahman et al., 2002).  Κρούσματα διάρροιας συσχετιζόμενης με αερομονάδες 
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εμφανίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο ανεξαρτήτως ηπείρου επηρεάζοντας υγιή αλλά κυρίως 

ευπαθή άτομα (Silva et al., 2017).  

Δύο σημαντικές ομάδες ασθενειών ψαριών αναγνωρίζονται σήμερα, αυτή του 

ψυχρόφιλου Α. salmonicida και αυτή των μεσόφιλων, A. hydrophila και A. veronii. Η 

ασθένεια δοθιήνωση (furunculosis) προκαλείται από το Α. salmonicida και προσβάλλει 

κυρίως σολομοειδή. Η νόσος έχει πολλές εκφάνσεις, που κυμαίνονται από μία οξεία μορφή 

που χαρακτηρίζεται από σηψαιμία με συνοδευτικές αιμορραγίες στις βάσεις των πτερυγίων, 

νωθρότητα και ποικιλόμορφη μελάνωση σε γηραιότερα ψάρια, λήθαργο, ελαφριά 

εξοφθαλμία και αιμορραγία στους μύες και σε εσωτερικά όργανα. Τα μεσόφιλα είδη 

προκαλούν παρόμοιες ασθένειες στα ψάρια. Επιπλέον είναι υπεύθυνα για τη σηψαιμία 

κινητής αερομονάδας (motile Aeromonas septicemia) ή αιμορραγική σηψαιμία, σε κυπρίνους 

(Cyprinus carpio), τιλάπια (Oreochromis niloticus), πέρκα (Perca fluviatilis), γατόψαρο 

(Clarias batrachus) και σολομό (Salmo salar), για την ερυθηματώδη νόσο (red sore disease) 

σε λαβράκι (Dicentrarchus labrax) και κυπρίνο, και ελκώδεις λοιμώξεις σε γατόψαρο, cod 

(Gadus morhua), κυπρίνο και goby (Glossogobius guirus) (Janda & Abbott, 2010; M. Pang 

et al., 2015). 

To είδος A. veronii έχει αναφερθεί σε λαβράκι καλλιέργειας από τη Μαύρη Θάλασσα 

το 2009 (Uzun & Ogut, 2015) ως κύριο μικροβιακό εύρημα από μη νοσούντα ψάρια. Η 

πρώτη καταγραφή της ασθένειας από A. veronii σε λαβράκι έγινε στην Ελλάδα το 2008 και 

αφορούσε δύο ιχθυοτροφικές μονάδες εγκατεστημένες στη θάλασσα στην περιοχή της 

Πελοποννήσου (Smyrli et al., 2017). Η ασθένεια αρχικά αφορούσε μόνο μεγάλα ψάρια 

εμπορεύσιμου μεγέθους (300-400g), όμως τα τελευταία χρόνια προσβάλλει και νεαρά άτομα. 

Η ασθένεια εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε θερμοκρασίες νερού μεγαλύτερες των 18οC. Η 

ημερήσια θνησιμότητα είναι σχετικά χαμηλή, η αθροιστική όμως θνησιμότητα σε χρονικό 

διάστημα 3-4 μηνών μπορεί να ανέρχεται στο 7-10% του προσβεβλημένου ιχθυοπληθυσμού 

παρουσιάζοντας μέγιστο τους θερινούς μήνες και κυρίως τον Ιούλιο. Κατά τη διάρκεια των 

δέκα χρόνων που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα, η ασθένεια συνεχίζει να εμφανίζεται ετησίως 

και μάλιστα με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έξαρσης και αθροιστικές θνησιμότητες που 

μπορεί να φτάσουν το 80% αν δεν εφαρμοστεί θεραπεία.  

Μεταξύ των κλινικών σημαδιών περιλαμβάνονται, ανορεξία, νωθρή κολυμβητική 

συμπεριφορά, πιο σκουρόχρωμο δέρμα, ερυθρότητα των πτερυγίων και των βραγχιακών 

επικαλυμμάτων και εξοφθαλμία. Ο νεφρός, ο σπλήνας και το ήπαρ  είναι τα κύρια όργανα 

που προσβάλλονται (Smyrli, 2014). Παρατηρείται διόγκωση των νεφρών και παρουσία 

εκτεταμένων νεκρωτικών αλλοιώσεων σε όλο το νεφρικό παρέγχυμα (Εικόνα 2Α, Β) 
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Παρατηρείται επίσης, σπληνομεγαλία και παρουσία υπόλευκων νεκρωτικών οζιδίων σε όλη 

την επιφάνεια του οργάνου (Εικόνα 2Γ, Δ). 

 

Εικόνα 2- Διόγκωση των νεφρών (Α), εκτεταμένες νεφρικές αλλοιώσεις (Β), σπληνομεγαλία (Γ) και 

σε μεγέθυνση υπόλευκα νεκρωτικά οζίδια σε όλη την επιφάνεια του σπλήνα (Δ) (Smyrli, 2014) 

 

Στο ήπαρ παρατηρούνται νεκρωτικές εστίες και διάχυτες αιμορραγίες. Η ηπατική 

βλάβη προκαλεί αναιμία και ίκτερο που εκδηλώνεται με κίτρινη χρώση του δέρματος και 

των πτερυγίων (Εικόνα 3Α) και κίτρινη χροιά του ορού (Εικόνα 3Β).  

 

Εικόνα 3- Κίτρινη χρώση του δέρματος και των πτερυγίων (Α) και κίτρινη χροιά του ορού που 

δηλώνει ίκτερο (Β) (Smyrli, 2014) 

 

Εξωτερικά, η πιο χαρακτηριστική κλινική εικόνα είναι η εμφάνιση δερματικών 

αλλοιώσεων (Εικόνα 4Α, Β) που μπορεί να εκτείνονται μέχρι και τον υποκείμενο μυϊκό ιστό 

(Εικόνα 4Γ). Τα ιστολογικά ευρήματα αποκαλύπτουν μια συστηματική κοκκιωματώδη 

φλεγμονή. Χαρακτηριστική είναι η παρουσία εστιών, αρνητικών κατά Gram βακτηριών 

εντός των νεκρωτικών αλλοιώσεων (Εικόνα 5Α, Β, Γ).  
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Εικόνα 4- Εμφάνιση δερματικών αλλοιώσεων (Α) που στην συνέχεια εξελκώνονται (Β), σε 

μεγέθυνση ελκώδης δερματική αλλοίωση, με στοιχεία χρόνιας κοκκιωματώδους φλεγμονής (Γ) 

(Smyrli, 2014) 

 

 

Εικόνα 5-  Μεγέθυνση του νεκρωτικού δερματικού έλκους (Α) και νεκρωτικά κοκκιώματα στο ήπαρ 

με σαφή όρια (Β), τα βακτήρια εμφανίζονται σαν μπλε εστίες εντός του νεκρωτικού ιστού, τομή 

κοκκιώματος στο νεφρό με εστίες βακτηρίων εσωτερικά (Γ) (Smyrli, 2014) 

 

Παθογένεια και Λοιμογονικότητα 
 

Ο μηχανισμός παθογένειας της ασθένειας που προκαλείται από το γένος Aeromonas 

δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος. Ένα υποθετικό μοντέλο για τον τρόπο που οι αερομονάδες 

μπορούν να προκαλέσουν επιφανειακές ή βαθιές πληγές με πιθανή συστημική επέκταση 

είναι ο εξής. Η μόλυνση απαιτεί προσκόλληση στην τοπική περιοχή, αποικοδόμηση 

βιολογικών μορίων (πρωτεϊνών) και στη συνέχεια εισβολή σε βαθύτερους ιστούς 

χημειοτακτικά ως απόκριση στην αύξηση συγκέντρωσης πρωτεϊνών (Εικόνα 6) (Janda & 

Abbott, 2010). Αυτό το μοντέλο μόλυνσης έχει περιγραφεί στο Aeromonas salmonicida 

subsp. salmonicida και μπορεί να έχει δύο εκβάσεις. Στη μια εκδοχή η μόλυνση ξεφεύγει από 

την αρχικό σημείο επαφής και μέσω της κυκλοφορίας γίνεται συστημική δημιουργεί σε όλο 

το σώμα σήψη που οδηγεί το ψάρι στο θάνατο εντός λίγων ημερών. Και στην άλλη η 

μόλυνση περιορίζεται τοπικά συνήθως εντός αποστήματος, το οποίο μεγαλώνει με το χρόνο 

ή λύνεται. Από τέτοια χρόνια αποστήματα αλλά και από περιττώματα, ούρα, βλέννα, και 

αίμα ελευθερώνονται στο περιβάλλον βακτήρια με ρυθμό 2 × 103 cfu/g/h (cfu: colony 

forming unit – μονάδα έκφρασης ζώντων βακτηρίων), τα οποία είτε επαναπροσβάλλουν τον 
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ίδιο το ξενιστή ή κάποιον που βρίσκεται κοντά, είτε αιωρούνται στο περιβάλλον ή 

δημιουργούν βιοφίλμ (biofilm) σε κάποια επιφάνεια (Bricknell, 2017). 

 

 

Εικόνα 6- Υποθετικό μοντέλο μόλυνσης από Aeromonas που αποτελείται από 3 στάδια (Janda & 

Abbott, 2010) 

 

Ο όρος «λοιμογόνοι παράγοντες» ή παράγοντες παθογένειας (virulence factors) 

αναφέρεται στις πρωτεΐνες που «βοηθούν» ένα μικροοργανισμό στην προσκόλληση, στον 

αποικισμό και στη μόλυνση ενός ξενιστή. Πολλοί λοιμογόνοι παράγοντες εμπλεκόμενοι σε 

διάφορους μηχανισμούς προσκόλλησης, μόλυνσης και εγκαθίδρυσης έχουν περιγραφεί στα 

είδη του Aeromonas (Εικόνα 7). Σε αυτούς περιλαμβάνονται: (1) τα κροσσάρια (fimbriae), 

τα μαστίγια και η κάψουλα που επιτρέπουν την προσκόλληση στην επιφάνεια του ξενιστή, 

(2) οι τοξίνες και ένζυμα όπως οι πρωτεάσες, οι ελαστάσες, οι λιπάσες και οι αιμολυσίνες 

που προκαλούν διάφορες βλάβες σε ιστούς και κύτταρα, (3) τα εκκριτικά συστήματα που 

μεταφέρουν βιομόρια από το εσωτερικό των βακτηρίων προς τα έξω, είτε πρόκειται για την 

βακτηριακή επιφάνεια, είτε για το περιβάλλον, είτε για ένα κοντινό κύτταρο (4)  οι πρωτεΐνες 

δέσμευσης σιδήρου, που ονομάζονται σιδερόφορες και προμηθεύουν με σίδηρο το βακτήριο 

από τον ξενιστή, (5) η στοιβάδα S, λιποπολυσακχαρίτες και πορίνες που χρησιμεύουν κατά 
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της άμυνας του ξενιστή, (6) τον σχηματισμό βιοφίλμ (biofilm) που επιτρέπει την 

προσκόλληση σε κυτταρικές επιφάνειες, και (7) τα συστήματα quorum sensing, που 

χρησιμοποιούνται ως απόκριση στο συγχρωτισμό βακτηρίων και μεταβάλλουν το φαινότυπο 

του μιρκοοργανισμού μέσω τροποποίησης της γονιδιακής έκφρασης (Silva et al., 2017).  

 

Εικόνα 7- Σχηματικό διάγραμμα που δείχνει τις δομές που εμπλέκονται στους μηχανισμούς 

αποικισμού των αερομονάδων. Περιλαμβάνουν: τα οργανίδια κινητικότητας, το πολικό μαστίγιο 

γλυκοζιλιωμένο από ψευδαμινικό οξύ και τα πλευρικά μαστίγια, pili τύπου I και IV (Flp, MSHA, 

Tap), τις πρωτεΐνες εξωτερικής μεμβράνης (OMPs, CR-OMPs, IR-OMPs), τους λιποσακκχαρίτες 

(LPS), την κάψουλα, την στοιβάδα S, τα εκκριτικά συστήματα (T1SS, T2SS, T3SS, T4SS, T6SS) 

(Lowry, Balboa, Parker, & Shaw, 2014). 

 

Επιφανειακοί Πολυσακχαρίτες 
 

Η κάψουλα/κάψα (capsule, CPS) είναι μια δομή από πολυσακχαρίτες που καλύπτει 

την εξωτερική μεμβράνη του βακτηριακού κυττάρου. Απαρτίζεται κυρίως από νερό και 

μονοσακχαρίτες, που συνδέονται μεταξύ τους με γλυκοζιδικούς δεσμούς δημιουργώντας 

ομο- ή ετεροπολυμερή. Η ποικιλία μονοσακχαριτών που σχηματίζουν τις κάψουλες, η 

διαφορετική σύνδεση και οι πιθανές τροποποιήσεις συμβάλλουν σε μια αυξημένη 

ποικιλομορφία και δομική πολυπλοκότητα. Αυτή η δομή συχνά σχηματίζει το εξωτερικό 

στρώμα του βακτηριακού κυττάρου και συνεπώς συμμετέχει στις αλληλεπιδράσεις των 

βακτηρίων με το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, οι κάψουλες έχουν περιγραφεί ως ένας κύριος 

παράγοντας λοιμογόνου δράσης πολλών παθογόνων, καθώς εμποδίζουν τη φαγοκυττάρωση, 
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είναι βασικές για αλληλεπιδράσεις με άλλα βακτήρια και τον ιστό του ξενιστή και δρουν ως 

φραγμός έναντι υδρόφοβων τοξινών (Merino & Tomás, 2015).  

Το είδος A. salmonicida παράγει πολυσακχαρίτες κάψουλας (Ο-chain polysaccharide) 

υπό συγκεκριμένες συνθήκες καλλιέργειας αλλά και σε in vivo μολύνσεις, που καλύπτουν τη 

στοιβάδα Α άρα και αντιγονικές πρωτεΐνες εξωτερικής μεμβράνης δίνοντας στο βακτήριο 

σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της φαγοκυττάρωσης από τον ξενιστή. Αυτοί οι 

πολυσακχαρίτες φαίνεται να συντίθενται από επαναλαμβανόμενες μονάδες τρισακχαρίτων 

(3-linked2-acetamido-2-deoxy-D-quinovose, 4-linked 3-[(N-acetyl-L-alanyl)amido]-3-deoxy-

D-quinovose και 2-acetamido-2-deoxy-D-galacturonic acid). Τα μεσόφιλα, A. hydrophila και 

A. veronii bv. sobria έχουν επίσης τη δυνατότητα να παραγάγουν κάψουλα όταν 

καλλιεργούνται σε θρεπτικό πλούσιο σε γλυκόζη (Tomás, 2012). Η εξωτερική μεμβράνη 

αποτελείται κυρίως από λιποπολυσακχαρίτες (lipopolysaccharides, LPS) που είναι ένα 

σύνολο από λιπίδια Α, ολιγοσακχαρίτες (oligosaccharides, OS), και αντιγόνο Ο. Το αντιγόνο 

Ο, το οποίο είναι περισσότερο εκτεθειμένο στο επιφανειακό τμήμα των LPS, μεσολαβεί στην 

παθογένεια προστατεύοντας βακτηρίδια από τις πρωτεΐνες του συμπληρώματος του ορού και 

τη φαγοκυττάρωση. Τα αντιγόνα O είναι πολυμερή επαναλαμβανόμενων μονάδων OS. Η 

χημική σύνθεση, η δομή και η αντιγονικότητα των αντιγόνων Ο ποικίλλουν ευρέως ανά τα 

γένη των βακτηρίων. Η βιοσύνθεση των λιποπολυσακχαριτών περιλαμβάνει πάνω από 40 

γονίδια ένζυμων και πρωτεϊνών συναρμολόγησης. Στο Aeromonas έχει παρατηρηθεί ότι σε 

περιπτώσεις ανάγκης επιβίωσης, προτιμά να παράγονται άλλοι επιφανειακοί σακχαρίτες 

όπως η γλυκάνη, αντί για λιποπολυσακχαρίτες. Η γλυκάνη συντίθεται μέσω του μονοπατιού 

σύνθεσης γλυκογόνου και παίζει κύριο ρόλο στον σχηματισμό βιοφίλμ (biofilm) (Merino et 

al., 2012).   

 

Συστήματα δέσμευσης σιδήρου 
 

Ο σίδηρος είναι περιοριστικός παράγοντας στα βακτήρια. Η διαθεσιμότητα 

ελεύθερου σιδήρου καθιστά τη δέσμευση και την αφομοίωσή του δύσκολη. Οι 

μικροοργανισμοί ανέπτυξαν μια σειρά μηχανισμών για τη δέσμευση σιδήρου από τους 

ξενιστές τους ή από αδιάλυτα πολυμερή του περιβάλλοντος. Τέτοιοι μηχανισμοί 

περιλαμβάνουν τη μετατροπή του τρισθενούς (ferric) σε δισθενή (ferrous) σίδηρο, τη χρήση 

ενώσεων σιδήρου του ξενιστή και τη παραγωγή σιδεροφόρων, που είναι πεπτίδια χαμηλού 

μοριακού βάρους που παρουσιάζουν λειτουργικές ομάδες με αυξημένη συγγένεια προς τα 

ιόντα σιδήρου (Sah & Singh, 2015). Οι μεσόφιλες αερομονάδες συνθέτουν σιδεροφόρα όπως 



13 
 

η εντεροβακτίνη ή αμυλοβακτίνη, αλλά ποτέ και τις δύο (Tomás, 2012). Για την αποφυγή 

έλλειψης ή πλεονάσματος σιδήρου, τα συστήματα μεταφοράς ρυθμίζονται με διάφορα μέσα. 

Η ρύθμιση συμβαίνει με σιδηροεξαρτόμενη καταστολή, ρύθμιση προς τα κάτω 

(downregulation) από μικρά RNA (small RNA), ενίσχυση της μεταγραφής με συστήματα 

δύο συστατικών (two-component systems) και έναρξη της μεταγραφής με επιφανειακή 

σηματοδότηση (surface signaling) (Braun, 2004; Ebanks, Dacanay, Goguen, Pinto, & Ross, 

2004).  

 

Εξωτοξίνες (exotoxins) και άλλα εξωκυτταρικά ένζυμα 
 

Στο γένος Aeromonas έχει περιγραφεί μια μεγάλη ποικιλία εξωτοξινών ανά τα είδη. 

Ωστόσο, δεν παράγουν όλα τα στελέχη τις ίδιες τοξίνες αν και μπορεί να διαθέτουν τα 

κατάλληλα γονίδια. Τα είδη του Aeromonas εκκρίνουν πολλές εξωκυτταρικές πρωτεΐνες, 

όπως η αερολυσίνη, αμυλάση, χιτινάση, ελαστάση, λιπάση, ζελατινάση και πρωτεάση. Αυτές 

οι πρωτεΐνες προκαλούν ασθένειες σε ψάρια και ανθρώπους (Igbinosa & Okoh, 2013).  

H act είναι μια τοξίνη που σχετίζεται με την αερολυσίνη και σχηματίζει πόρους, είναι 

υπεύθυνη για τις αιμολυτικές, κυτταροτοξικές και εντεροτοξικές ιδιότητες του A. hydrophila 

(Sha, 2002). Η αιμόλυση αφορά την καταστροφή των ερυθροκυττάρων και απελευθέρωση 

του περιεχόμενού τους στο περιβάλλον, δηλαδή της αιμοσφαιρίνης και του σιδήρου. Εκτός 

από τις κυτταροτοξικές αιμολυτικές εντεροτοξίνες, τα Aeromonas spp.  παράγουν 

τουλάχιστον άλλες δύο κατηγορίες αιμολυσίνης χωρίς εντεροτοξικές ιδιότητες, τις α- και β-

αιμολυσίνες. Οι α-αιμολυσίνες συντίθενται στην στατική φάση ανάπτυξης των βακτηρίων 

και οδηγούν σε αναστρέψιμες κυτταροτοξικές και ελλιπείς λύσεις ερυθροκυττάρων.  Οι β-

αιμολυσίνες, από την άλλη πλευρά, συνήθως συντίθενται στην εκθετική φάση ανάπτυξης. 

Είναι θερμοσταθερές (5 λεπτά στους 56°C) και σχηματίζουν πόρους που οδηγούν σε 

ωσμωτική λύση και πλήρη καταστροφή ερυθροκυττάρων (Thelestam, & Ljungh, 1981 στο 

Tomás, 2012). Παλαιότερα, ο εντοπισμός των αιμολυτικών γονιδίων της αερολυσίνης α 

(aerA) και της αιμολυσίνης α (hlyA) αποτελούσε δείκτη παθογένειας αλλά αυτή η πρακτική 

εγκαταλείφθηκε γρήγορα καθώς ο διαχωρισμός δεν ήταν έγκυρος (J. Li, Ni, Liu, & Lu, 

2011).   

Τα Aeromonas spp. εκκρίνουν μια ποικιλία πρωτεασών μεγέθους περίπου 30kDa. 

Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις διαφορετικοί τύποι: μία θερμοασταθής σερινοπρωτεάση και δύο 

μεταλλοπρωτεάσες (J. Li et al., 2011; Pemberton, 1997). Οι πρωτεάσες χρησιμοποιούνται 

από τα βακτήρια στη πέψη πρωτεϊνών κυρίως στην υδρόλυση των πεπτιδικών δεσμών. 
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Επιπλέον, έχουν περιγραφεί αμινοπεπτιδάσες που έχουν διάφορες δράσεις, όπως ο 

καταβολισμός εξωγενών πεπτιδίων, όπως εξωκυτταρική ενεργοποίηση της αερολυσίνης. Οι 

λιπάσες ή οι υδρολάσες τριακυλγλυκερόλης παράγονται από ένα ευρύ φάσμα παθογόνων 

βακτηρίων. Η φωσφολιπάση C είναι καθοριστικός παράγοντας κύριας παθογένειας σε πολλά 

Gram αρνητικά βακτήρια. Μερικά στελέχη Aeromonas παράγουν τρεις διαφορετικούς 

τύπους β-λακταμασών, τη κεφαλοσπορινάση, τη πενικιλλινάση και τη μεταλλο-β-

λακταμάση. Ενώ οι περισσότερες β-λακταμάσες κωδικοποιούνται χρωμοσωμικά, μερικές 

εντοπίζονται τόσο σε συζευκτικά όσο και σε μη συζευκτικά πλασμίδια είτε μεμονωμένα είτε 

σε συνδυασμό με άλλους τύπους γονιδίων ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά (Cabello et al., 

2013). Η παρουσία συζευκτικών πλασμιδίων ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά σε κλινικά και 

περιβαλλοντικά στελέχη υποδηλώνει ότι τέτοια πλασμίδια είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι 

της γονιδιωματικής δομής αυτών των οργανισμών και όχι απαραίτητα ένα πρόσφατο 

φαινόμενο που σχετίζεται με την πορεία της αντιβιοτικής θεραπείας. 

 

Εκκριτικά Συστήματα 
 

Τα Gram αρνητικά βακτήρια έχουν αναπτύξει διάφορα εκκριτικά συστήματα για να 

μεταφέρουν πρωτεΐνες στην επιφάνεια του κυττάρου ή στον εξωκυτταρικό χώρο: τύπου Ι, ΙΙ, 

ΙΙΙ, IV, V και VI. Η έκκριση περιλαμβάνει τη μεταφορά των πρωτεϊνών δια μέσου της 

εσωτερικής μεμβράνης (inner membrane, IM), του περιπλάσματος και της εξωτερικής 

μεμβράνης (outer membrane, OM). Πολλά μονοπάτια συμμετέχουν σε αυτές τις διεργασίες. 

Χωρίζονται σε Sec-εξαρτώμενα (Sec-dependent) και σε ανεξάρτητα-από-Sec (Sec- 

independent) μονοπάτια. Τα πρώτα έχουν ξεχωριστό μηχανισμό που μεταφέρουν ουσίες από 

την ΙΜ, που είναι συνήθως μια Sec τρανσλοκάση, και διαφορετικό από την ΟΜ. Στα πρώτα 

ανήκει το εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙ, τύπου V και άλλα μονοπάτια (autotransporter systems 

(AT), two-partner secretion (TPS), chaperone/usher (CU) secretion systems). Τα δεύτερα 

επιτρέπουν την απευθείας μεταφορά στον εξωκυτταρικό χώρο χωρίς να υπάρχει 

περιπλασμική φάση, και σε αυτά ανήκουν τα εκκριτικά συστήματα τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, VI 

(Kostakioti, Newman, Thanassi, & Stathopoulos, 2005). Τα εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ 

(Type III secretion systems, T3SS) και τύπου VI (Type VI secretion systems, T6SS) 

διαδραματίζουν αποδεδειγμένα κύριο ρόλο στην λοιμογονικότητα/ παθογένεια των Gram 

αρνητικών βακτηρίων, ενεργοποιούνται με επαφή με το κύτταρο στόχο και μεταφέρουν 

τοξίνες, τις επονομαζόμενες πρωτεΐνες επαγωγούς (effectors), στο κυτταρόπλασμα του 

κυττάρου ξενιστή. 
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To T3SS παρομοιάζεται σαν μια πολύπλοκη και ιδιαίτερα προηγμένη νανομηχανή. 

Με την επαφή μεταξύ βακτηρίων και κυττάρων ξενιστή, τo T3SS μεταφέρει πρωτεΐνες 

επαγωγούς (τοξίνες και ένζυμα) από το βακτήριο στο κυτταρόπλασμα ή την ΙΜ του 

κυττάρου ξενιστή δημιουργώντας μια νανοσύρριγα. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα βακτήρια 

χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα για να επικοινωνούν με οργανισμούς που ανήκουν σε 

διαφορετικά βασίλεια, τα πρώτιστα, τους μύκητες, τα φυτά και τα ζώα (Puhar & Sansonetti, 

2014). Δομικά, διαπερνά και τις δύο μεμβράνες μέχρι των εξωπλασματικό χώρο και 

«συναρμολογείται» περίπου από 25 πρωτεΐνες. Περιλαμβάνει από την κυτταροπλασματική 

περιοχή και προς τα έξω, μια ΑΤΡάση, εσωτερικούς δακτυλίους (ενσωματωμένους στην 

εσωτερική μεμβράνη, C-ring , πεδίο περιπλάσματος, εξωτερικούς δακτυλίους 

(ενσωματωμένους στην εξωτερική μεμβράνη), ένα κοίλο νημάτιο που καθορίζει τη σύνδεση 

μεταξύ του βακτηριακού κυτοσολίου και του κυττάρου-στόχου, και μετατοπιστές 

(tranlocators) που σχηματίζουν πόρους στο πλάσμα του κυττάρου στόχου. Επιπρόσθετα, το 

T3SS μπορεί να διαθέτει μια πρωτεΐνη στην άκρη της «σύριγγας» (tip protein), η οποία 

αποκλείει την έκκριση μέχρι να διασφαλιστεί η επαφή με το ξενιστή. Η συναρμολόγηση τους 

συστήματος ακολουθεί μια ιεραρχική διαδικασία, ξεκινώντας από τις υπομονάδες στη βάση 

του, και με εξαιρετική ακρίβεια και αυστηρή ρύθμιση εκκρίνει το ίδιο τις πρωτεΐνες που το 

απαρτίζουν (Portaliou, Tsolis, Loos, Zorzini, & Economou, 2016). Εντός του γενετικού 

τόπου του συστήματος βρίσκονται κωδικές αλληλουχίες για τις τσαπερόνες (chaperones) που 

είναι πολύ σημαντικές για την επιτυχή λειτουργία του. Δημιουργούν σύμπλοκα με τις 

πρωτεΐνες επαγωγείς διασφαλίζοντας ότι βρίσκονται σε φάση έκκρισης και μπορούν να 

δράσουν ρυθμιστικά στη μετάφρασή τους (Parsot, Hamiaux, & Page, 2003). Επιπλέον 

επιδρούν συντονιστικά στην ιεραρχία έκκρισης πρωτεϊνών στον εξωκυττάριο χώρο μέσω της 

αλληλεπίδρασης με την ATPάση στον C-δακτύλιο (Allison et al., 2014; Portaliou et al., 

2016). 

Το Τ6SS περιγράφεται ως ένας νανοσωλήνας, που όταν υπάρξει επαφή με το κύτταρο 

στόχος εγχέει τοξίνες και ένζυμα τόσο σε άλλα βακτήρια όσο και σε ευκαρυωτικά κύτταρα. 

Ανακαλύφθηκε στο Vibrio cholerae ως μια ομάδα γονιδίων υπεύθυνων για την έκκριση της 

πρωτεΐνης haemolysin-corregulated protein (Hcp) και τριών VgrG πρωτεϊνών που είναι 

κύριοι λοιμογονικοί παράγοντες. Δομικά, είναι μια συσταλτή συσκευή ομόλογη της ουράς 

του βακτηριοφάγου Τ4, με τον οποίο μοιράζεται εξελικτικά μερικά κύρια κομμάτια. Σε 

μερικά βακτήρια έχει και αντι-ευκαρυωτικές και αντι-βακτηριακές ιδιότητες, αφού υπάρχουν 

και επαγωγείς με αντιβακτηριδιακή δράση (Sana, Lugo, & Monack, 2017). Έχει δειχθεί ότι 

το ένα τέταρτο των ειδών των βακτηρίων που βρίσκονται στο ανθρώπινο εντερικό 
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μικροβίωμα εκφράζουν στην επιφάνεια τους αυτό το σύστημα. Υπάρχει λοιπόν η υπόθεση 

ότι παίζει κύριο λόγο στην οικολογία του εντερικού μικροβιώματος. Παρόλο που 

αναγνωρίζεται ως σημαντικό για την παθογένεια, συμμετέχει και σε ανταγωνιστικές 

αλληλεπιδράσεις. Το T6SS φαίνεται να επιτρέπει στα βακτηρία να επιτίθενται το ένα 

εναντίον του άλλου καθώς ανταγωνίζονται για το χώρο και τους πόρους. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι τα βακτήρια ζουν σε δυναμικές κοινότητες που συχνά 

αποτελούνται από πολλά είδη με στενή σύνδεση τόσο μεταξύ τους όσο και με επιπλέον 

βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία (Εικόνα 8) (Russell, Peterson, & Mougous, 2014). Δεν 

εκφράζεται μόνο σε παθογόνα βακτήρια αλλά και σε περιβαλλοντικά ενισχύοντας τη θεωρία 

για την επικοινωνιακή λειτουργία του. 

 

 

Εικόνα 8- Διαβακτηριακό T6SS και μόλυνση. Πιθανοί ρόλοι του T6SS στην ασθένεια. 

Απεικονίζονται ο ανταγωνιστικός ρόλος και οι εναλλακτικές λειτουργίες. Το T6SS φαίνεται ως μια 

πρόσθετη δομή στα κύτταρα πορτοκαλί όταν έχει ανταγωνιστική λειτουργία και μπλε όταν έχει 

εναλλακτική λειτουργία. Τα κύτταρα που δέχονται επίθεση από το T6SS απεικονίζονται με 

διακεκομμένες γραμμές. Α) Στο εντερικό επιθήλιο, το T6SS μπορεί να χρησιμοποιείται από τα 

παθογόνα ή από το μικροβίωμα εναντίον των παθογόνων. Β) Σε δερματικές πληγές το T6SS μπορεί 

να είναι κομβικό για τον ανταγωνισμό (Russell et al., 2014) 
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Νηματωειδείς συγκολλητίνες (Adhesins) 
 

Η προσκόλληση (adhesion) και ο αποικισμός ενός ιστού του ξενιστή είναι κομβικής 

σημασίας για τις αερομονάδες όσον αφορά στην παθογένεια. Η διαδικασία προσκόλλησης 

των αερομονάδων εξακολουθεί να είναι ελάχιστα κατανοητή. Ένας αριθμός παραγόντων 

εμπλέκεται στην λοιμογόνο δράση, όπως τα μακριά / κυματιστά (L / W) pili τύπου IV, οι 

πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης, ο λιποπολυσακχαρίτης αντιγόνο O και το πολικό 

μαστίγιο. Οι μεσόφιλες αερομονάδες είναι ενδιαφέρουσες, καθώς τα περισσότερα στελέχη 

εκφράζουν δύο διαφορετικά συστήματα μαστιγίου. Έχουν ένα γλυκοζυλιωμένο πολικό 

μαστίγιο για κολύμβηση σε υγρό και εκφράζουν ξεχωριστά πλευρικά μαστίγια για να κάνουν 

swarming σε επιφάνειες (Hadi et al., 2012).  

Τα pili τύπου IV έχει αποδειχθεί ότι είναι σημαντικά για την προσκόλληση και τον 

αποικισμό σε επιθηλιακά κύτταρα για διάφορα παθογόνα, συμπεριλαμβανομένων εντερικών 

παθογόνων όπως το Vibrio cholerae και αρκετούς τύπους παθογόνων Escherichia coli. 

Προηγούμενες μελέτες σε Aeromonas spp. έχουν δείξει ότι κωδικοποιούν τουλάχιστον δύο 

διαφορετικές οικογένειες pili τύπου IV, Tap και Bfp, οι οποίες διαφέρουν στις Ν-τελικές 

αλληλουχίες αμινοξέων και στα μοριακά βάρη (Hadi et al., 2012). Στην αερομονάδα το pilus 

τύπου IV (Tap) ταυτοποιήθηκαν μετά την κλωνοποίηση της ομάδας βιογένεσης (tapABCD) 

(Barnett & Kirov, 1999), και φαίνεται να παίζει ρόλο στην έκκριση συμμετέχοντας στο 

εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙ (Tomás, 2012). Το πιο σημαντικό pilus τύπου IV είναι το 

bundle-forming pilus (Bfp), η αφαίρεση ή μπλοκάρισμα του οποίου μειώνει την ικανότητα 

των αερομονάδων να προσκολληθούν στα κύτταρα ξενιστές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 

80%. Η αμινοτελική αλληλουχία αμινοξέων του Bfp δείχνει ομολογία με την ευαίσθητη στη 

μαννόζη αιμοσυγκολλητίνη (MSHA) του Vibrio cholerae El Tor. Επομένως, φαίνεται ότι το 

Bfp είναι κύριο pilus προσκόλλησης των μεσόφιλων αερομονάδων και απαραίτητο για τη 

δημιουργία βιοφίλμ (Lowry et al., 2014). 

 

Κινητικότητα και μαστίγια 
 

Τα βακτήρια μπορούν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές τους συνθήκες να κινηθούν 

αυτόνομα ή να παραμείνουν στο ίδιο σημείο και να δημιουργήσουν αποικίες σε μια 

επιφάνεια. Η κινητικότητα που εξαρτάται από μαστίγια αποδίδεται συνήθως σε ένα σύστημα, 
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αλλά κάποια βακτήρια παράγουν διπλά συστήματα μαστιγίων που εξυπηρετούν σε 

διάφορους τύπους κινητικότητας. Αυτά εκφράζουν ένα κύριο πολικό ή υποπολικό μαστίγιο 

για κολυμβητική δραστηριότητα και ένα επαγώγιμο πλευρικό σύστημα μαστιγίων, 

απαραίτητο για swarming και τη μετακίνηση σε κολλώδεις επιφάνειες. Τα πλευρικά μαστίγια 

συμβάλουν στη λοιμογονικότητα του βακτηρίου εξαιτίας της σύμφυσης και της δημιουργίας 

βιοφίλμ στην επιφάνεια του ξενιστή. Λαμβάνοντας υπόψη το μεταβολικό κόστος παραγωγής 

τέτοιων δομών, είναι εμφανές ότι γίνεται αυστηρή ρύθμιση από περιβαλλοντικούς και 

ενδογενείς παράγοντες (Merino & Tomás, 2009). Οι μεσόφιλες αερομονάδες είναι συνήθως 

κινητές και παράγουν ένα πολικό μαστίγιο σε υγρό μέσο αύξησης, επίσης όταν 

καλλιεργούνται σε στερεό 20-30% των στελεχών παράγει περίτριχα περιφερειακά μαστίγια. 

Η ύπαρξη δύο συστημάτων είναι ενεργειακά αρκετά δαπανηρή αλλά όχι και τόσο σπάνια 

(Gavín et al., 2002). Τα βακτηριακά μαστίγια είναι σύνθετα οργανίδια των οποίων η 

συναρμολόγηση εξαρτάται από πολλές υπομονάδες και περίπου 50 γονίδια, που 

ομαδοποιούνται σε 5 οπερόνια. Κάποια από αυτά κωδικοποιούν δομικές πρωτεΐνες, άλλα 

ρυθμιστικές και υπεύθυνες για τη λειτουργία τους. Παρόλο που η βασική δομή του 

οργανιδίου είναι καλά συντηρημένη, ο αριθμός των μαστιγίων και τα σημεία της κυτταρικής 

επιφάνειας που βρίσκονται ποικίλει (Liu & Ochman, 2007a).  

 



19 
 

Εφαρμογές της αλληλούχισης νέας γενιάς 
 

Η γονιδιωματική ανάλυση αποτελούσε για αρκετά χρόνια μια πολυδάπανη και 

χρονοβόρα διαδικασία. Από όταν ξεκίνησαν οι ερευνητές το 2006 να προτιμούν τις 

τεχνολογίες νέας γενιάς αλληλούχισης (next generation sequencing, NGS) αντί της 

αυτοματοποιημένης αλληλούχισης κατά Sanger για την ανάλυση γονιδιωμάτων, έχουν 

χρησιμοποιηθεί ευρέως στη βασική, εφαρμοσμένη και κλινική έρευνα. Το πολύ μεγάλο 

πλεονέκτημα τους είναι η δυνατότητα παραγωγής τεράστιου όγκου δεδομένων φθηνά, 

παραδείγματος χάριν σε κάποιες περιπτώσεις 1 δισεκατομμύριο αναγνώσματα (reads) με ένα 

«τρέξιμο» του οργάνου. Η δυνατότητα αλληλούχισης ολόκληρων γονιδιωμάτων πολλών 

συγγενικών οργανισμών καθιστά εφικτές εξελικτικές και συγκριτικές αναλύσεις μεγάλης 

κλίμακας (Metzker, 2010; Rodrigues & Silva, 2016). Η προσθήκη πληροφορίας αυξάνεται με 

γρήγορους ρυθμούς (Εικόνα 9) αν λάβει κανείς υπόψη του παραδείγματος χάριν ότι το 2012 

υπήρχαν μόλις 5 πλήρη γονιδιώματα του γένους Aeromonas, και το 2018 έχουν κατατεθεί 66 

γονιδιώματα στη βάση δεδομένων NCBI.  

 

Εικόνα 9- Αριθμός αλληλουχιών προκαρυωτικών γονιδιωμάτων που κοινοποιούνται σε δημόσιες 

βάσεις δεδομένων ετησίως. Το βέλος επισημαίνει την εισαγωγή του NGS. (Rodrigues & Silva, 2016) 

 

H ποικιλία των χαρακτηριστικών των NGS δεδομένων δημιουργεί μια αγορά με πολλές 

πλατφόρμες να συνυπάρχουν ταυτόχρονα και να χρησιμοποιούνται ανάλογα τις ανάγκες του 

κάθε ερωτήματος (Πίνακας 1). Η πλατφόρμα Illumina/Solexa Genome Analyzer (GA) 

χρησιμοποιείται πιο συχνά από όλες τις υπόλοιπες. Λειτουργεί βάσει της κλωνικά 

ενισχυμένης μεθόδου εκμαγείου, σε συνδυασμό με τη μέθοδο των τεσσάρων χρωμάτων 

Cyclic reversible termination (CRT). Τα τέσσερα χρώματα ανιχνεύονται με ολική εσωτερική 

αντανάκλαση φθορισμού (TIRF) χρησιμοποιώντας δύο λέιζερ. Η διαφάνεια είναι 

διαχωρισμένη με τέτοιο τρόπο που επιτρέπει οκτώ ανεξάρτητα δείγματα να τρέχουν 
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ταυτόχρονα. Συχνά σφάλματα της πλατφόρμας είναι η αντικατάσταση νουκλεοτιδίου έπειτα 

από “G”, η υποεκπροσώπιση περιοχών πλούσιων σε “ΑΤ” και “GC” και ένα ποσοστό 2,5% 

νέων ψεύτικων θετικών single nucleotide variant (SNV)  ανά ανάλυση (Sarin, Prabhu, 

O’Meara, Pe’er, & Hobert, 2008). 

 

Πίνακας 1- Στατιστικά αλληλούχισης των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων μεθόδων (Metzker, 2010) 

 

 

Σκοπός και στόχοι της εργασίας 
 

Ο σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η συγκριτική γονιδιωματική 

ανάλυση της λοιμογονικότητας εννέα στελεχών του είδους Aeromonas veroni bv sobria. Τα 

στελέχη αυτά επιλέχθηκαν από τη συλλογή του εργαστηρίου βάσει των χαρακτηριστικών, 

της χρονολογίας και της τοποθεσίας που απομονώθηκαν. Στόχος της εργασίας είναι η 

σύνδεση των γονιδιακών χαρακτηριστικών που αφορούν στη λοιμογονικότητα των στελεχών 

και θα προβλεφθούν in silico με τα αποτελέσματα in vivo πειραμάτων σε δύο είδη 

οστεϊχθύων, το λαβράκι και το ζεβροϊχθυ. Από τη μελέτη αυτή αναμένεται να δημιουργηθεί 

η απαραίτητη γνώση για το γονιδιακό προφίλ των βακτηρίων που είναι απαραίτητη για 
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περαιτέρω μελέτες της παθογένειας των αερομονάδων και να αξιολογηθεί η ειδοειδικότητα 

των παθογόνων αυτών αλλά και η λοιμογονικότητά τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 
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Υλικά και Μέθοδοι 
 

Απομόνωση και χαρακτηρισμός βακτηριακών στελεχών του 
Aeromonas veronii bv sobria 
 

Στην παρούσα εργασία συμπεριλήφθηκαν εννέα κλινικά βακτηριακά στελέχη, 

αντιπροσωπευτικά της συλλογής του εργαστηρίου Μικροβιολογίας Υδατοκαλλιεργειών του 

ΕΛΚΕΘΕ. Τα στελέχη αυτά απομονώθηκαν από τρεις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές 

όπου εκτρέφονται λαβράκια και υπήρξαν καταγεγραμμένα κρούσματα της ασθένειας από το 

2009 ως το 2016.  Κατόπιν φαινοτυπικού, βιοχημικού και μοριακού χαρακτηρισμού, 

επιλέχθηκαν εννέα στελέχη τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά για το χρονικό εύρος, την 

περιοχή και δύο ακόμη φαινοτυπικούς χαρακτήρες, την κινητικότητα και την παραγωγή 

χρωστικής για να πραγματοποιηθεί πλήρης αλληλούχιση των γονιδιωμάτων τους (Πίνακας 

2).  

 

Πίνακας 2- Εννέα στελέχη του Aeromonas veronii bv sobria.  

(+) υπάρχει ο φαινότυπος και (-) δεν υπάρχει 

Στέλεχος Περιοχή Απομόνωσης Ομάδα Παραγωγή Χρωστικής Κινητικότητα Έτος 

6.15.2 Κεντρική Ελλάδα 1 + + 2015 

NS 2 Κεντρική Ελλάδα 1 + + 2015 

PDB Κεντρική Ελλάδα 1 + + 2009 

NS22 Κεντρική Ελλάδα 1 + + 2016 

VCK 1 Ανατολικό Αιγαίο 2 - + 2015 

5.28.6 Ανατολικό Αιγαίο 2 - + 2015 

50A Τουρκία 2 - + 2009 

NS Κεντρική Ελλάδα 3 - - 2009 

NS13 Κεντρική Ελλάδα 3 - - 2015 
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Πλήρης αλληλούχιση των γονιδιωμάτων  
 

Πραγματοποιήθηκε paired-end αλληλούχιση χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα 

Illumina MiSeq (Illumina, Inc.). Στη συνέχεια έγινε de novo συναρμολόγηση (assembly) με 

τη χρήση της μεθόδου MaSuRCA Genome Assembler (Zimin et al., 2013), της οποίας το 

αποτέλεσμα εκτιμήθηκε  μέσω της ανάλυσης Benchmarking Universal Single-Copy 

Orthologs (BUSCO) (Simão, Waterhouse, Ioannidis, Kriventseva, & Zdobnov, 2015). Η 

αναγνώριση γονιδίων και ο σχολιασμός (annotation) εκτελέστηκαν σε τρεις πλατφόρμες, για 

μεγαλύτερη αξιοπιστία, στο ευρέως διαδεδομένο NCBI Prokaryotic Genome Annotation 

Pipeline (PGAP) (Tatusova et al., 2016)  

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/annotation_prok/), στο RAST (Aziz et al., 2008) 

(http://rast.nmpdr.org/), και στο PATRIC (Wattam et al., 2014) (https://www.patricbrc.org/). 

Το Pathosystems Resource Integration Center (PATRIC) είναι ένα all-bacterial 

Bioinformatics Resource Center (BRC) και παρέχει εκτενείς βάσεις δεδομένων για παθογόνα 

βακτήρια χρησιμοποιώντας τους αλγόριθμους του RAST για το σχολιασμό.  

 

Ανάλυση λοιμογόνων παραγόντων 
 

Η καταγραφή και σύγκριση των λοιμογόνων παραγόντων στα γονιδιώματα των εννέα 

στελεχών εκτιμήθηκε με τη βοήθεια των βάσεων δεδομένων που είναι διαθέσιμες στο 

PATRIC: PATRIC_VF, Victors και VFDB. Επιπλέον αναζητήθηκαν γονίδια που σύμφωνα 

με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία αποτελούν λοιμογόνους παράγοντες και δεν εντοπίστηκαν από 

το PATRIC. Τα διασπασμένα γονίδια στις άκρες των συναρμολογημάτων (contig) δεν 

συμπεριλήφθηκαν. Όλα τα γονίδια που  τελικά επιλέχθηκαν, στοιχήθηκαν μεταξύ τους και 

για τα εννέα στελέχη χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Multiple Sequence Alignment by 

CLUSTALW και Mauve: Multiple Alignment of Conserved Genomic Sequence With 

Rearrangements διαθέσιμα στη πλατφόρμα Geneious 9.1.8 (https://www.geneious.com). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/annotation_prok/
http://rast.nmpdr.org/
https://www.patricbrc.org/
http://www.geneious.com/
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Σύγκριση αλληλουχιών πλήρων γονιδιωμάτων (whole-genome 
sequences, WGS) 
 

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο EDGAR: A software framework for the 

comparative analysis of prokaryotic genomes (http://www.uni-

giessen.de/fbz/fb08/Inst/bioinformatik/software/EDGAR)  (Blom et al., 2009). Επιλέχθηκαν 

τρία πλήρη γονιδιώματα, από τα εννέα στελέχη το PDB και το 50Α, που διαφέρουν τόσο 

φαινοτυπικά όσο και στην περιοχή προέλευσης, και το στέλεχος Β565 (Li et al., 2011), ένα 

μη-παθογόνο στέλεχος που έχει απομονωθεί από ίζηματα κάτω από ιχθυοκλωβούς στην 

Κίνα. Κατά τη  συγκριτική ανάλυση υπολογίστηκαν το core γονιδίωμα (οι κοινές 

αλληλουχίες για τα γονιδιώματα που συγκρίθηκαν), το παν-γονιδίωμα (pangenome, το 

άθροισμα των CDSs από όλα τα γονιδιώματα), τα μοναδικά γονίδια (singleton), και 

οπτικοποιήθηκαν σε σχεδιάγραμμα Venn. Εξετάστηκε, τέλος, το περιεχόμενο των 

υπολογισμένων υποσυνόλων σε λοιμογόνους παράγοντες. 

 

Αναγνώριση γονιδιακών νησίδων  
 

Τα εννέα στελέχη αναλύθηκαν στη διαδικτυακή πλατφόρμα IslandViewer (Dhillon et 

al., 2015) (http://www.pathogenomics.sfu.ca/islandviewer) που ενσωματώνει διάφορες 

μεθόδους για την αναγνώριση και την απεικόνιση των γονιδιακών νησίδων (Genomic 

Islands, GIs): IslandPick, IslandPath-DIMOB και SIGI-HMM. Οι περισσότερες 

ανιχνεύθηκαν με τουλάχιστον δύο από τις τρεις μεθόδους. Στη συνέχεια έγινε περιγραφή των 

χαρακτηριστικών των GIs στα εννέα στελέχη και ανάλυση περιεχομένου σε λοιμογόνους 

παράγοντες. Υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (δύο άκρων) για τη πιθανή 

συσχέτιση του μεγέθους των GIs, του αριθμού τους και του μεγέθους του γονιδιώματος. 

Τέλος εξετάστηκε η περιεκτικότητα των GIs σε υποθετικές πρωτεΐνες (hypothetical proteins) 

σε σχέση με το πλήρες γονιδίωμα με t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Θεωρήσαμε p-values 

μικρότερες του 0,01 στατιστικά σημαντικές (p <0.01). 

 

 

http://www.uni-giessen.de/fbz/fb08/Inst/bioinformatik/software/EDGAR
http://www.uni-giessen.de/fbz/fb08/Inst/bioinformatik/software/EDGAR
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In vivo εκτίμηση λοιμογονικότητας στο ζεβροϊχθύ (zebrafish), 
Danio rerio 
 

Για την εκτίμηση της λοιμογονικότητας χρησιμοποιήθηκαν ενήλικοι ζεβροϊχθύες  

(μέσο βάρος: 0,3 g). Όλοι οι ιχθύες παρέμειναν τουλάχιστον δέκα ημέρες στο χώρο πριν τους 

χειρισμούς για να εγκλιματιστούν. Το δωμάτιο και το νερό διατηρούνταν στους 25-27 οC, με 

εναλλαγή φωτός δωδεκάωρου κύκλου (φώς: 08:00-20:00). Η πειραματική διαδικασία 

πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το οποίο έχει χορηγήσει άδεια σε 

καθορισμένες εγκαταστάσεις πειραματισμού ζώων (αριθμός καταχώρησης: EL-BIOexp-10) 

και το πρωτόκολλο εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Γεωργικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρεια Κρήτης (Αριθμός άδειας: 147115 

/ 17-07-2017). 

Τα πειραματόζωα χωρίστηκαν σε 2 αρχικές ομάδες, στη μια χορηγήθηκαν ζωντανά 

βακτήρια ενέσιμα και στην άλλη μέσω εμβάπτισης. Κάθε ομάδα αποτελούνταν από 10 

υποομάδες,  9 όσα και τα στελέχη της μελέτης και μια ομάδα ελέγχου. Όσον αφορά την 

ομάδα με την ενέσιμη χορήγηση. Για κάθε στέλεχος χωρίστηκαν 50 ψάρια σε 5 δεξαμενές 

των 5 λίτρων όπου η κάθε μια περιείχε 10 άτομα. Οι πειραματικές ομάδες έλαβαν 

ενδοπεριτοναϊκά ζωντανά βακτήρια αραιωμένα σε PBS συγκέντρωσης 108 - 104 cfu/ ψάρι, 

ενώ στην ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε ορός. Η έγχυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

μικροσύριγγας Hamilton κατόπιν αναισθησίας (MS222), ενώ ο όγκος έγχυσης ήταν 10 μl ανά 

ψάρι. Τα ψάρια παρακολουθήθηκαν για περίοδο 5 ημερών, τα νεκρά ψάρια απομακρύνονταν 

και οι θνησιμότητες καταγράφονταν καθημερινά. Η τιμή LD50 εκτιμήθηκε από την καμπύλη 

δόσης-απόκρισης στις 24 και 48 ώρες μετά την ένεση. Όσον αφορά την δεύτερη ομάδα με τη 

χορήγηση μέσω εμβάπτισης, τα πειραματόζωα χωρίστηκαν πάλι σε 10 υποομάδες 

αντίστοιχα. Για κάθε στέλεχος ετοιμάστηκε διάλυμα ζωντανών βακτηρίων σε ορό και στη 

συνέχεια ακολούθησε η δοκιμασία επιμόλυνσης. Κατά τη δοκιμασία τα πειραματόζωα 

εκτέθηκαν για 2,5 ώρες σε διάλυμα 250ml με συγκέντρωση βακτηρίων 108 cfu/ ml. Τα ψάρια 

παρακολουθήθηκαν για περίοδο 5 ημερών, τα νεκρά ψάρια απομακρύνονταν και οι 

θνησιμότητες καταγράφονταν καθημερινά. 
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In vivo εκτίμηση λοιμογονικότητας στο λαβράκι, Dicentrarchus 
labrax 
 

Τα λαβράκια προήλθαν από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

Όλοι οι χειρισμοί που ακολούθησαν συμφωνούσαν πλήρως με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες περί 

της χρήσης και εκτροφής πειραματόζωων. Τα ψάρια τοποθετήθηκαν σε δεξαμενές με 

θαλασσινό νερό γεώτρησης, συνεχόμενης ροής, χωρητικότητας 500L, με μέση θερμοκρασία 

νερού 19οC.  Η δοκιμασία επιμόλυνσης πραγματοποιήθηκε σε ενήλικα λαβράκια (μέσο 

βάρος: 70g) και σε νεαρά (μέσο βάρος: 3g). Τα ψάρια μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και τοποθετήθηκαν σε ενυδρεία 250L με θαλασσινό νερό γεώτρησης 

στους 18οC. Χρησιμοποιήθηκαν 2 στελέχη του A. veronii, τα PDB και NS, σε συγκέντρωση 

105 cfu/ ml. Η δοκιμασία επιμόλυνσης διήρκεσε 2,5 ώρες σε δοχεία 70L με θαλασσινό νερό 

γεώτρησης και αερισμό. Στη συνέχεια, τις επόμενες 10 ημέρες καταγράφονταν καθημερινά η 

θνησιμότητα. Τα νεκρά ψάρια υποβάλλονταν σε μακροσκοπική εξέταση και 

λαμβανόντουσαν δείγματα από τη σπλήνα, το ήπαρ, και τους νεφρούς για ιστολογική 

εξέταση. Βακτήρια απομονώνονταν ασηπτικά από το νεφρό των νεκρών ψαριών σε ΒΗΙ με 

2% NaCl και οι καλλιέργειες θα επωάζονταν για τουλάχιστον 48 ώρες στους 25°C πριν 

εξεταστεί η βακτηριακή ανάπτυξη. 
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Αποτελέσματα 
 

Γενικά χαρακτηριστικά των εννέα γονιδιωμάτων του A. veronii bv 
sobria 
 

Η πλήρης αλληλούχιση των γονιδιωμάτων των 9 στελεχών, NS, PDB, 50A, NS13, 

NS22, NS2, VCK1, και 6.15.2, συνοδεύτηκε από καταχώρηση των αλληλουχιών στη βάση 

GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html) με τους αριθμούς υποβολής 

SAMN07357117, SAMN07357136, SAMN07430296, SAMN07488420, SAMN07488421,  

SAMN07430307, SAMN07375275, SAMN07430239 και SAMN07375086, αντίστοιχα. 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία των 9 γονιδιωμάτων. Η de novο 

συναρμολόγηση (assembly) δημιούργησε 98 με 172 συναρμολογήματα (contigs) ανά 

γονιδίωμα με μέσο μήκος >27,5kb και τιμές Ν50 από 61.224 έως 85.872. Τα πλήρη 

αποτελέσματα της συναρμολόγησης αναγράφονται στον Πίνακα 4. Ο έλεγχος ποιότητας της 

συναρμολόγησης με ανάλυση BUSCO σημειώνεται στον Πίνακα 5. Το μέγεθος των 

γονιδιωμάτων κυμαίνεται από 4.613.472bps έως 4.741.129bps και το περιεχόμενο G + C% 

μεταξύ 57,8% και 58,6%. Τα γονιδιώματα σύμφωνα το NCBI Prokaryotic Genome 

Annotation Pipeline (PGAP) περιέχουν κατά μέσο όρο: 4327 κωδικές αλληλουχίες (coding 

sequencies, CDS), 4465 γονίδια, 27 rRNAs, 106 tRNAs και 112 ψευδογονίδια. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html
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Πίνακας 3- Γενικά χαρακτηριστικά των γονιδιωμάτων του A. veronii bv sorbia  

Στέλεχος NS PDB 50A NS13 NS22 NS2 VCK1 6.15.2 5.28.6 

Αριθμός Πρόσβασης 
SAMN0735

7117 

SAMN0735

7136 

SAMN0743

0296 

SAMN0748

8420 

SAMN0748

8421 

SAMN0743

0307 

SAMN0737

5275 

SAMN0743

0239 

SAMN0737

5086 

Έτος 2009 2009 2009 2015 2016 2015 2015 2015 2015 

Περιοχή 
Κεντρική 

Ελλάδα 

Κεντρική 

Ελλάδα 
Τουρκία 

Κεντρική 

Ελλάδα 

Δυτική 

Ελλάδα 

Κεντρική 

Ελλάδα 

Ανατολικό 

Αιγαίο 

Κεντρική 

Ελλάδα 

Ανατολικό 

Αιγαίο 

Πηγή 
 

Νεφρός άρρωστου λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) 

 

Μέγεθος Γονιδιώματος 

(bp) 
4.708.836 4.720.227 4.613.472 4.672.256 4.741.129 4.716.998 4.629.882 4.716.486 4.607.031 

Περιεχόμενο GC (%) 58,5 57,9 57,8 58,6 58,4 58,5 58,6 58,5 58,6 

Αριθμός Γονιδίων 4.503 4.542 4.356 4.460 4.593 4.514 4.366 4.510 4.337 

Αριθμός CDS 4.354 4.401 4.218 4.321 4.455 4.372 4.239 4.375 4.206 

Αριθμός Ψευδογονίδιων 110 116 105 106 129 123 106 114 99 

Αριθμός rRNAS 31 31 26 25 28 29 20 29 22 

Αριθμός tRNAs 112 104 108 108 104 107 103 100 105 
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Πίνακας 4- Στατιστικά Συναρμολόγησης (Assembly) των γονιδιωμάτων A. veronii bv sorbia 

 

 

Πίνακας 5- Αξιολόγηση για τη συναρμολόγηση (assembly) των 9 γονιδιωμάτων του  A.  veronii bv 

sobria χρησιμοποιώντας τον BUSCO. C: complete, S: single copy, D: duplicate, F: fragmented, M: 

missing, n: Number of BUSCO groups. Upper row: general comparison with bacteria, Lower row: 

Species specific. 

Strain Complete 
Single 

copies 
Duplicate Fragmented Missing 

Gene 

number 

50A C:94.6% S:93.9% D:0.7% F:0.0% M:5.4% n:148 

 
C:99.3% S:98.6% D:0.7% F:0.0% M:0.7% n:148 

5.28.6 C:94.6% S:94.6% D:0.0% F:0.0% M:5.4% n:148 

 
C:99.3% S:99.3% D:0.0% F:0.0% M:0.7% n:148 

6.15.2 C:94.6% S:93.9% D:0.7% F:0.0% M:5.4% n:148 

 
C:99.3% S:98.6% D:0.7% F:0.0% M:0.7% n:148 

NS13 C:93.9% S:93.2% D:0.7% F:0.7% M:5.4% n:148 

 
C:98.7% S:98.0% D:0.7% F:0.7% M:0.6% n:148 

NS22 C:94.6% S:93.9% D:0.7% F:0.0% M:5.4% n:148 

 
C:99.3% S:98.6% D:0.7% F:0.0% M:0.7% n:148 

NS2  C:94.6% S:93.9% D:0.7% F:0.0% M:5.4% n:148 

 
C:99.3% S:98.6% D:0.7% F:0.0% M:0.7% n:148 

NS C:94.6% S:93.9% D:0.7% F:0.0% M:5.4% n:148 

 
C:99.3% S:98.6% D:0.7% F:0.0% M:0.7% n:148 

PDB C:94.6% S:93.9% D:0.7% F:0.0% M:5.4% n:148 

 
C:99.3% S:98.6% D:0.7% F:0.0% M:0.7% n:148 

VCK C:94.6% S:93.2% D:1.4% F:0.0% M:5.4% n:148 

 
C:99.4% S:98.0% D:1.4% F:0.0% M:0.6% n:148 

 

Στέλεχος NS PDB 50A NS13 NS22 NS2 VCK1 6.15.2 5.28.6 

Contigs 140 141 109 139 172 143 120 149 98 

Συνολικό Μήκος 4.708.836 4.720.227 4.613.472 4.672.256 4.741.170 4.716.998 4.629.882 4.716.486 4.607.031 

Μέσο Μήκος 33.634,54 33.476,79 42.325,43 33.613,35 27.564,94 32.986,00 38.582,35 31.654,27 47.010,52 

Κατώτερο 

Τεταρτημόριο 
3.962 4.234 7.046 3.234 3.117 3.394 6.298 3.056 8.445 

Διάμεσος 19.933 16.770 30.924 18.735 16.050 16.833 22.192 19.178 33.913 

Ανώτερο 

Τεταρτημόριο 
50.855 51.929 59.952 50.524 40.085 54.849 53.620 51.778 65.758 

Μικρότερο 

Μέγεθος (bp) 
402 313 369 335 321 375 349 325 562 

Μεγαλύτερο 

Μέγεθος (bp) 
213.985 199.691 458.476 214.088 165.549 165.446 247.593 165.343 458.303 

N50 67.042 72.590 73.700 72.418 61.224 69.902 68.239 66.300 85.872 
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Συγκριτική μελέτη λοιμογόνων παραγόντων μεταξύ των 
στελεχών 
 

Οι λοιμογόνοι παράγοντες για κάθε στέλεχος όπως προέβλεψε ο σχολιασμός 

(annotation) του PATRIC σύμφωνα με τις PATRIC_VF, Victors και VFDB βάσεις δεδομένων 

και επιπρόσθετα γονίδια σε εκκριτικά συστήματα, μαστίγια και τοξίνες σημειώνονται στον 

Πίνακα 6. Οι λίστες που διαμορφώθηκαν για τα στελέχη είναι πανομοιότυπες, καθώς όλα τα 

στελέχη έχουν απομονωθεί από νοσούντα ψάρια, άρα θεωρούνται λοιμογόνα.  

Γονιδιακά συμπλέγματα των εκκριτικών συστημάτων τύπου ΙΙ και τύπου ΙΙΙ 

εντοπίζονται σε όλα τα στελέχη, ενώ του τύπου VI υπάρχουν μόνο στα στελέχη από το 

Ανατολικό Αιγαίο και την Τουρκία. Εμβαθύνοντας στο εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙΙ (Τ3SS), 

τα γονίδια που απαρτίζουν τη «συσκευή του συστήματος» φαίνονται στην Εικόνα 10Α . Σε 

όλα τα στελέχη υπάρχει ένα μεγάλο σύμπλεγμα περίπου 30.000bps και αρκετά μικρότερα 

που περιλαμβάνουν 2-5 γονίδια του συστήματος στη σειρά. Ο σχολιασμός του RAST  έδειξε 

ότι η οργάνωση και η σειρά των γονιδίων του συστήματος είναι συντηρημένες μεταξύ τόσο 

των στελεχών όσο και άλλων Gram-αρνητικών βακτηρίων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 10Β. 

Εσωτερικά των γονιδίων  του συστήματος υπάρχουν αρκετά SNPs (single nucleotide 

polymorphisms) τα οποία ομαδοποιούν τα στελέχη ανάλογα την περιοχή απομόνωσης. Στην 

Εικόνα 11 απεικονίζεται η στοίχιση του μεγάλου συμπλέγματος του T3SS στα εννέα στελέχη. 

Επιπλέον, παρουσιάζεται η στοίχιση του γενετικού τόπου των γονιδίων SctB, SctC και SctD 

του συστήματος T3SS και στα εννέα στελέχη και που εμφάνισε τους περισσότερους 

πολυμορφισμούς (Εικόνα 12).  
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Εικόνα 10-  Σχηματική αναπαράσταση της δομής του T3SS και των υπεύθυνων για την παραγωγή του CDSs, χρησιμοποιώντας την κοινή ονοματολογία Sct. 

Η «βελόνα» του T3SS περιλαμβάνει τους μετατοπιστές (translocators) SctB,SctE, το σύμπλεγμα της άκρης, SctA (χακί), τη βελόνα (σκούρο κίτρινο), την 

πρωτεΐνη εσωτερικός ρότορας, SctI (κίτρινη), το δακτύλιο OM, SctC (έντονο κόκκινο), το δακτύλιο IM, SctD (καφέ), τη συσκευή εξαγωγής, SctR, SctT, 
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SctS, SctU, SctV (σκούρο κόκκινο), τον κυτταροπλασματικό δακτύλιο, SctQ (σκούρο πράσινο), και το σύμπλεγμα της ATPασης, SctN, SctO, SctL (ανοιχτό 

πράσινο). (A) Το γονιδιακό σύμπλεγμα των δομικών στοιχείων στο στέλεχος PDB και στα βακτήρια P. asymbiotica, Y. pestis KIM και P. aeruginosa P. (B)  

Τα χρώματα σε κάθε μακρομοριακή δομή στην (Α) αναπαράγονται στην αντίστοιχη CDSs της (Β). Το σχηματικό μοντέλο της (Α) είναι τροποποιημένο από 

σχεδιάγραμμα αρχικά στους (Portaliou et al., 2016). 

 

 

Εικόνα 11- Στοίχιση του γονιδιακού συμπλέγματος Τ3SS (~30.000bps) για τα 9 στελέχη. Απεικονίζεται ο σχολιασμός βάσει του PGAP. 
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Εικόνα 12- Στοίχιση της αλληλουχίας DNA (γκρι) για τις πρωτεΐνες SctB, SctC, SctD του Τ3SS για τα 9 στελέχη. Οι αλληλουχίες των στελεχών του Αν. 

Αιγαίου ομαδοποιούνται με τους ίδιους πολυμορφισμούς. 
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Το T6SS, όπως προαναφέρθηκε είναι παρόν μόνο στα στελέχη του Ανατολικού 

Αιγαίου. Στα βακτήρια αυτά, το T6SS είναι όπως και στην περίπτωση του T3SS οργανωμένο 

σε ένα σύμπλεγμα γονιδίων (cluster) μεγέθους περίπου 30 Kbs. Έπειτα από σύγκριση με 

αντίστοιχα συμπλέγματα του A. hydrophila στο οποίο έχει αποδειχθεί ο λειτουργικός ρόλος 

του συστήματος μέσω λειτουργικής γονιδιωματικής μελέτης, φαίνεται πως το σύστημα αυτό 

είναι πλήρες και πιθανόν λειτουργικό και στην A. veronii bv sobria (Εικόνα 13). 

 

Εικόνα 13- Συνταινία του T6SS σε 2 στελέχη Α. hydrophila (πάνω γραμμές) και τις 3 A. 

veronii του Α. Αιγαίου (Α). Στοίχιση του κύριου cluster που περιλαμβάνει τα βασικά γονίδια 

του συστήματος μεταξύ των 5 στελεχών (Β). Accession numbers για τις A. hydrophila: 

DQ667172 και NBOV01000018. 

 

Παρόλο που μπορεί να απουσιάζει το σύμπλεγμα γονίδιων του εκκριτικού 

συστήματος τύπου VI στα στελέχη της κεντρικής Ελλάδας, ο επαγωγέας (effector) του 

συστήματος, Hcp1, υπάρχει σε όλα τα στελέχη. Η πρωτεΐνη συγχώνευσης μεμβρανών 

(membrane fusion protein) αιμολυσίνη D (hlyD), μέλος του εκκριτικού συστήματος τύπου Ι, 

αναγνωρίζεται σε αρκετές CDSs κοινές μεταξύ των στελεχών, με τις λιγότερες σε αριθμό 

στην ομάδα του Ανατολικού Αιγαίου. 

  Η λίστα λοιμογόνων παραγόντων (Πίνακας 6) περιέχει τα ίδια γονίδια για όλα τα 

στελέχη, ωστόσο ο αριθμός των αντίγραφων ποικίλει. Οι στοιχίσεις των αλληλουχιών 

εμφανίζουν κοινό μοτίβο για όλους τους παράγοντες, αυτό της γεωγραφικής προέλευσης, 

ενδεικτικά παρουσιάζεται η στοίχιση της αερολυσίνης (Εικόνα 14) και του μεταγραφικού 
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παράγοντα FUR (ferric uptake regulator) (Εικόνα 15). Η αερολυσίνη (aerolysin family beta-

barrel pore-forming) βρίσκεται σε δύο διαφορετικές CDSs στα στελέχη NS, PDB, NS2, 

NS22, NS13, 6.15.2 και σε μια στα 50A, VCK και 5.28.6. Κατά τη στοίχιση παρατηρήθηκε 

ότι στα στελέχη του Αν. Αιγαίου το γονίδιο εντοπίστηκε ολόκληρο (1.467bps), ενώ στα 

στελέχη της Κ. Ελλάδας σπασμένο δύο γενετικούς τόπους (580bps, 887bps). 

Στην ομάδα των τοξινών ο αριθμός αντίγραφων μεταβάλλεται αρκετά. Η Hcp1 

μπορεί να εντοπιστεί σε έναν τόπο στο NS22, σε δύο σε PDB, NS13 και NS2, σε τρία σε NS, 

VCK1 και 6.15.2, και κομμάτια της στις άκρες των contigs στα 50A και 5.28.6 .  Στα NS13 

και VCK1 δεν υπάρχουν διαφορές, αλλά εντοπίζονται SNPs μεταξύ των NS, 6.15.2, PDB και 

NS2. Η aerolysin family beta-barrel pore-forming τοξίνη βρίσκεται σε δύο διαφορετικές 

CDSs στα στελέχη NS, PDB, NS2, NS22, NS13, 6.15.2 και σε μια στα 50A, VCK και 5.28.6. 

Γενικά, τα γονιδιώματα περιλαμβάνουν κωδικές αλληλουχίες  για αιμολυσίνες, 

αιμοσυγκολλητίνες, ρυθμιστές πρόληψης σιδήρου, σιδηροφόρα, IMP δεϋδρογονάσες, 

ενδοπεπτιδάσες La, πολλαπλές CDSs για θειορεδοξίνες, και παράγοντες δέσμευσης RNA 

Hfq, GreA, DksA. Τέλος, το annotation του PATRIC σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων   

PATRIC, CARD και NCARD εντόπισε δύο γονίδια αντίστασης σε αντιβιοτικά, κοινά σε όλα 

τα στελέχη, την τάξης D β-λακταμάση και την υποτάξης Β2 μέταλλο-β-λακταμάση. 
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Εικόνα 14- Στοίχιση της αλληλουχίας για την αερολυσίνη στα 9 στελέχη 
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Εικόνα 15- Στοίχιση της αλληλουχίας του μεταγραφικού παράγοντα FUR στα 9 στελέχη 
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Πίνακας 6-  Πιθανοί λοιμογόνοι παράγοντες στα γονιδιώματα του A. veronii bv sobria. NF represents “Not Found” 

Λειτουργία Γενετικός Τόπος (Locus Tag) 

 NS PDB 50A NS13 NS22 NS2 VCK1 6.15.2 5.28.6 

Εκκριτικά Συστήματα 

T2SS CGZ72_07650- 

07670 

CGZ76_07735- 

07755 

CIG15_13925-

13945 

CJF23_09225- 

09245 

CJF24_04305- 

04325 

CIG16_06625- 

CIG16_06625 

CHH34_13035- 

13055 

CIG14_04790- 

04810 

CHF44_15895- 

15915 

T3SS CGZ72_07855-

08030 

CGZ76_08650-

08825 

CIG15_15880-

16720 

CJF23_08720- 

08890 

CJF24_22365- 

22545 

CIG16_07145- 

07320 

CHH34_15300- 

15475 

CIG14_07685- 

07860 

CHF44_17015- 

17190 

T6SS NF NF CIG15_19240-

19305 

NF NF NF CHH34_17195- 

17275 

NF CHF44_19290- 

19370 

Κινητικότητα και Προσκόλληση 

Flagellar proteins 

cluster 1 

CGZ72_00415- 

00480 

CGZ76_02845-

02910 

CIG15_00895-

00970 

CJF23_01270- 

01345 

CJF24_07380- 

07455 

CIG16_00405- 

00480 

CHH34_00980- 

01055 

CIG14_01020- 

01095 

CHF44_00895- 

00970 

Flagellar proteins 

cluster 2 

CGZ72_04085- 

04225 

CGZ76_05460- 

05600 

NF CJF23_04380- 

04520 

CJF24_01735- 

01595 

CIG16_04130- 

04270 

CHH34_02845- 

02985 

CIG14_04235- 

04375 

CHF44_03170- 

03310 

Flagellar proteins 

cluster 3 

CGZ72_17495- 

17445 

CGZ76_13645- 

13700 

CIG15_03890- 

CIG15_04100 

CJF23_08590- 

08640 

CJF24_09755- 

09805 

CIG16_11630- 

11680 

CHH34_07050- 

06840 

CIG14_12480- 

12530 

CHF44_02435- 

02225 

Flagellar proteins 

cluster 4 

CGZ72_17995-

18155 

CGZ76_19045- 

19210 

NF CJF23_18795- 

18955 

CJF24_16970- 

16805 

CIG16_18925- 

18760 

NF CIG14_19325- 

19160 

NF 

Flagellin cluster NF CGZ76_08205- 

08240  

CIG15_00365- 

00405 

NF CJF24_05565- 

05525 

CIG16_04805- 

04845 

CHH34_01470- 

01425 

CIG14_02975- 

02935 

CHF44_00365- 

00410 

Type IV pili 

twitching motility 

protein PilT 

CGZ72_01580 

CGZ72_09705 

CGZ72_09710 

CGZ76_00160 

CGZ76_09930 

CGZ76_09935 

CIG15_09615 

CIG15_06135 

CIG15_06130 

CJF23_00685 

CJF23_09730 

CJF23_09735 

CJF24_02835 

CJF24_08615 

CJF24_08620 

CIG16_02275 

CIG16_10130 

CIG16_10135 

CHH34_02115 

CHH34_03875 

CHH34_03880 

CIG14_01990 

CIG14_06235 

CIG14_06240 

CHF44_04065 

CHF44_04070 

CHF44_06360 

MSHA biogenesis 

proteins 

CGZ72_04815- 

4895 

CGZ76_06475- 

6555 

CIG15_05585- 

5665 

CJF23_06350- 

06430 

CJF24_03290- 

03370 

CIG16_05755- 

05835 

CHH34_11860- 

11940 

CIG14_03845- 

03925 

CHF44_09360- 

09440 

Τοξίνες 

Hcp1 family type 

VI secretion 

system effector 

CGZ72_22075 

CGZ72_10145 

CGZ72_05570 

CGZ76_22445 

CGZ76_03325 

NF CJF23_22135 

CJF23_09985 

CJF24_00980 CIG16_06075 

CIG16_08810 

CHH34_20720 

CHH34_20125 

CHH34_15960 

CIG14_22475 

CIG14_08525 

CIG14_08710 

NF 

Hemagglutinin CGZ72_22220 CGZ76_10240 CIG15_10335 CJF23_10995 CJF24_13315 CIG16_09665 CHH34_10490 CIG14_12790 CHF44_13100 

Hemolysin D, hlyD CGZ72_01260 

CGZ72_13400 

CGZ72_21710 

CGZ72_04625 

CGZ76_00480 

CGZ76_12425 

CGZ76_22125 

CGZ76_06745 

CIG15_04495 

CIG15_15205 

CIG15_05395 

CIG15_15175 

CJF23_00365 

CJF23_13525 

CJF23_21965 

CJF23_06620 

CJF24_13655 

CJF24_10655 

CJF24_22035 

CJF24_04490 

CIG16_02595 

CIG16_10395 

CIG16_22100 

CIG16_00060 

CHH34_04355 

CHH34_02440 

CHH34_12130 

CHH34_02470 

CIG14_01670 

CIG14_10410 

CIG14_04115 

CIG14_01640 

CHF44_06685 

CHF44_05925 

CHF44_17390 

CHF44_09630 
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CGZ72_00060 

CGZ72_01230 

CGZ72_19120 

CGZ76_02490 

CGZ76_00510 

CGZ76_19475 

CIG15_14745 CJF23_01690 

CJF23_00335 

CJF23_19780 

CJF24_03560 

CJF24_18220 

CJF24_13685 

CIG16_06025 

CIG16_22495 

CIG16_02625 

CHH34_02440 CIG14_01440 

CIG14_22455 

CIG14_19815 

Hemolysin III CGZ72_12070 CGZ76_13030 CIG15_14745 CJF23_12665 CJF24_20270 CIG16_22185 CHH34_10400 CIG14_10085 CHF44_13635 

Aerolysin family 

beta-barrel pore-

forming toxin 

CGZ72_21100 

CGZ72_05070 

CGZ76_16370 

CGZ76_06300 

CIG15_10620 CJF23_21630 

CJF23_06175 

CJF24_20870 

CJF24_03115 

CIG16_21270 

CIG16_05580 

CHH34_19915 CIG14_18305 

CIG14_03670 

CHF44_11975 

RTX toxin CGZ72_19100 CGZ76_19455 CIG15_08730 CJF23_19800 CJF24_18240 CIG16_22475 CHH34_08400 CIG14_19795 CHF44_10540 

Δέσμευση Σιδήρου 

Transcriptional 

repressor, FUR 

CGZ72_00125 CGZ76_02555 CIG15_01250 CJF23_01625 CJF24_04555 CIG16_00125 CHH34_00700 CIG14_01375 CHF44_01250 

Uroporphyrinogen 

decarboxylase 

CGZ72_12275 CGZ76_13235 CIG15_14545 CJF23_12870 CJF24_12980 CIG16_22390 CHH34_10200 CIG14_09880 CHF44_13435 

Uroporphyrinogen 

III synthase 

CGZ72_13855 CGZ76_13350 CIG15_03595 CJF23_08295 CJF24_09460 CIG16_11975 CHH34_07345 CIG14_12185 CHF44_02730 

TonB-dependent 

siderophore 

receptor 

CGZ72_15085 

CGZ72_13910 

CGZ76_15790 

CGZ76_20860 

CIG15_16420 

CIG15_03540 

CJF23_08240 

CJF23_14215 

CJF24_16010 

CJF24_20300 

CIG16_16640 

CIG16_20625 

CHH34_15640 

CHH34_07400 

CIG14_13030 

CIG14_20915 

CHF44_16245 

CHF44_02785 

Biopolymer 

transporter ExbB 

CGZ72_14955 

CGZ72_06855 

CGZ72_06850 

CGZ76_05910 

CGZ76_15660 

CGZ76_05915 

CIG15_17105 

CIG15_20290 

CIG15_17100 

CJF23_04960 

CJF23_04965 

CJF23_14345 

CJF24_02435 

CJF24_02440 

CJF24_16140 

CIG16_03815 

CIG16_03820 

CIG16_16770 

CHH34_17595 

CHH34_19280 

CHH34_17590 

CIG14_02525 

CIG14_02530 

CIG14_12900 

CHF44_12395 

CHF44_20875 

CHF44_12390 

Biopolymer 

transporter ExbD 

CGZ72_14950 

CGZ72_06845 

CGZ76_05920 

CGZ76_15655 

CIG15_17095 

CIG15_20295 

CJF23_04955 

CJF23_14350 

CJF24_02430 

CJF24_16145 

CIG16_03810 

CIG16_16775 

CHH34_17585 

CHH34_19285 

CIG14_02520 

CIG14_12895 

CHF44_12385 

CHF44_20880 

Iron-siderophore 

ABC transporter 

ATP-binding 

protein 

CGZ72_01220 CGZ76_00520 

 

 

CIG15_15165 CJF23_00325 CJF24_13695 CIG16_02635 CHH34_02480 CIG14_01630 CHF44_17380 

NADPH-dependent 

ferric siderophore 

reductase 

CGZ72_01205 

 

CGZ76_00535 

 

CIG15_15150 CJF23_00310 CJF24_13710 CIG16_02650 CHH34_02495 CIG14_01615 CHF44_17365 

Ένζυμα 

Glucose-1-

phosphate 

thymidylyltransfera

se -rfbA 

CGZ72_21115 CGZ76_21440 CIG15_01725 CJF23_21150 CJF24_20610 CIG16_20780 CHH34_00225 CIG14_21160 CHF44_01725 
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3-

phosphoshikimate 

1-

carboxyvinyltransf

erase 

aroA 

CGZ72_01825 CGZ76_01555 CIG15_03430 CJF23_02620 CJF24_00085 CIG16_01410 CHH34_21005 CIG14_00710 CHF44_09130 

IMP 

dehydrogonase 

CGZ72_01760 CGZ76_01620 

 

CIG15_03495 

 

CJF23_02555 CJF24_00020 CIG16_01345 CHH34_20940 CIG14_00775 CHF44_09195 

L-

methionine/branch

ed-chain amino 

acid transporter 

CGZ72_13215 

 

CGZ76_12610 

 

CIG15_04680 

 

CJF23_13340 CJF24_10465 CIG16_10580 

 

 

 

CHH34_04540 CIG14_10595 CHF44_06110 

Galactose/methyl 

galactoside ABC 

transport system, 

ATP-binding 

protein, MglA 

CGZ72_03725 

 

CGZ76_02125 

 

CIG15_04855 

 

CJF23_02050 CJF24_05320 CIG16_08230 CHH34_06115 

 

CIG14_05100 CHF44_05180 

Phosphoribosylami

ne-glycine ligase 

CGZ72_22165 CGZ76_10185 CIG15_10280 CJF23_11050 CJF24_20400 CIG16_09610 CHH34_10435 CIG14_12845 CHF44_13045 

Na(+)-translocating 

NADH-quinone 

reductase subunit 

E, nrqE 

CGZ72_10825 

 

CGZ76_15010 

 

CIG15_09450 CJF23_03095 CJF24_00560 CIG16_01885 

 

CHH34_21480 CIG14_00235 CHF44_18070 

Na(+)-translocating 

NADH-quinone 

reductase subunit 

F, nrqF 

CGZ72_10830 

 

CGZ76_15015 

 

CIG15_09455 

 

CJF23_03100 CJF24_00565 CIG16_01890 CHH34_21485 CIG14_00230 CHF44_18065 

Phosphoheptose 

Isomerase 

CGZ72_08115 CGZ76_08565 CIG15_18880 CJF23_08975 CJF24_22290 CIG16_07060 CHH34_16005 CIG14_07945 CHF44_17440 

Endopeptidase La CGZ72_11280 CGZ76_06910 CIG15_10040 CJF23_05310 CJF24_03915 CIG16_16245 CHH34_09730 CIG14_15760 CHF44_12625 

Thioredoxin CGZ72_16065 

CGZ72_14510 

CGZ72_08820 

CGZ72_01960 

CGZ72_01020 

CGZ76_12045 

CGZ76_15235 

CGZ76_09655 

CGZ76_01420 

CGZ76_00725 

CIG15_12165 

CIG15_19540 

CIG15_08995 

CIG15_08460 

CIG15_03295 

CJF23_12285 

CJF23_02755 

CJF23_11275 

CJF23_07560 

CJF23_00125 

CJF24_22940 

CJF24_13425 

CJF24_12695 

CJF24_08285 

CJF24_00220 

CIG16_17095 

CIG16_15690 

CIG16_13075 

CIG16_08275 

CIG16_01545 

CHH34_08665 

CHH34_09045 

CHH34_10850 

CHH34_18340 

CHH34_21140 

CIG14_00575 

CIG14_07585 

CIG14_09130 

CIG14_14640 

CIG14_14935 

CHF44_19645 

CHF44_19450 

CHF44_11015 

CHF44_10275 

CHF44_08995 
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Holliday junction 

branch migration 

DNA helicase, 

RuvB 

CGZ72_13490 CGZ76_05025 CIG15_12475 CJF23_05695 CJF24_16240 CIG16_05495 CHH34_14330 CIG14_11340 CHF44_07185 

Monothiol 

glutaredoxin, GrxD 

CGZ72_04025 CGZ76_05660 CIG15_13755 CJF23_04580 CJF24_01535 CIG16_04070 CHH34_02785 CIG14_04175 CHF44_03370 

DNA gyrase 

subunit A 

CGZ72_12740 CGZ76_13815 CIG15_07680 CJF23_15235 CJF24_12495 CIG16_14875 CHH34_05305 CIG14_13850 CHF44_08060 

          

ADP-

ribosyltransferase 

CGZ72_16160 CGZ76_11950 CIG15_12255 CJF23_11185 CJF24_08195 CIG16_12985 CHH34_10945 CIG14_09040 CHF44_16875 

Formate C-

acetyltransferase, 

pflB 

CGZ72_19390 CGZ76_19650 CIG15_13775 CJF23_19630 CJF24_18265 CIG16_19295 CHH34_02765 CIG14_18990 CHF44_03390 

Συστήματα Two-Component 

DNA-binding 

response regulator, 

OmpR 

CGZ72_03390 CGZ76_01790 CIG15_05190 

 

CJF23_02385 CJF24_04985 CIG16_07895 CHH34_05780 CIG14_05435 CHF44_05515 

DNA-binding 

response regulator, 

ArcA 

CGZ72_19580 CGZ76_18840 CIG15_16880 CJF23_03635 CJF24_06085 CIG16_03070 CHH34_13340 

 

CIG14_03530 CHF44_04745 

Πρωτεΐνες σύνδεσης DNA/RNA 

RNA-binding 

protein, Hfq 

CGZ72_11880 CGZ76_03730 CIG15_06730 CJF23_18775 CJF24_01385 CIG16_11165 CHH34_07565 CIG14_19145 

CIG14_11395 

CHF44_19915 

Transcription 

elongation factor, 

GreA 

CGZ72_05820 CGZ76_09150 CIG15_07120 CJF23_10235 CJF24_12270 

 

CIG16_06325 

 

CHH34_14490 CIG14_08275 CHF44_08495 

RNA polymerase-

binding 

transcription factor, 

DksA 

CGZ72_05290 CGZ76_14715 CIG15_08060 CJF23_06920 CJF24_09020 CIG16_11415 CHH34_08205 CIG14_09355 CHF44_09970 

RNA polymerase 

sigma factor, RpoS 

CGZ72_17120 CGZ76_17610 CIG15_19100 CJF23_15660 CJF24_14895 CIG16_17535 CHH34_18800 CIG14_16795 CHF44_19040 

Redox-regulated 

ATPase, YchF 

CGZ72_16020 CGZ76_16915 CIG15_20045 CJF23_17305 

 

CJF24_14590 CIG16_00895 CHH34_19210 CIG14_16710 CHF44_20740 



42 
 

Αντίσταση σε Αντιβιοτικά 

class D beta-

lactamase 

CGZ72_14995 CGZ76_15700 CIG15_16330 CJF23_14305 CJF24_16100 CIG16_16730 CHH34_15550 CIG14_12940 CHF44_16155 

subclass B2 

metallo-beta-

lactamase 

CGZ72_17170 CGZ76_17660 CIG15_20490 CJF23_15710 CJF24_14945 CIG16_17585 CHH34_19820 CIG14_16745 CHF44_21640 
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Ανάλυση γονιδιώματος πυρήνα και μοναδικών γονιδίων 
στελεχών του A. veronii 
 

Δύο γονιδιώματα από τα εννέα στελέχη, ένα από το Ανατολικό Αιγαίο, 50Α, και ένα 

από τη Κεντρική Ελλάδα, PDB, συγκρίθηκαν με το γονιδίωμα A. veronii B565. Το παν-

γονιδίωμα (pangenome) εμπεριέχει 4807 γονίδια, 3513 γονίδια που είναι κοινά (core) και 

1294 συμπληρωματικά (accessory), από τα οποία 775 είναι μοναδικά (singleton) (Εικόνα 16). 

Το Β565 χαρακτηρίζεται από τα πιο πολλά μοναδικά γονίδια, 350, τα PDB και 50A είχαν 272 

και 153, αντίστοιχα. Εκτός από τα core γονίδια, φαίνεται ότι τα 50Α και PDB έχουν 

περισσότερα κοινά μεταξύ τους από ότι με το Β565. Εξετάζοντας το καταμερισμό των 

λοιμογόνων παραγόντων, προκύπτει ότι τα μεγάλα συμπλέγματα γονιδίων των εκκριτικών 

συστημάτων τύπου ΙΙΙ και VI και γονίδια των μαστιγίων βρίσκονται στα υποσύνολα 50Α-

PDB, PDB singletons και 50Α singletons ενώ δεν ανιχνεύονται στο μη-παθογόνο Β565. 

Παρόλο που οι υπόλοιποι λοιμογόνοι παράγοντες του Πίνακα 6 εντοπίζονται στο core 

γονιδίωμα, αυτή η διαφορά μπορεί να υποδεικνύει τις λειτουργίες που συμβάλλουν στην 

λοιμογονικότητα των εννέα στελεχών. 

 

Εικόνα 16- Core και συμπληρωματικά (accessory) γονίδια στελεχών του A. veronii 

 

Γονιδιακές νησίδες (Genomic Islands) στα στελέχη του A. veronii 
bv sobria 
 

Το πρόγραμμα software IslandViewer προέβλεψε κατά μέσο όρο 24 γονιδιακές 

νησίδες (Genomic Islands, GIs) ανά γονιδίωμα, και τα 9 στελέχη περιείχαν GIs (Εικόνα 17). 
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To software εντοπίζει GIs με μήκος που ξεκινάει στα 4kbps, που απεικονίζονται στους 

χάρτες αλλά επιλέχτηκαν μόνο αυτά που ήταν μεγαλύτερα από 9,5 kbps για τις περαιτέρω 

αναλύσεις για να υπάρχει συνοχή με προηγούμενες μελέτες (Fernández-Gómez et al., 2012). 

Το μέσο μήκος των GIs είναι 20.731bp και η αναλογία κάλυψης του γονιδιώματος από τις 

νησίδες υπολογίστηκε περίπου στο 10,4% (Πίνακας 7). Παρόλο που μεμονωμένα ούτε το 

μέγεθος των GIs ούτε ο αριθμός τους συσχετίζεται στατιστικά με το μέγεθος του 

γονιδιώματος,  υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους και τον αριθμό των 

GIs (r=0,942, p<0,01) (Εικόνα 18). Επίσης το ποσοστό των υποθετικών πρωτεϊνών 

(hypothetical proteins) που εντοπίζονται εντός των GIs ανέρχεται στο 50% αλλά δεν διαφέρει 

με αυτό του γονιδιώματος σε κάθε στέλεχος. Μετά από ανάλυση του γονιδιακού 

περιεχομένου των GIs όσον αφορά τους λοιμογόνους παράγοντες του Πίνακα 6, βρέθηκαν 

εντός των GIs μερικές από τις πρωτεΐνες του εκκριτικού συστήματος τύπου ΙΙΙ, η  Hcp1, 

μερικές πρωτεΐνες του μαστιγίου και  flagellins. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι 

λοιμογόνοι παράγοντες που καταχωρήθηκαν σε αυτή τη μελέτη δεν βρίσκονται εντός 

γονιδιακών νησίδων.   

 

Πίνακας 7- Κύρια Χαρακτηριστικά των Γονιδιακών Νησίδων των 9 στελεχών 

Στέλεχος 
Αρ. GIs 

(>9,5kb) 

Μέσος 

όρος 

Μεγέθους 

Συνολικό 

μέγεθος 

Συνολικό μέγεθος GIs/ 

Μέγεθος γονιδιώματος 

Αρ. 

HP/CDS 

στα GIs 

NS 22 21,734.45 478,158 0.10 0.44 

PDB 27 19,939.22 538,359 0.11 0.46 

50A 19 18,523.74 351,951 0.08 0.55 

NS13 29 21,208.76 615,054 0.13 0.51 

NS22 29 20,771.86 602,384 0.13 0.53 

NS2 22 22,938.23 504,641 0.11 0.54 

VCK1 19 21,704.58 412,387 0.09 0.53 

6.15.2 23 19,148.00 440,404 0.09 0.51 

5.28.6 21 20,606.10 432,728 0.09 0.49 

*HP= hypothetical proteins 
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Εικόνα 17- Χάρτης Γονιδιακών Νησίδων του στελέχους NS(Α), PDB(Β), 50A(Γ), NS13(Δ), NS22(Ε), 

NS2(Ζ), VCK(Η), 6.15.2(Θ), 5.28.6(Ι). Οι προβλέψεις της μεθόδου SIGI-HMM φαίνονται με 

πορτοκαλί, της IslandPath-DIMOB με μπλε και οι συνολικές προβλέψεις με κόκκινο. Απεικονίζονται 

GIs ≥4kbps 
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Εικόνα 18- Σχέση μεταξύ μεγέθους και αριθμό των γονιδιακών νησίδων (Α), μεταξύ μεγέθους 

γονιδιακών νησίδων και γονιδιώματος (Β), και μεταξύ αριθμού γονιδιακών νησίδων και γονιδιώματος 

(Γ) 
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In vivo εκτίμηση λοιμογονικότητας στο ζεβροϊχθύ, Danio rerio 
 

Η εκτίμηση της μολυσματικότητας στο ζεβροϊχθύ έδειξε ότι όλα τα στελέχη είναι 

μολυσματικά με κοντινές τιμές. Η τιμή LD50 υπολογίστηκε για περίοδο 24 ωρών και 48 

ωρών. Η τιμή LD50-48 κυμάνθηκε από 4,23x105 έως 1,13x106 cfu/ ψάρι και LD50-24 από 

4,37x105 έως 1,34x106 cfu/ ψάρι (Εικόνα 19). Τα NS και NS13 εμφανίζουν πιο χαμηλά 

LD50 και στις δύο χρονικές περιόδους. Τα NS και NS13 ανήκουν στην ομάδα 3 που είναι 

μη-κινητά, δεν παράγουν χρωστική. Τα πιο υψηλά LD50 εμφανίζουν τα 50Α και VCK που 

ανήκουν στην ομάδα 2, κινητά και δεν παράγουν χρωστική. Η δοκιμασία μέσω εμβάπτισης 

για 2.5h σε συγκέντρωση 108 cfu/ ml είχε ως αποτέλεσμα θνησιμότητες, μόνο στα PDB, 

NS2, και NS22, 60%, 40% και 20%, αντίστοιχα οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά τις πρώτες 

48 ώρες (Εικόνα 20). Τα PDB, NS2, και NS22 ανήκουν στην ομάδα 1, είναι κινητά και 

παράγουν χρωστική. 

 

 

 

Εικόνα 19- Τιμές LD50 για τα στελέχη του A. veronii στις 48 ώρες (Α) και στις 24 ώρες (Β).  

 



48 
 

 

Εικόνα 20- Ποσοστό (%) θνησιμότητας ζεβροϊχθύ μετά από εμβάπτιση σε 108 cfu/ ml για 2.5 ώρες 

 

In vivo εκτίμηση λοιμογονικότητας στο λαβράκι, Dicentrarchus 
labrax 
 

Η τελική θνησιμότητα ήταν υψηλή και παρόμοια και στις 2 ηλικιακές τάξεις των 

λαβρακιών. Τα ψάρια νόσησαν ήδη από τις πρώτες μέρες και μέχρι το τέλος της εβδομάδας η 

θνητότητα είχε φτάσει στο 90% (Εικόνα 21). Και στις δύο ομάδες υπήρχε η τάση το NS να 

προκαλεί πιο γρήγορα θνησιμότητες αλλά το PDB να εμφανίζει μεγαλύτερες θνησιμότητες. 

Η εξέταση των ψαριών υπέδειξε ίδια σημάδια με αυτά που είναι τυπικά στην ασθένεια. Κατά 

τις δειγματοληψίες, παρατηρήθηκαν εξωτερικές αλλοιώσεις (Εικόνα 22Α, Β) σπληνομεγαλία 

και παρουσία υπόλευκων νεκρωτικών οζιδίων σε όλη την επιφάνεια του οργάνου (Εικόνα 

22Γ, Δ) (Εικόνα 23Α, Β) καθώς και παρουσία εκτεταμένων νεκρωτικών αλλοιώσεων σε όλο 

το νεφρικό παρέγχυμα (Εικόνα 23Γ). Από τα νεκρά ψάρια απομονώθηκε εκ νέου η A. 

veronii σε καθαρή καλλιέργεια. 
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Εικόνα 21- Σχέση θνησιμότητας –χρόνου σε ενήλικα (Α) και σε νεαρά (Β) λαβράκια 

Α 

Β 
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Εικόνα 22– Κλινική εικόνα στη δοκιμασία με τα ενήλικα λαβράκια. Εξωτερικές δερματικές 

αλλοιώσεις στην ομάδα του στελέχους PDB (Α) και NS (Β). Σπληνομεγαλία και νεκρωτικά οζίδια 

στην επιφάνεια του σπλήνα στην ομάδα του στελέχους PDB (Γ) και NS (Δ) 
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Εικόνα 23-  Κλινική εικόνα στη δοκιμασία με τα νεαρά λαβράκια. Σπληνομεγαλία (Α) και νεκρωτικά 

οζίδια στην επιφάνεια του σπλήνα (Β) και εκτεταμένες νεκρωτικές αλλοιώσεις σε όλο το νεφρικό 

παρέγχυμα (Δ) 
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Συζήτηση 
 

Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε εκτίμηση των παραγόντων που καθιστούν 

το Aeromonas veronii bv sobria εξαιρετικά λοιμογόνο στο λαβράκι. Από τα πειράματα στο 

ζεβροϊχθύ προέκυψε ότι όταν η μόλυνση γίνεται ενδοπεριτοναϊκά (δοκιμές LD50), πιο 

λοιμογόνα είναι τα στελέχη της ομάδας 3 που είναι μη-κινητά, δεν παράγουν χρωστική και 

έχουν απομονωθεί στη Κεντρική Ελλάδα. Αντίθετα, όταν η μόλυνση γίνεται με εμβάπτιση, 

λοιμογόνα βρέθηκαν τα βακτήρια της ομάδας 1 που είναι κινητά, παράγουν χρωστική και 

έχουν απομονωθεί επίσης στη Κεντρική Ελλάδα. Στο λαβράκι δεν πραγματοποιήθηκε 

ενέσιμη χορήγηση καθώς σε προηγούμενες μελέτες είχε δειχθεί ότι αυτή η οδός χορήγησης 

οδηγεί σε πολύ οξείες θνησιμότητες ακόμα και σε πολύ χαμηλές δόσεις. Στο λαβράκι 

ελέγχθηκε η λοιμογονικότητα 2 στελεχών από τη Κεντρική Ελλάδα (NS: ομάδα 3, μη-κινητά 

χωρίς χρωστική και PDB: ομάδα 1, κινητά με χρωστική) σε ενήλικα και νεαρά άτομα έπειτα 

από εμβάπτιση. Τα νεαρά φαίνεται να είναι πιο επιρρεπή στην ασθένεια από τα ενήλικα, ενώ 

η θνησιμότητα φαίνεται να είναι πιο απότομη στην περίπτωση του μη-κινητού στελέχους που 

δεν παράγει χρωστική αλλά πιο μεγάλη στο κινητό που παράγει χρωστική. Από τα 

αποτελέσματα αυτά φαίνεται πως η κινητικότητα, η οποία συνδέεται με την παρουσία και 

ύπαρξη μαστιγίων (πολικών ή και πλευρικών) δίνει σαφές πλεονέκτημα στα βακτήρια κατά 

την μόλυνση μέσω εμβάπτισης καθώς παίζουν σημαντικό ρόλο στην κολυμβητική ικανότητα 

αλλά και στην προσκόλληση στο βλεννογόνο (Altarriba et al., 2003; Dunne, 2002; Kirov, 

Castrisios, & Shaw, 2004). Αντίθετα, από τη στιγμή που τα παθογόνα βακτήρια εισέρχονται 

εντός του οργανισμού, τα μαστίγια εκτός του ότι είναι πλέον περιττά, αποτελούν συγκριτικό 

μειονέκτημα καθώς ως δομές είναι ιδιαίτερα αντιγονικές. Πολλά κινητά βακτήρια, από τη 

στιγμή που θα διεισδύσουν στον ξενιστή τους, χάνουν αυτές τις δομές για να μην είναι 

αναγνωρίσιμα (Hayashi et al., 2001; Rossi, Paroni, & Landini, 2018; Spöring et al., 2018). 

Στην πρώτη αναφορά της ασθένειας σε λαβράκι στην Ελλάδα (Smyrli et al., 2017) 

αναφέρεται πως μολύνονται κυρίως ενήλικα άτομα με μέσο βάρος μεγαλύτερο των 100g ενώ 

μικρότερα ηλικίας άτομα δεν εμφανίζουν νοσηρότητα. Τα αποτελέσματα της in vivo 

δοκιμασίας της παρούσας μελέτης δεν συμφωνούν με τη παραπάνω παρατήρηση αφού και τα 

δύο στελέχη που ελέγχθηκαν προκάλεσαν αντίστοιχες θνησιμότητες σε ενήλικα (70g) και 

νεαρά (3g) άτομα. Τα τελευταία χρόνια, η ασθένεια που προκαλεί η αερομονάδα φαίνεται να 

έχει επεκταθεί και σε μικρότερες ηλικιακές τάξεις στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας (Ν. 

Δουράλα, προσωπική επικοινωνία). 
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To A. veronii βρίσκεται ως συμβιωτικός οργανισμός στο έντερο του ζεβροϊχθύος και 

μάλιστα σε μεγάλους πληθυσμούς (Jemielita et al., 2014). Ως οργανισμός μοντέλο ο 

ζεβροϊχθύς χρησιμοποιείται κατά κόρον σε in vivo δοκιμασίες. Σε μελέτη που είχε 

υπολογιστεί το LD50 σε 39 στελέχη του Aeromonas θεωρήθηκε ότι δεν είναι λοιμογόνα 

στελέχη με LD50 >106 cfu/ ψάρι, παρά το γεγονός ότι κάποια από τα στελέχη με LD50>106 

cfu/ ψάρι απομονώθηκαν από άρρωστα ψάρια (Pang et al., 2012). Τα στελέχη της παρούσας 

μελέτης έχουν απομονωθεί από νοσούντα λαβράκια κατά τη διάρκεια έξαρσης της ασθένειας 

οπότε θεωρούνται παθογόνα. Στο ίδιο άρθρο, το πιο λοιμογόνο A. veronii είχε LD50 3,4x105 

cfu/ ψάρι και είχε απομονωθεί από υγιή κυπρίνο του είδους (Carassius carassius) και το 

λιγότερο είχε LD50 3x107 cfu/ ψάρι από ψάρι (Parabramis pekinensis) που νοσούσε. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιαστεί μεγαλύτερο εύρος από αυτό που προέκυψε στην 

παρούσα εκτίμηση. Οι τιμές LD50 κυμαινόταν μεταξύ 105.1–105.5 cfu/ ψάρι με πειραματόζωο 

το M. anguillicaudatus, του οποίου η ιχθυοκαλλιέργεια μαστίζεται από την ασθένεια, τα 

στελέχη (όλα απομονωμένα από ψάρια που νοσούσαν) που ελέγχθηκαν χαρακτηρίστηκαν 

παράλληλα για τον εντοπισμό των γονιδίων αερολυσίνης και των πλευρικών μαστιγίων και 

βρέθηκαν όλα αρνητικά (Zhu et al., 2016).  Σε μοντέλο παθογένειας του στρεπτόκοκκου, που 

είναι παθογόνο ψαριών αλλά δεν υπάρχει στο μικροβίωμα του ζεβροϊχθύος το LD50 

υπολογίστηκε 103 cfu/ ψάρι έπειτα από ενδομυική χορήγηση, πολύ χαμηλότερο από ότι 

προκύπτει σε άλλες μελέτες. Υποστηρίζεται ότι είναι θέμα της οδούς χορήγησης αφού κατά 

την ενδοπεριτοναϊκή ένεση προκύπτουν μεγαλύτερες τιμές LD50 καθώς τα βακτήρια δεν 

φθάνουν απευθείας στην αιματική κυκλοφορία (Neely, Pfeifer, & Caparon, 2002). Σε μια 

ανάμεικτη ομάδα στελεχών A. veronii (όλα απομονωμένα από ψάρια που νοσούσαν από 

MAS) συγκρίνοντας αποτελέσματα δεδομένων εμβάπτισης 2 × 107 cfu/ ml για τρία 

συνεχόμενα 24ωρά και ενδοπεριτοναϊκής ένεσης 106 cfu/ ψάρι παρατήρησαν ότι όλα τα 

στελέχη προκάλεσαν θνησιμότητες σε ζεβροϊχθύ εντός λίγων ωρών ακόμα και τα λιγότερο 

παθογόνα (Ran et al., 2018). Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. Στην ίδια εργασία, το Aeromonas veronii προκάλεσε 

μεγαλύτερες θνησιμότητες σε ενήλικουε ζεβροϊχθύες απ’ ότι το Aeromonas hydrophila, κάτι 

που αποτελεί έκπληξη καθώς είναι γνωστό πως η A. hydrophila είναι κύριο παθογόνο. 

Σημαντικό εύρημα αυτή της δουλειάς είναι πως η A. veronii προκαλεί μεγαλύτερη βλάβη στο 

βλεννογόνο του εντέρου το οποίο είναι πιθανόν και η κύρια πύλη εισόδου σε φυσικές 

μολύνσεις.  

Πέρα από την ύπαρξη μαστιγίων που έχει αναφερθεί, η πυομελανίνη (η χρωστική που 

παράγεται από τα βακτήρια αυτά) δίνει επιπλέον προσαρμοστικό πλεονέκτημα σε αυτά τα 
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στελέχη. Η πυομελανίνη έχει ιδιότητες (α) ρεδουκτάσης σιδήρου μετατρέποντας το Fe3+ σε 

Fe2+ (Chatfield & Cianciotto, 2007) αυξάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα 

αφομοίωσης σιδήρου, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό σε αιμολυτικά παθογόνα βακτήρια, (β) 

μειώνει την ευαισθησία σε μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή (Nosanchuk & Casadevall, 

2003) και (γ) λειτουργεί ως αμυντικός μηχανισμός παράγοντας ROS αυξάνοντας την 

ανθεκτικότητα των βακτηρίων στο ενδοκυτταρικό περιβάλλον και ειδικά εντός των 

μακροφάγων του ξενιστή (Noorian et al., 2017). 

In silico εντοπίστηκε μια πληθώρα γονιδίων που κωδικοποιούν λοιμογόνους 

παραγόντες, μερικά εκ των οποίων συνδέονται με την παθογένεια των Gram αρνητικών 

βακτηρίων. Σε αυτά ανήκουν τα εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ, VI, τα πολικά και πλευρικά 

μαστίγια, η αερολυσίνη, τα pili τύπου IV. Τα εννέα στελέχη που ελέγχθηκαν περιλαμβάνουν 

ίδιο μοτίβο παραγόντων στο γονιδίωμα τους, με λίγες διαφορές. Οι αλληλουχίες των 

γονιδίων των λοιμογόνων παραγόντων περιέχουν πολυμορφισμούς που ομαδοποιούν τα 

στελέχη ανάλογα με την περιοχή απομόνωσης. Διαφοροποιούνται εντούτοις σε επίπεδο 

ολόκληρων γονιδίων από το περιβαλλοντικό στέλεχος Β565.  

Τα εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙ, ΙΙΙ και VI (T2SS, T3SS, T6SS), που βρέθηκαν στα 

γονιδιώματα των στελεχών, έχουν ενεργή συμμετοχή στη μεταφορά πρωτεϊνών μέσω των 

δύο μεμβρανών του βακτηριακού κυττάρου. To T3SS θεωρείται μια «νανομηχανή» που 

εγχέει παράγοντες παθογένειας στο κυτταρόπλασμα του κύτταρου στόχου και διαδραματίζει 

σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία μόλυνσης από το A. veronii bv sobria (Chacón, Soler, 

Groisman, Guarro, & Figueras, 2004) και γενικότερα από τα Gram αρνητικά βακτηρία 

(Diepold & Armitage, 2015; Löwer & Schneider, 2009; Pang et al., 2015). Τα εννέα στελέχη 

περιείχαν όλα ένα μεγάλο σύμπλεγμα γονιδίων του T3SS (30kb), συντενιακά ίδιο με άλλων 

ειδών. Σχεδόν όλα τα T3SS γονίδια οργανώνονται σε οπερόνιο σε συγκεκριμένο γενετικό 

τόπο στο βακτηριακό χρωμόσωμα και υπόκεινται σε στενή ρύθμιση από μεταγραφικούς 

παράγοντες και παράγοντες Sigma (Parsot et al., 2003) που εντοπίζονται επίσης στα εννέα 

γονιδιώματα. Ο συντονισμός λειτουργίας αυτών των περισσότερων από 40 πρωτεϊνών που 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κομμάτια της συσκευής, πρωτεΐνες αλληλεπίδρασης με το 

ξενιστή και επαγωγείς ακολουθεί μια αυστηρή ιεραρχία (Portaliou et al., 2016). To T3SS 

φαίνεται ότι είναι απαραίτητο για μια ομαλή συμβίωση και για την επιτυχή μόλυνση. Είναι 

ένας παράγοντας αρμοστικότητας (fitness) σε συμβιωτικές σχέσεις με τους κύριους ξενιστές 

του βακτηρίου και λοιμογόνος παράγοντας όταν αυτό βρεθεί να είναι ευκαιριακό παθογόνο 

(Puhar & Sansonetti, 2014). Στο εντερικό επιθήλιο της ιατρικής βδέλλας (Hirudo verbana), 

όπου το A. veronii είναι συμβιωτικό βακτήριο, λειτουργεί εναντίον της φαγοκυττάρωσης από 
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τα μακροφάγα της βδέλλας (Silver et al., 2007). H έκκριση πρωτεϊνών από το Τ3SS σε 

κύτταρο του ξενιστή ενεργοποιεί τη παραγωγή προφλεγμονώδων κυτοκινών και ενδογενή 

σήματα ATP που προσελκύουν μακροφάγα (Puhar & Sansonetti, 2014). Στην περίπτωση μη 

λειτουργικού Τ3SS, λόγω μετάλλαξης στη δομική πρωτεΐνη ascU (πρωτεΐνη της συσκευής 

εξαγωγής στην IM), οι αερομονάδες φαγοκυτταρώνονται και δεν πραγματοποιείται επιτυχής 

αποικισμός του επιθηλίου (Silver et al., 2007). Αυτός είναι ένας τρόπος που ο ξενιστής 

ρυθμίζει τις βακτηριακές κοινότητες του μικροβιώματος. Τέλος, το περιβαλλοντικό στέλεχος 

Β565 δεν περιείχε το σύμπλεγμα γονιδίων T3SS καθώς και τα γονίδια των μαστιγίων. 

Υπάρχουν αναφορές στο είδος A. hydrophila ότι παθογόνα στελέχη δεν έχουν το Τ3SS, ενώ 

παράλληλα έχει βρεθεί λειτουργικό εκκριτικό σύστημα σε μη-παθογόνα (Pang et al., 2015). 

Συνεπώς δεν είναι ξεκάθαρο αν το σύστημα Τ3SS είναι ο παράγοντας που καθιστά τα εννέα 

στελέχη παθογόνα ή ο συνδυασμός εκκριτικού συστήματος και ύπαρξης μαστιγίων. 

Εντούτοις, δεν καταδεικνύεται το T3SS ως ειδοποιός διαφορά για τη παθογένεια των εννέα 

στελεχών.  

To εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙ, T2SS, που εντοπίστηκε σε όλα τα στελέχη 

συμπεριλαμβανομένου του Β565, συνδέεται με την μεταφορά αερολυσίνων, φωσφολιπάσων, 

πρωτεάσων και DNAάσων και παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια (Sandkvist, 2001). 

Μέρος των λειτουργιών που επιτελεί είναι η συναρμολόγηση και μεταφορά στην εξωτερική 

επιφάνεια των pili τύπου IV και η έκκριση τοξινών που προκαλούν αιμόλυση-β (λύση 

ερυθροκυττάρων) (Marden, McClure, Beka, & Graf, 2016).  

Το εκκριτικό σύστημα τύπου VI, Τ6SS, αποτελεί σημαντικό εργαλείο εναντίον 

άλλων βακτηρίων στο εντερικό περιβάλλον (Wexler et al., 2016), προκαλεί διαειδική 

τοξικότητα απελευθερώνοντας στο περιβάλλον φάγους, βακτηριοκίνες, κατασταλτικούς 

μεταβολίτες και αντιμικροβιακές πρωτεΐνες (Jemielita et al., 2014; Roelofs, Coyne, Gentyala, 

Chatzidaki-Livanis, & Comstock, 2016). Χρησιμοποιείται επίσης ανταγωνιστικά με στόχο 

την επικράτηση του είδους στον ιστό (Russell et al., 2014).  Ένας από τους μηχανισμούς του 

συστήματος Τ6SS είναι ο χειρισμός του ιστού του ξενιστή και η έμμεση επιρροή των 

βακτηριακών κοινωνιών στο έντερο (Logan et al., 2018). Μεταξύ των στελεχών της 

παρούσας μελέτης μόνο αυτά του ανατολικού Αιγαίου φαίνεται να έχουν τα γονίδια του 

Τ6SS. Στις in vivo δοκιμασίες τα στελέχη αυτά εμφάνισαν τις υψηλότερες τιμές LD50 άρα 

είναι λιγότερο λοιμογόνα από τα υπόλοιπα. Άλλο παθογόνο που δεν έχει αυτό το σύστημα 

είναι το A. sobria, που απουσιάζουν τα βασικά γονίδια του T6SS, ωστόσο έχει τα εκκριτικά 

συστήματα τύπου Ι και ΙΙ (Gauthier et al., 2017). Από το Β565 που είναι περιβαλλοντικό 

στέλεχος, απουσιάζει επίσης η ομάδα γονιδίων για το σύστημα Τ6SS. Η ύπαρξη ή όχι του 
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εκκριτικού συστήματος, που παρατηρείται μέσα στο γένος Aeromonas και εμφανίζεται 

ενδοειδικά στο Aeromonas veronii, έχει ξαναναφερθεί στη περίπτωση του Bacteroides 

fragilis που κάποια στελέχη μπορεί να διαθέτουν ολόκληρο το σύμπλεγμα γονιδίων και 

κάποια καθόλου χωρίς να αλλάζει η οικοθέση τους (Wexler et al., 2016).  Τα συντηρημένα 

γονίδια του συστήματος εντοπίζονται σε έναν γενετικό τόπο, υπάρχουν εντούτοις πολλαπλά 

ομόλογα των Hcp και VgrG, που αποτελούν και δομικά στοιχεία και πρωτεΐνες επαγωγείς 

του συστήματος (Russell et al., 2014). Πιθανότατα τα πολλαπλά ομόλογα εκτός του 

συμπλέγματος γονιδίων του T6SS είναι ο λόγος που υπάρχει η Hcp1 και στα γονιδιώματα 

των στελεχών της κεντρικής Ελλάδας. Οι πρωτεΐνες Hcp και VgrG επηρεάζουν την 

κινητικότητα, την παραγωγή πρωτεασών και τη δημιουργία βιοφίλμ (Sha et al., 2013). Σε 

βιοφίλμ του είδους P.aeruginosa ανιχνεύεται άφθονη Hcp (Silverman, Brunet, Cascales, & 

Mougous, 2012). Επίσης, εξωκυτταρικά η πρωτεΐνη VgrG του Aeromonas hydrophila 

λειτουργεί ως ένζυμο που προκαλεί ADP-ριβοζυλίωση της ακτίνης (Suarez et al., 2010).  

Στο γένος Aeromonas  το πολικό μονό μαστίγιο (single flagellum) καθορίζει την 

κινητικότητα και τον αποικισμό επιφανειών μετά από αρχική προσκόλληση ενώ οι 

αερομονάδες με πλευρικά μαστίγια συσχετίζονται συχνά με επιτυχή ομαδική κινητικότητα 

(swarming) σε δυσεντερικές λοιμώξεις (Nawaz et al., 2010). Γονίδια για το πολικό και τα 

πλευρικά μαστίγια υπάρχουν στα γονιδιώματα των υπό εξέταση στελεχών. Εντούτοις, δύο 

από αυτά, το NS και το NS13, μετά από παρατηρήσεις σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που δεν 

αναφέρονται στη παρούσα εργασία, δεν εμφανίζουν-εκφράζουν ούτε πολικό μαστίγιο ούτε 

πλευρικά. Έχει παρατηρηθεί ότι ανάλογα το υπόστρωμά οι αερομονάδες εκφράζουν 

πλευρικά μαστίγια (Lowry et al., 2014). Αυτό το δεδομένο οδηγεί στην ανάγκη για 

περεταίρω δοκιμές για τον έλεγχο φαινοτύπου αλλά και  παράλληλη ανάλυση αν σε αυτά τα 

συμπλέγματα γονιδίων που σχετίζονται με τα μαστίγια υπάρχουν όλα τα γονίδια της 

συσκευής. Ακόμη και στην περίπτωση που απουσιάζει ένα από αυτά το μαστίγιο μπορεί να 

μην συναρμολογείται και συνεπώς να μην είναι λειτουργικό (Evans, Hughes, & Fraser, 2014; 

Liu & Ochman, 2007b). Στην πραγματικότητα μπορεί να μην πρόκειται και για ολική 

έλλειψη γονιδίου αλλά μονάχα μια μετάλλαξη όπως μια ένθεση που καθιστά μη-λειτουργική 

μια από τις πρωτεΐνες του συστήματος και μειώνεται δραστικά η ικανότητα τους για την 

ομαδική κινητικότητα και κολυμβητική ικανότητα (Altarriba et al., 2003). Μεταλλάξεις στα 

πλευρικά μαστίγια δεν επηρεάζουν τη σύνθεση του πολικού, αλλά το αντίθετο έχει 

παρατηρηθεί. Τέλος, τέτοιες μεταλλάξεις μειώνουν την προσκόλληση σε επιφάνειες και τη 

δημιουργία βιοφίλμ (Gavín et al., 2002) 
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Οι τοξίνες είναι απαραίτητες για την επιτυχή προσβολή ενός ξενιστή, επίσης τοξίνες 

όπως η αερολυσίνη παρατηρούνται συχνά σε απομονωμένα στελέχη του γένους Aeromonas 

από κλινικές περιπτώσεις (Li et al., 2011). Σε πρόσφατη μελέτη, λιγότερο λοιμογόνα στελέχη 

συσχετίστηκαν με μικρότερα επίπεδα αερολυσίνης και προκάλεσαν λιγότερα παθολογικά 

σημάδια. Πείραμα με διαγραφή του γονιδίου της αερολυσίνης και δοκιμασία σε νύμφες 

ζεβροϊχθύος οδήγησε σε αυξημένη επιβίωση τους στις 48 ώρες και σημαντική καταστολή 

των αλλοιώσεων στο εντερικό επιθήλιο σε σχέση με το WT στέλεχος  A. veronii Hm091 

(Ran et al., 2018). Στην παρούσα μελέτη τα λιγότερο λοιμογόνα στελέχη φέρουν ολόκληρο 

το γονίδιο για την αερολυσίνη και τα πιο λοιμογόνα έχουν το γονίδιο σπασμένο από μια 

ιντεργκράση. Πιθανότατα αυτή η πρωτεΐνη να μην είναι λειτουργική σε αυτά τα στελέχη, 

γεγονός που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και θέτει νέα ερωτήματα για μελλοντικές μελέτες. 

Είναι λανθασμένο να αποδίδεται η λοιμογονικότητα μονάχα στις αερολυσίνες και στις 

ενετεροτοξίνες. Γονίδια αερολυσίνων και εντεροτοξίνων (aer, ast, hlyA  και alt) εντοπίζονται 

και σε περιβαλλοντικά στελέχη (Igbinosa & Okoh, 2013). Περίπου το 96% των στελεχών 

φέρει κάποιο από αυτά τα γονίδια. Σε αρκετά στελέχη του A. veronii bv sobria δεν 

ανιχνεύονται τα ast, hly γονίδια (Gonzalez-Serrano, Santos, Garcia-Lopez, & Otero, 2002; 

Igbinosa & Okoh, 2013; Silva et al., 2017). Παρόλο που πρόκειται για απομονωμένα στελέχη 

από διαφορετικούς ξενιστές, από ανθρώπους στα μεν και από ψάρια στα δε, υπάρχει η ίδια 

εκτίμηση. Ωστόσο, σε μια μελέτη όπου απομονώθηκαν στελέχη του είδους από 

καλλιεργούμενα γατόψαρα, βρέθηκαν και τα δύο γονίδια ast και hly (Nawaz et al., 2010). 

Επιπλέον, ανιχνεύθηκε η τοξίνη RTX που δημιουργεί πόρους, που έχει δειχθεί να αυξάνει 

την αποίκιση στο A. dhakensis SSU. Επιδρά στην ακτίνη του κυτταροσκελετού του ξενιστή 

και οδηγεί στην απόπτωση (Rasmussen-Ivey, Figueras, McGarey, & Liles, 2016).  

Η λύση των ερυθροκυττάρων, δέσμευση και η απελευθέρωση κυρίως σιδήρου, 

πρωτεϊνών και λιπιδίων είναι κομβικής σημασίας για τον πολλαπλασιασμό της αερομονάδας 

ως συμβιωτικό στη βδέλλα (Maltz, LeVarge, & Graf, 2015) και ως παθογόνο (Janda & 

Abbott, 2010; Smyrli et al., 2017), αποδεικνύοντας ότι κοινοί μηχανισμοί λειτουργούν και σε 

συμβιωτικές και σε παθολογικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ βακτηρίων και ξενιστή. Στα 

γονιδιώματα που αναλύθηκαν ανιχνεύτηκαν αιμολυσίνες, αιμοσυγκολλητίνες αλλά και το 

σύστημα μεταφοράς σιδήρου (tonB, exbB, exbD). Παρόλο που τα βακτήρια φέρουν αρκετά 

συστήματα μεταφοράς Fe3+, η μολυσματικότητά τους φαίνεται να επηρεάζεται από το 

παραπάνω σύμπλοκο tonB, exbB, exbD που είναι και το μοναδικό σύστημα μεταφοράς 

σιδήρου της εξωτερικής μεμβράνης των Gram αρνητικών βακτηρίων (Reeves, Torres, & 

Payne, 2000). Σε περιπτώσεις έλλειψης σιδήρου εκκινείται η έκφραση γονιδίων βιοσύνθεσης 
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και μεταφοράς σιδηροφόρων, αιμολυσίνων και τοξίνων, σε αυτό το στάδια συμμετέχουν 

μεταγραφικοί παράγοντες όπως ο FUR, ο οποίος καταστέλλει την μεταγραφή τους όταν 

υπάρχει πλέον αρκετό Fe2+ (Sah & Singh, 2015). Όταν υπάρχει έλλειψη οι παραπάνω 

πρωτεΐνες επάγουν καταστροφή του κυττάρου ξενιστή και απελευθέρωση αποθεμάτων 

σιδήρου (Braun, 2004). O FUR ρυθμίζει εκτός της πρόσληψης και ομοιόστασης του σιδήρου 

και την έκφραση του Τ6SS (Brunet, Bernard, Gavioli, Lloubès, & Cascales, 2011), των 

τοξινών, Shiga στο E.tarda (Calderwood & Mekalanos, 1987) και αιμολυσίνη στο V.cholerae 

(Carpenter, Whitmire, & Merrell, 2009), των γονιδίων προσκόλλησης και κινητικότητας 

(Rashid, Tarr, & Moseley, 2006). Η αιμολυτική ικανότητα των στελεχών της παρούσας 

εργασίας είναι έντονη όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη μελέτη (Smyrli et al., 2017) 

και μάλιστα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένη σε αιμοκύτταρα ιχθύων αφού σ’ 

αυτά προκαλεί μεγαλύτερη αιμόλυση απ’ ότι σε αιμοκύτταρα θηλαστικών. 

Tα στελέχη του γένους Aeromonas κωδικοποιούν τρία συστήματα pili τύπου IV, τα 

tap, flp και msh (Bfp). Στο ψυχρόφιλο είδος Α. salmonicida, ο τόπος που κωδικοποιεί τον 

MSHA pilus είχε μια μεγάλη εσωτερική διαγραφή και το σύστημα pilus θεωρείται συνεπώς 

μη λειτουργικό. Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι μετάλλαξη του συστήματος Flp στο A. 

salmonicida δεν επηρεάζει τη λοιμογόνο δράση. Αλλά μετάλλαξη στο σύστημα Tap 

θεωρήθηκε ότι τροποποίησε τη λοιμογόνο δράση όταν δοκιμάστηκε στον φυσικό ξενιστή 

αυτού του είδους, τον σολομό του Ατλαντικού (Hadi et al., 2012). H προσκόλληση είναι μια 

λειτουργία που στο A. veronii bv sobria σχετίζεται με τη bfp, αφού δεν υπάρχει το σύστημα 

tap, και τα 17 γονίδια παρόμοια με την MSHA και όλα είναι απαραίτητα για την διαδικασία 

προσκόλλησης και σχηματισμού βιοφίλμ (Hadi et al., 2012; Tomás, 2012) 

Οι γονιδιακές νησίδες παίζουν σημαντικό ρόλο στη δομή και το μέγεθος των 

βακτηριακών γονιδιωμάτων, παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία γονιδίων που έχουν 

προέλθει από οριζόντια μεταφορά (ή αλλιώς και πλάγια μεταφορά, lateral gene transfer) 

μέσω φάγων, πλασμιδίων, μεταθετών γενετικών στοιχείων (mobile genetic elements, MGE) 

και ομόλογων ανασυνδυασμών (homologous recombination, HR). Σε έρευνα 70 θαλάσσιων 

βακτηριακών γονιδιωμάτων υπήρξε  θετική συσχέτιση μεταξύ αριθμό GIs και το συνολικό 

μέγεθος τους, το οποίο ανερχόταν στο 3% του γονιδιώματος (Fernández-Gómez et al., 2012). 

Ανάλογη συσχέτιση υπήρξε και στη παρούσα εκτίμηση μόνο που τα GIs κάλυπταν 

μεγαλύτερο ποσοστό του γονιδιώματος, περίπου στο 10%. Αρκετά γονίδια λοιμογόνων 

παραγόντων έχουν ανακαλυφθεί εντός των γονιδιακών νησίδων. Οι νησίδες αυτές 

ονομάζονται νησίδες παθογένειας (pathogenicity islands, PAIs). Η οριζόντια μεταφορά 

γονιδίων (horizontal gene transfer, HGT) είναι ένας σημαντικός μηχανισμός της εξέλιξης των 
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μικροβιακών γονιδιωμάτων. Οι γονιδιακές νησίδες είναι γνωστό ότι συμβάλλουν στην 

εξέλιξη γονδιωμάτων πολλών παθογόνων και μη βακτηρίων (Dobrindt, Hochhut, Hentschel, 

& Hacker, 2004; Schmidt & Hensel, 2004). Το εξωκυτταρικό DNA (extracellular DNA, 

eDNA) είναι μια δεξαμενή για οριζόντια μεταφορά γονιδίων στα βακτήρια συνήθως 

επιτυγχάνεται με σύζευξη (conjugation) που συμβαίνει με επαφή των βακτηριακών κυττάρων 

μέσω του T6SS (Vorkapic, Pressler, & Schild, 2016). Πολλά είδη έχουν αποκτήσει ολόκληρα 

τα οπερόνια του T3SS μέσω HGT. Συνήθως ομόλογοι επαγωγείς συναντώνται σε συγγενικά 

είδη που καταλαμβάνουν παρόμοιες οικοθέσεις (niche), αυτό όμως ότι δεν είναι απόλυτο 

αφού ίδιοι επαγωγείς έχουν βρεθεί σε αρκετά μακρινά είδη, όπως το YopJ που αρχικά 

ανακαλύφθηκε στο Yersinia spp. και αργότερα αναφέρθηκε στα V. parahaemolyticus, 

Salmonella typhimurium, R. solanacearum και P.syringae (Puhar & Sansonetti, 2014). 

Μελέτη σε 37 παθογόνα βακτήρια έδειξε ότι οι περισσότεροι γενετικοί τόποι λοιμογόνων 

παραγόντων βρίσκονται κυρίως μέσα σε GIs (Ho Sui, Fedynak, Hsiao, Langille, & 

Brinkman, 2009) επίσης το ίδιο συμβαίνει για κάποια γονίδια αντίστασης σε αντιβιοτικά, ή 

και για ολόκληρα μεταβολικά μονοπάτια (Bertelli, Tilley, & Brinkman, 2018). Παρόλο που 

χρησιμοποιήσαμε ίδιες μεθόδους πρόβλεψης GIs και δυο ακόμα βάσεις δεδομένων 

λοιμογόνων παραγόντων στη δική μας μελέτη η πλειονότητα των παραγόντων αυτών δεν 

ανιχνεύθηκαν εντός νησίδων. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε ελλιπή κάλυψη όλων των 

λοιμογόνων παραγόντων στην ανάλυσή μας είτε σε αφαίρεση ενός μεγάλου όγκου GIs λόγω 

μικρού μεγέθους καθώς ο αλγόριθμος έχει κατώτατο όριο ανίχνευσης. Οι συχνότεροι 

παράγοντες που εντοπίζονται είναι δομικά στοιχεία του Τ3SS και του Τ4SS, τοξίνες, 

παράγοντες προσκόλλησης (Ho Sui et al., 2009). Οι παραπάνω βρέθηκαν εντός νησίδων, ενώ 

αντίθετα οι λοιμογόνοι παράγοντες που είναι κοινοί σε πολλά βακτήρια παθογόνα και μη, 

όπως γονίδια για κινητικότητα, κατά της φαγοκυττάρωσης, πρόσληψης σιδήρου, εκκριτικά 

συστήματα τύπου ΙΙ, βρίσκονται εκτός των νησίδων.  

Τα είδη A. hydrophila, A. veronii biovar sobria, και A. caviae  εμφανίζουν συχνά 

αντίσταση σε αντιμικροβιακές ουσίες και έχουν όμοια μοτίβα (Igbinosa et al., 2012). Στις 

αερομονάδες υπάρχουν 5 συνδυασμοί έκφρασης στις β- λακταμάσες. Συγκεκριμένα, η ομάδα 

στελεχών A. veronii κωδικοποιεί τις β-λακταμάσες τάξης Β και Δ και το είδος A. veronii bv 

sobria παράγει και την κεφαλοσπορινάση (Janda & Abbott, 2010). Γονίδια ανθεκτικότητας 

σε αντιβιοτικά (antibiotic resistance genes, ARG) που έχουν αναφερθεί στο παρελθόν σε A. 

veronii είναι τα εξής: qnrS2, quinolones, gyrA(mutation), parC, aadA2, aminoglycosides, 

aadA1, cphA/imiS metalloblactam, b-lactam, blaVEB-1a, blaSHV-12, blaPER (1,6), blaGES-

7, blaTEM, dfrA12, trimethoprim, dhfr1, sul1, sulfonamids, catB2, chloramphenicol, tetA, 
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tetracycline, tetB, D,E (Piotrowska & Popowska, 2014). Στα γονιδιώματα των στελεχών της 

παρούσας μελέτης βρέθηκαν η β-λακταμάση τάξης Δ (πενικιλινάση) και η μέταλλο-β-

λακταμάση ύποτάξης Β2 (καρμπεπεναμάση), όχι όμως η κεφαλοσπορινάση. Αυτά τα ένζυμα 

δρουν εναντίον αρκετών αντιβιοτικών συμπεριλαμβανομένου πενικιλινών (penicillin, 

oxacillin, tobramycin), κεφαλοσπορίνων και ευρέος φάσματος κεφαλοσπορίνων (cefoxitin, 

cefotetan). Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζονται τόποι παραπάνω από δύο, 

αφού τα στελέχη προέρχονται από νοσούντα ψάρια από ιχθυοκλωβούς. Έχουν λάβει 

αντιβιοτικά και γενικά ακόμη και από το νερό δίπλα ή κάτω από ιχθυοκλωβούς 

απομονωμένα στελέχη φέρουν περισσότερα γονίδια. Στις υδατοκαλλιέργειες το πιο συχνό 

ARG είναι στη τετρακυκλίνη που χρησιμοποιείται ευρέως (Piotrowska & Popowska, 2014). 

Γενικά η αερομονάδα ως υδάτινο και με ευρεία εξάπλωση βακτήριο είναι «συλλέκτης» μέσω 

οριζόντιας μεταφοράς τέτοιων γονιδίων και πιθανό να ανακαλυφθούν στα πλασμίδια των 

στελεχών που δεν έχουν αναλυθεί πλήρως. 

 

Συμπεράσματα 
 

Τα εννέα στελέχη Aeromonas veronii bv sobria που εξετάστηκαν προκάλεσαν 

πειραματικά κατόπιν μόλυνσης  ίδια κλινικά σημάδια στο λαβράκι με αυτά που 

παρατηρούνται σε κρούσματα της ασθένειας από αερομονάδα σε ιχθυοκλωβούς στον 

ελλαδικό χώρο, άρα είναι οι κύριοι παράγοντες που την προκαλούν. Η παθογένεια που 

παρατηρήθηκε in vivo συνδέεται με μια μεγάλη ποικιλία γονιδίων, που σχετίζονται με τη 

λοιμογονικότητα. Αρκετά σημαντικοί λοιμογόνοι παράγοντες όπως το εκκριτικό σύστημα 

τύπου ΙΙΙ και τα μαστίγια που εντοπίστηκαν στα υπό εξέταση γονιδιώματα δεν βρέθηκαν σε 

περιβαλλοντικά στελέχη. 

 

Μελλοντικές κατευθύνσεις αυτής της μελέτης  
 

Από την παρούσα εργασία δημιουργήθηκε μια μεγάλη γονιδιωματική βάση που 

περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στη λοιμογονικότητα των αερομονάδων. 

Επιπλέον πιστοποιήθηκε η μολυσματικότητά τους in vivo και δημιουργήθηκε ένα σημαντικό 
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μοντέλο μόλυνσης με χρήση του πειραματόζωου, Danio rerio. Με βάση την παραχθείσα 

γνώση, θα μπορέσουμε σε μελλοντικές εργασίες να εστιάσουμε σε βασικές φαινοτυπικές 

διαφορές που παρουσιάζουν τα υπό μελέτη στελέχη όπως είναι η κινητικότητα και η 

παραγωγή χρωστικής δουλεύοντας πλέον με λειτουργική γονιδιωματική. Ένας άλλος 

βασικός στόχος είναι η διερεύνηση της ανθεκτικότητας των στελεχών αυτών σε αντιβιοτικά 

αλλά και η αλληλεπίδρασή τους με αντιμικροβιακές ουσίες όταν αυτές βρίσκονται σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις που ως γνωστόν παρατηρούνται στα περιβάλλοντα 

υδατοκαλλιεργειών. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η μελέτη της φυσικής 

μόλυνσης μέσω της προσκόλλησης και διείσδυσης των βακτηρίων στο βλεννογόνο των 

ψαριών. Προς αυτή τη κατεύθυνση, στόχος είναι να κατασκευαστεί mutant με φθορίζουσα 

χρωστική ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία μόλυνσης σε 

ζεβροϊχθύες. 
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