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ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΙΝΟΥ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Για την καταμέτρηση των μικροοργανισμών του οίνου σε στερεό θρεπτικό 
υπόστρωμα όταν αυτοί είναι σε υψηλό αριθμό  απαιτείται αραίωση του 
δείγματος (δεκαδικές αραιώσεις)  

Όταν βρίσκονται σε χαμηλό πληθυσμό τότε μπορούμε : 

1. να φυγοκεντρήσουμε μια ποσότητα οίνου (π.χ. 100 ml ή και περισσότερο), 
να αποχύσουμε το υπερκείμενο, να διαλυτοποιήσουμε το ίζημα σε 
συγκεκριμένο μικρότερο όγκο (π.χ. 1-10 ml) και στη συνέχεια να εμβολιάσουμε 
τα θρεπτικά υλικά 

2. να διηθήσουμε μια ποσότητα οίνου (π.χ. 100-500 ml ή και περισσότερο) 
μέσω μεμβράνης 0.45μ και να την αποθέσουμε σε στερεό θρεπτικό 
υπόστρωμα 

 

Ίδια μεταχείριση του δείγματος οίνου μπορεί να γίνει και για την άμεση  
μικροσκόπησή του. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -  ΖΥΜΕΣ  

Γένη που ενδιαφέρουν την οινολογία: 

Saccharomyces, Debaryomyces, Kloeckera, Hanseniaspora, Pichia, Candida, 
Dekkera/Brettanomyces κ.α. 

Τα υποστρώματα για ζύμες  περιλαμβάνουν  μια τουλάχιστον πηγή άνθρακα 
(συνήθως γλυκόζη, εκχύλισμα βύνης),  μια πηγή αζώτου (πεπτόνη, τρυπτόνη, θειϊκο 
αμμώνιο), βιταμίνες, παράγοντες ανάπτυξης (εκχύλισμα ζύμης) κ.α. Η αναχαίτηση 
ανάπτυξης  των βακτηρίων επιτυγχάνεται με προσθήκη οξέος (συνήθως τρυγικό ή 
γαλακτικό) και πτώση του pH στο 3.5-4.0 ή προσθήκη αντιβιοτικών όπως χλωραμφενικόλη, 
οξυτετρακυκλίνη κ.α. 

Στα ίδια υποστρώματα αναπτύσσονται παράλληλα και μύκητες, οι  οποίοι 
εξαπλώνονται στο τρυβλίο και πολλές φορές καλύπτουν τις αποικίες των ζυμών ή 
αλλοιώνουν το αποτέλεσμα. Για τον περιορισμό της εξάπλωσής τους στο τρυβλίο 
ενσωματώνεται στο υπόστρωμα rose bengal,  ενώ για την καταστολή της  ανάπτυξής  τους 
ενσωματώνεται διφαινύλιο ή προπιονικό οξύ. Οι παράγοντες αναχαίτισης  προστίθενται 
μετά την αποστείρωση, σε ρευστοποιημένο υπόστρωμα θερμοκρασίας 45-50 oC και 
συνήθως είναι διαλύματα αποστειρωμένα ήδη με διήθηση (0.22μ).  Γι αυτό θα πρέπει να  
αποστειρώνεται μετρημένος όγκος υποστρώματος (π.χ. 100 ml). Τα υποστρώματα στα 
οποία έχουν προστεθεί αναχαιτιστικοί παράγοντες δεν μπορούν να λιώσουν δεύτερη φορά 
γιατί σε όσα έχει προστεθεί  οξύ  θα γίνει όξινη υδρόλυση του άγαρ στη θερμοκρασία που 
απαιτείται για το λιώσιμο και το υπόστρωμα δε θα πήξει  ξανά, ενώ σε αυτά που έχουν 
προστεθεί αντιβιοτικά (κάποια αντιβιοτικά είναι θερμοευαίσθητα) θα χάσουν τη δράση 
τους.Τα συνηθέστερα υποστρώματα για ζύμες είναι το Potato Dextrose Agar, Μalt  Extract 
Agar, Rose Bengal Chloramphenicol agar, Yeast Mold agar  

Yeast Mοld agar (YMA) 

Συστατικά g/l 

Εκχύλισμα ζύμης (Yeast extract) 3 

Εκχύλισμα βύνης (Malt extract) 3 

Πεπτόνη (Peptone) 5 

Γλυκόζη (Γλυκόζη) 10 

Άγαρ (Bacteriological agar) 20 

 

Για την πτώση του pH στο 3.5 προσθέτουμε μετά την αποστείρωση 1,4 ml τρυγικού οξέος 
(διάλυμα 10%)  ή 1 ml γαλακτικού οξέος (διάλυμα 10%) ανά 100 ml υποστρώματος 

Ο εμβολιασμός γίνεται με ανάμιξη ή επίστρωση και επώαση αερόβια για 3-5 ημέρες (ίσως 
και περισσότερο για κάποια είδη) 



 

Zύμες εκτός saccharomyces (non-saccharomyces) 

Στα παραπάνω υποστρώματα αναπτύσσονται όλες οι ζύμες που ενδιαφέρουν την οινολογία 
(επι το πλείστον το γένοs saccharomyces) 

Αν θέλουμε να μετρήσουμε τα υπόλοιπα είδη ζυμών εκτός του γένους saccharomyces (non-
saccharomyces),  τότε επιλέγουμε το Lysine medium το οποίο περιέχει ως μοναδική πηγή 
αζώτου τη λυσίνη η οποία χρησιμοποιείται από τα υπόλοιπα είδη αλλά όχι από τα είδη του 
γένους saccharomyces 

 

Ζύμες του γένους Dekkera/Brettanomyces  

Brettanomyces bruxellensis 

Προκαλούν σφάλματα στους οίνους λόγω παραγωγής δυσάρεστων οσμών (οσμή 
από στάβλο, δέρμα, ιδρώτα ζώου, φαινόλης,ι ιατρικό επίδεσμο κα) από τη μετατροπή 
υδροξυκινναμικών οξέων αρχικά σε βινυλφαινόλες και τελικά σε  αιθυλφαινόλες.  

Το σφάλμα είναι γνωστό ως Brett-odor ή Brett-character 
Το π-κουμαρικό οξύ  μετατρέπεται σε  4-αιθυλφαινόλη (μυρουδιά από  στάβλο, 

δέρμα, ιδρώτα ζώου και  ιατρικό επίδεσμο, φαινόλης), το φερουλικό σε  4-αιθυλκατεχόλη 
ενώ η μετατροπή  του καφεϊκό οξέος  σε   4-αιθυλγουαϊακόλη  (μπέικον, πικάντικες οσμές, 
οσμές καπνιστών και μπαχαρικών). 

Επίσης παράγουν αζωτούχες ενώσεις (τετραυδροπυριδίνες)που προσδίδουν στον 
οίνο  οσμές και   γεύσεις τρωκτικού και ούρων (χαρακτήρας «mousy») και παράγουν οξικό 
οξύ. 

Αναπτύσσεται στα κοινά υποστρώματα για ζύμες.  
Παρουσιάζει ασυνήθιστη αντοχή στην κυκλοεξιμίδη (ακτιδιόνη), οπότε αν 

ενσωματώσουμε κυκλοεξιμίδη στο υπόστρωμα αναστέλλονται οι ζύμες του γένους 
Saccharomyces που επικρατούν στον οίνο καθώς και άλλα είδη και μπορούμε να 
ξεχωρίσουμε το γένος Dekkera/Brettanomyces.  

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ζύμες που επίσης είναι ανθεκτικές στην κυκλοεξιμίδη και 
μπορούν να αναπτυχθούν παράλληλα, αλλά αυτές συνήθως αναπτύσσονται γρηγορότερα 
ενώ το γένος Dekkera/Brettanomyces έχει αργή ανάπτυξη (1-2 εβδομάδες και περισσότερο) 
. 

Το υπόστρωμα που χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάπτυξή του είναι το 

 Dekkera Brettanomyces Differential Medium (DBDM). 

Το  υπόστρωμα περιέχει χλωραμφενικόλη (chloramphenicol) για την αναχαίτηση των 
βακτηρίων, κυκλοεξιμίδη (cycloheximide) για την αναχαίτηση ζυμών του γένους 
Saccharomyces κ.α., εκτός του γένους Brettanomyces που εμφανίζει αντοχή στην 
κυκλοεξιμίδη. Περιέχει κουμαρικό οξύ για την δημιουργία χαρακτηριστικής οσμής και 



δείκτη πράσινο της βρωμοκρεζόλης (Bromocresol green) για την αλλαγή του χρώματος από 
πράσινο σε κίτρινο λόγω παραγωγής οξικού οξέος. 

Εμβολιασμός με επίστρωση, επώαση αερόβια 2-3 εβδομάδες. (αναπτύσσεται αργά) 

Οι αποικίες εμφανίζονται κρεμ ή κρεμ-καφέ, βουτυρώδεις, μερικές ζαρωμένες,  
κιτρινίζουν το υπόστρωμα και παράγουν χαρακτηριστική οσμή λόγω μεταβολισμού του 
κουμαρικού. (Brett οσμή). 

Τα κύτταρα στο μικροσκόπιο φαίνονται στρογγυλά στη μια άκρη και μυτερά στην 
άλλα, μερικά επιμηκύνονται πάρα πολύ και σχηματίζουν ψευδομυκήλιο. 

Σύσταση υποστρώματος Dekkera Brettanomyces Differential Medium (DBDM). 

 

Η αιθανόλη, η χλωραμφενικόλη και η  κυκλοεξιμίδη προστίθενται μετά την αποστείρωση. 

 

 

 

 

 

 

Συστατικά g/l Συστατικά g/l 

Γλυκόζη (Glucose) 10 Χλωραφαινικόλη 
(Chloramphenicol) 0,1 

Πεπτόνη (Peptone) 5 Πράσινο της  βρωμοκρεζόλης  
(Bromocresol green) 0,022 

Εκχύλισμα βύνης               
(Malt extract) 3 Θειαμίνη (Thiamine) 0.02 

Εκχύλισμα ζύμης            
(Yeast extract) 3 Κουμαρικό οξύ (Coumaric acid) 0.1 

Αζωτούχες ενώσεις  
(Yeast nitrogen base) 3 Κυκλοεξιμίδη (Cycloheximide) 0.01 

Αιθανόλη (Ethanol) 16ml Άγαρ (Bacteriological agar) 20 



2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

Α. ΓΑΛΑΚΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

Γένη που απαντώνται στον οίνο:  
Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, Oenococcus  
Τα γαλακτικά βακτήρια είναι Gram θετικά, μη σπορογόνα βακτήρια, αρνητικά στην 

καταλάση, μη αερόβια αλλά αεράντοχα, ανθεκτικά σε όξινες συνθήκες, ζυμωτικά, κόκκοι ή 
ραβδιά που παράγουν γαλακτικό οξύ ως κύριο τελικό προϊόν ζυμώσεως υδατανθράκων. 
(Axelsson, 1993) 

Έχουν γενικώς πολλές απαιτήσεις για την ανάπτυξή τους. Απαιτούν πλήθος 
βιταμινών,  αμινοξέων και πουρινών. Στην περίπτωση  της καλλιέργειας γαλακτικών από 
δείγματα οίνου αναπτύσσονται καλύτερα όταν στα  υποστρώματα  προστίθεται  χυμός 
μήλου ή λαχανικών (κυρίως τομάτας). Το φαινόμενο ονομάζεται  tomato juice factor και  
πιστεύεται ότι οφείλεται σε κάποιο παράγοντα ανάλογο του παντοθενικού οξέος. Σύνηθες 
υπόστρωμα αρίθμησης γαλακτικών : 

MRS άγαρ  + διευγασμένο  χυμό μήλου ή χυμό τομάτας 20%   
(MRS agar + apple juice or tomato juice serum 20%) 
Το MRS άγαρ  (deMan, Rogosa, Sharpe agar) είναι υπόστρωμα αρίθμησης 

γαλακτικών βακτηρίων από διάφορα  τρόφιμα. Ο χυμός μήλου ή τομάτας πρέπει να είναι 
διαυγής, γι αυτό φυγοκεντρείται και διηθείται πριν την ενσωμάτωσή του. 

Συστήνεται η ενσωμάτωση κυκλοεξιμίδης (50-100 μg/ml) ή ναταμυκίνης (50-100 
μg/ml) στο υπόστρωμα μετά την αποστείρωση για αναχαίτιση των ζυμών 
Εμβολιασμός με ανάμιξη και επώαση αναερόβια (22-28 ο C, για 5-10 ημέρες) 
Η αναερόβια επώαση επιτυγχάνεται με : 
α. Δοχείο αναεροβίωσης όπου  επιτυγχάνεται χημική δέσμευση του Ο2 και ελευθέρωση CO2     
β.  διπλό στρώμα άγαρ 
Συστατικά MRS agar gr/litre 
Πεπτόνη (Peptone) 10.0 
Εκχύλισμα κρέατος (Meat extract) 8.0 
Εκχύλισμα ζύμης (Yeast extract) 4.0 
Γλυκόζη (Glucose) 20.0 
Tween 80 1ml 
Κ2 ΗPO4 2.0 
CH3COONa 3H2O 5.0 
Triammonium citrate 2.0 
MgSO4 7H2O 0.2 
MnSO4 4H2O 0.05 
Άγαρ (Bacteriological Agar) 10.0 
Νερό  1 lt 
MRS agar με χυμό μήλου ή τομάτας: 
Αντικατάσταση 200 ml νερού με 200 ml χυμού 



Β. ΟΞΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

Γένη που απαντώνται στον οίνο:  

Acetobacter, Gluconobacter 

Gram αρνητικά, αερόβια θετικά στην καταλάση, κυλινδρικά κύτταρα έως μεγάλα ραβδιά, σε 
αλυσίδες ή ανά 2, κινητά με πολικά (Gluconobacter)  ή περίτιχα  (Acetobacter)  μαστίγια.  
Παράγουν οξικό οξύ από την  οξείδωση της αλκοόλης. 

Τα υποστρώματα για την καλλιέργεια των  οξικών βακτηρίων περιέχουν ως πηγή άνθρακα 
γλυκόζη, μαννιτόλη ή αιθανόλη και χρωστική πράσινο της βρωμοκρεζόλης (bromocresol 
green) ως δείκτης ή CaCO3 ως δείκτης για την πτώση του pH και την εξουδετέρωσή του. 
Επίσης ενδείκνυται η ενσωμάτωση κυκλοεξιμίδης (50μg/ml)  ή ναταμυκίνης (50μg/ml)  για 
την αναχαίτηση των ζυμών και πενικιλλίνης ή νισίνης (50μg/ml)  για την αναχαίτηση των 
γαλακτικών βακτηρίων που πιθανόν να συνυπάρχουν στο δείγμα.  

Ο εμβολιασμός γίνεται με επίστρωση (είναι απόλυτα αερόβια) , και επώαση στους 22-30 οC  
για 1 εβδομάδα ή και περισσότερο.  Οι αποικίες εμφανίζονται πολύ μικρές (pinpoint)  

Γενικά είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν σε συνθετικά μέσα γι' αυτό θα πρέπει να 
δοκιμάζονται διάφορα θρεπτικά υποστρώματα για την καλλιέργειά τους και την απομόνωσή 
τους από δείγματα κρασιού. 

Ένα τυπικό υπόστρωμα ανάπτυξης οξικών είναι το: 

Calcium Carbonate-Ethanol medium 

Εκχύλισμα ζύμης (Yeast  extract) 5g 
CaCO3 20g 
Άγαρ (Agar) 20 gr 
Απεσταγμένο νερό (Distilled water) 1000ml 
Αιθανόλη (Ethanol)( μετά την αποστείρωση) 3% 
 

Επίστρωση, απόλυτα αερόβια επώαση για >1 εβδομάδα 

Στο συγκεκριμένο υπόστρωμα ως πηγή άνθρακα χρησιμοποιεόται η αιθανόλη την οποία τα  
Acetobacter, Gluconobacter οξειδώνουν προς οξικό οξύ και οι αποικίες (pinpoint) 
εμφανίζονται με διαυγή ζώνη τριγύρω, λόγω διαλυτοποίησης του CaCO3  από το 
παραγόμενο οξύ. Τα Acetobacter συνεχίζουν την οξείδωση προς CO2 και  H2O και μετά από 
μέρες η διαυγής ζώνη χάνεται ενώ τα Gluconobacter δεν συνεχίζουν περεταίρω την 
οξείδωση και η διαυγής ζώνη παραμένει. 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

Α. ΝΩΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ  
 
Από υγρά υποστρώματα 
 Μεταφορά με κρίκο εμβολιασμού ποσότητας καλλιέργειας 

σε αντικειμενοφόρο πλάκα 
 Τοποθέτηση καλυπτρίδας και παρατήρηση στο μικροσκόπιο με  φακό 40x  

ή 100x (ελαιοκαταδυτικός) 

Από στερεά υποστρώματα 

 Μεταφορά 1 σταγόνας νερού σε αντικειμενοφόρο πλάκα 
 Μεταφορά μικρής ποσότητας του μικροοργανισμού με κρίκο εμβολιασμού, ανάμιξη 

με τη σταγόνα νερού 
 Τοποθέτηση καλυπτρίδας και παρατήρηση στο μικροσκόπιο με  φακό 40x 

 ή 100x (ελαιοκαταδυτικός) 
 

Β. ΜΟΝΙΜΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ (απλή ή Gram) 

Από υγρά υποστρώματα  

 Μεταφορά με κρίκο εμβολιασμού ποσότητας καλλιέργειας σε αντικειμενοφόρο 
πλάκα 

 Διασπορά περιφερειακά από το σημείο επαφής 
 Στέγνωμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
 Μονιμοποίηση με σύντομο πέρασμα σε φλόγα λύχνου Bunsen 
 Χρώση και παρατήρηση στο μικροσκόπιο 

Από στερεά υποστρώματα 

 Μεταφορά 1-2 σταγόνων νερού σε αντικειμενοφόρο πλάκα 
 Μεταφορά μικρής ποσότητας του μικροοργανισμού με κρίκο εμβολιασμού, 

ανάμιξη και διασπορά περιφερειακά σε μεγαλύτερη επιφάνεια 
 Στέγνωμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
 Μονιμοποίηση με σύντομο πέρασμα σε φλόγα λύχνου Bunsen 
 Χρώση και παρατήρηση στο μικροσκόπιο 

 

 

 

 



Α. Μικροσκόπηση βακτηρίων 

Τα βακτήρια χρωματίζονται με τη χρώση Gram.  

Τα γαλακτικά βακτήρια είναι Gram+, ακίνητα.  Οι λακτοβάκιλλοι είναι ραβδιά μεμονωμένα ή 
σε αλυσίδες, οι πεδιόκοκκοι κόκκοι σε δυάδες ή τετράδες με ορθογώνια διάταξη, τα γένη 
Leuconostoc και  Oenococcus κόκκοι επιμηκυσμένοι σε αλυσίδες.  

 
Τα οξικά βακτήρια είναι Gram-,  ωοειδή κύτταρα έως μεγάλα ραβδιά, σε αλυσίδες ή ανά 
δύο, κινητά με πολικά (Gluconobacter)  ή περίτιχα  (Acetobacter)  μαστίγια.   

 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Lactobacillus                          Pediococcus                   Oencoccus             



Β. Μικροσκόπηση ζυμών  

Οι ζύμες σε μόνιμο παρασκεύασμα χρωματίζονται με απλή χρώση (crystal violet ή 
methylene blue) αν και συνήθως παρατηρούμε νωπά παρασκευάσματα άχρωμα ή 
χρωματισμένα με κυανό του μεθυλενίου (methylene blue).  

Διάκριση ζώντων  κυττάρων  

Η χρωστική κυανό του μεθυλενίου  στην οξειδωμένη μορφή της είναι μπλέ ενώ όταν 
αναχθεί γίνεται άχρωμη. Ζωντανά κύτταρα ζυμών απορροφούν τη χρωστική, την ανάγουν  
και φαίνονται άχρωμα ενώ τα νεκρά κύτταρα απλά παραμένουν  χρωματισμένα κυανά ή 
μαύρα. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να διακρίνουμε και μετρήσουμε με το μικροσκόπιο 
μόνο τα ζωντανά κύτταρα των ζυμών. 
Η μέτρηση γίνεται σε ειδική αντικειμενοφόρο πλάκα (Neubauer, Mallassez, Thoma κ.α ) που 
φέρει  ειδική περιοχή για την τοποθέτηση  δείγματος συγκεκριμένου όγκου. Επίσης φέρει  
χαραγμένες  τετράγωνες περιοχές διαφόρων και συγκεκριμένων μεγεθών για τον 
υπολογισμό της συγκέντρωσης των κυττάρων (cfu/ml).  
 

 
 
 

Καταμέτρηση ζωντανών κυττάρων ζυμών με methylene blue 
 

                           

 
 
 
 
 

                Νεκρό                       Ζωντανό  



Ψευδομυκήλιο:  
 
Πολλές ζύμες σχηματίζουν ψευδομυκήλλιο. Δηλ. τα κύτταρα μετά την εκβλάστηση δεν 
αποκόπτονται από το μητρικό κύτταρο, πολλά κύτταρα  επιμηκύνονται και διακλαδίζονται. 
Για να διαπιστώσουμε αν κάποια ζύμη σχηματίζει ψευδομυκήλλιο ακολουθούμε την εξής 
διαδικασία: 
Τοποθετούμε σε τρυβλίο  διηθητικό χαρτί εμποτισμένο με νερό για διατήρηση της 
υγρασίας,  γυάλινη τριγωνική  ράβδο ως βάση, πάνω στην οποία τοποθετούμε 
αντικειμενοφόρο πλάκα αποστειρωμένη. Με πιπέτα  ρίχνουμε προσεκτικά υπόστρωμα 
επάνω στην αντικειμενοφόρο  και το αφήνουμε να στερεοποιηθεί.Εμβολιάζουμε με  κρίκο 
με παράλληλες γραμμές καλλιέργεια ζύμης και καλύπτουμε τη μισή περιοχή με καλυπτρίδα 
επίσης αποστειρωμένη. Κλείνουμε το τρυβλίο και επωάζουμε. Παρατηρούμε στο 
μικροσκόπιο την αντικειμενοφόρο πλάκα κάθε 2-3 ημέρες. 
 Μπορεί να εμβολιαστεί απ’ ευθείας στερεό υπόστρωμα σε τρυβλίο με κρίκο σε παράλληλες 
γραμμές και να καλυφθεί μια περιοχή με καλυπτρίδα. Επωάζουμε και το τοθετούμε όλο το 
τρυβλίο στην τράπεζα του μικροσκοπίου. 
 

 

    

        Χαρακτηριστικά κύτταρα  και ψευδομυκήλιο Brettanomyces bruxellensis 

 

                
           Saccharomyces cerevisiae                        Candida spp. (ψευδομυκήλιο)                                   
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