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Μικροβιακές αλλοιώσεις οίνου
Χατζηκαμάρη  Μαγδαληνή ΕΔΙΠ, MSc, PhD

Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων
Τομέας Επιστήμης Τροφίμων

Μόλυνση από μικροοργανισμούς (μ.ο)

 Πρώτη ύλη
 Κατά τη ζύμωση
 Παραμονή στα βαρέλια
 Εμφιάλωση
 Εξοπλισμός/χώρος/μεταχειρίσεις
 Πρακτικές οινοποίησης

Αλλοιώσεις από μικροοργανισμούς:
Συμβαίνουν γιατί κάποιοι μ.ο.
βρίσκονται σε λάθος χώρο, λάθος χρόνο
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Οι μικροοργανισμοί στις συνθήκες 
οινοποίησης

Σε κάθε στάδιο μεταβάλλονται το οξυγόνο, τα σάκχαρα, οι αναχαιτιστικοί 

παράγοντες (π.χ. SO2, οξύτητα, pH, αιθανόλη), κ.α.  οπότε μπορεί να 

μεταβληθεί και η μικροχλωρίδα

 Σταφυλόμαζα
 Ζύμωση
 Πρακτικές οινοποίησης
 Παλαίωση
 Μεταχειρίσεις πριν την εμφιάλωση
 Παραμονή στη φιάλη

Συνθήκες στην αρχή και στο τέλος της 
οινοποίησης
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Μικροοργανισμοί που μας ενδιαφέρουν 
στον οίνο

 Ζύμες

 Βακτήρια
 Γαλακτικά
 Οξικά 

Οι ζύμες και τα γαλακτικά βακτήρια έχουν τεχνολογικό 
ενδιαφέρον αλλά μπορούν να προκαλέσουν και αλλοιώσεις

Τα οξικά βακτήρια προκαλούν μόνο αλλοιώσεις στον οίνο

Σωστές πρακτικές και συνθήκες υγιεινής
από την είσοδο της πρώτης ύλης 
στο οινοποιείο 
έως και την κατανάλωση

Ποιοτικό οίνο
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Μικροχλωρίδα πρώτης ύλης

 Ζύμες
 Βακτήρια
 Μύκητες

(ιοί-βακτηριοφάγοι)

Επηρεάζεται από:
 Ποικιλία
 Χρόνο συγκομιδής
 Κατάσταση καρπού (υγιής ή μη)
 Μυκητιακές προσβολές
 καιρικές συνθήκες /τοποθεσία  κλπ

Μολύνουν  τη σταφυλόμαζα 
και το οινοποιείο

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΖΥΜΕΣ
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Αλλοιώσεις από ζύμες

 Ζύμες οινοποίησης
Saccharomyces 

(Saccharomyces cerevisiae)

 Άγριες ζύμες
Non-Saccharomyces
(Brettanomyces/Dekkera, Schizosaccharomyces, Zygosaccharomyces,

Candida, Hanseniaspora, Pichia, Kloeckera, Torulaspora, 

Saccharomycodes)

Μπορούν να 
προκαλέσουν 
αλλοιώσεις

1. Σχηματισμός εστέρων 
σε συνδυασμό με μεγάλες ποσότητες οξικού οξέος

Pichia anomala (Hansenula anomala), 

Kloeckera apiculata,  

Hanseniaspora uvarum

……..στα πρώτα στάδια της αλκοολικής ζύμωσης

Αλλοιώσεις από ζύμες



9/12/2016

6

2. Σχηματισμός H2S και πτητικών θειούχων ενώσεων

Το H2S που παράγεται (από μεταβολισμό S και N) αντιδρά με 
άλλες ουσίες, παράγονται θειούχες ενώσεις (μερκαπτάνες, 
θειόλες κλπ) που προσδίδουν  δυσάρεστες οσμές όπως:
χαλασμένο αυγό, κρεμμύδι, σκόρδο, λάχανο κλπ.

Το σφάλμα εξαρτάται από το στέλεχος, τη  σύνθεση του μούστου, 
κατάλοιπα θειούχων μυκητοκτόνων κλπ

Από Saccharomyces και non-Saccharomyces στελέχη

Αλλοιώσεις από ζύμες

3. Αύξηση πτητικής οξύτητας

 το οξικό οξύ συμβάλλει κατά
90% στο σύνολο της πτητικής οξύτητας

Όρια 0.7 - 1.1 g/L

Σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις γίνεται δυσάρεστα αντιληπτό

Από Saccharomyces και non-Saccharomyces στελέχη
(Επίσης από γαλακτικά και οξικά βακτήρια)

Αλλοιώσεις από ζύμες
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4. Σχηματισμός επιφανειακού υμενίου

 Candida, Metchnikowia, Pichia

Εκτός από το ορατό σφάλμα προκαλούν και γευστικές 
αλλοιώσεις λόγω παραγωγής  από την αλκοόλη:

 Οξικού οξέος
 Ακαταλδεΰδης
 Οξικού εστέρα

Η εμφάνιση της αλλοίωσης αυτής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από έκθεση του οίνου σε οξυγόνο π.χ. μισογεμάτα βαρέλια 

Αλλοιώσεις από ζύμες

Οξειδωμένη οσμή-γεύση

5. Μεταβολισμός οξέων 

Κύρια οξέα οίνου:
Τρυγικό και μηλικό (90% του συνόλου), κιτρικό, ηλεκτρικό, οξικό 

 Μεταβολισμός μηλικού 
(Μηλογαλακτική ζύμωση  από γαλακτικά βακτήρια : επιθυμητή):

Κάποιοι σακχαρομύκητες μπορούν επίσης να μειώσουν το μηλικό

Ο μεταβολισμός των οξέων οδηγεί σε:
Μείωση οξύτητας/αύξηση pH αλλοίωση χρώματος (μπλέ χροιά)

Αλλοιώσεις από ζύμες
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Αλλοιώσεις από ζύμες

6. Επαναζύμωση

Η επαναζύμωση συμβαίνει στη φιάλη όταν υπάρχου αζύμωτα ζάχαρα

 Sacharomyces (Wrong Place Wrong Time)

 Schizosaccharomyces pombe (ίζημα στο μπουκάλι)

 Zygosaccharomyces bailii (εξαιρετικά ωσμόφιλη, ανθεκτική σε SO2, 

αιθανόλη(>15%), pH (<2.0))

 Saccharomycodes ludwigii ανθεκτική σε SO2, αιθανόλη και σορβικό, 

(ιξώδη/μαλλιαρή μάζα, σχηματισμός ακεταλδεΰδης)

7. Σχηματισμός καρβαμιδικού αιθυλεστέρα

Καρκινογόνος!!!

 Λέγεται και ουρεθάνιο
(αντίδραση ουρίας με αιθανόλη)

Η ουρία είναι ενδιάμεσο προϊόν της αποικοδόμησης
της αργινίνης από τις ζύμες

(αργινίνη ορνιθίνη, αμμωνία, CO2)

Αλλοιώσεις από ζύμες
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1. Παραγωγή πτητικών φαινολών
Το σφάλμα είναι γνωστό ως Brett-odor ή Brett-character

Αποκαρβοξυλίωση υδροξυκινναμικών οξέων
σε αιθυλ-φαινόλες

- Δυσάρεστες οσμές:
Σταύλου, ιδρώτα ζώου, αλόγου, γάζας, κ.α
(καπνιστό μπέικον, μπαχαρικών……???)

- Μεταλλική γεύση

Αλλοιώσεις από ζύμες του γένους 
Brettanomyces/Dekkera (Β. bruxellensis) 



9/12/2016

10

 Το φαινόμενο είναι πιο έντονο στους ερυθρούς οίνους 
 Αναπτύσσεται κυρίως στα βαρέλια 

2. Οσμή ποντικιού
λόγω σχηματισμού τετραϋδροπυριδινών

αζωτούχες ενώσεις (προσδίδουν στο κρασί οσμές και   γεύσεις      
ποντικιού και ούρων (χαρακτήρας «mousy») που γίνονται 
αντιληπτές μετά την ανάμιξη με το σάλιο 

3. Αύξηση πτητικής οξύτητας (παραγωγή οξικού οξέος)

4. Προκαλούν αλλοίωση του χρώματος 
λόγω υδρόλυσης ανθοκυανινών

5. Παράγουν βιογενείς αμίνες (υπεύθυνες για προβλήματα 
υγείας (αλλεργίες κλπ), δεν προκαλούν οργανοληπτική αλλοίωση

Αλλοιώσεις από ζύμες του γένους 
Brettanomyces/Dekkera (Β. bruxellensis)
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Πρόληψη και αντιμετώπιση

 SO2  ????
(Υπάρχουν στελέχη ανθεκτικά στις συνήθεις συγκεντρώσεις)

 Διήθηση μέσω μεμβρανών (0,45   0,22 μ)
(επηρεάζει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά)

 Χιτοζάνη
(επιλεκτική προσρόφηση κυττάρων βρεττανομύκητα)
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Εργαστηριακός έλεγχος για Brett

 Differential brettanomyces agar περιέχει :

Χλωραμφενικόλη

Κυκλοεξιμίδη

Κουμαρικό οξύ

S. cerevisiae

B. bruxellensis

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΒΑΚΤΗΡΙΑ
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Αλλοιώσεις από γαλακτικά βακτήρια

 Gram+, 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

Γένη που ενδιαφέρουν την οινολογία:

 Lactobacillus

 Pediococcus

 Leuconostoc

 Oenococcus

Μορφολογία γαλακτικών βακτηρίων

Lactobacillus 
Pediococcus

Oenococcus
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Με βάση τη ζύμωση της γλυκόζης χαρακτηρίζονται ως:

 ομοζυμωτικοί (υποχρεωτικά)
Παράγουν γαλακτικό οξύ ως κύριο προϊόν

 Ετεροζυμωτικοί
-Υποχρεωτικά ετεροζυμωτικοί

Παράγουν γαλακτικό, οξικό, CO2, αιθανόλη, κ.α

- Προαιρετικά ετεροζυμωτικοί
Ομοζυμωτικοί ως προς τις εξόζες, ετεροζυμωτικοί ως προς τις 
πεντόζες

Γαλακτικά βακτήρια

Αλλοιώσεις από γαλακτικά βακτήρια

1. Γαλακτικό ξίνισμα 
Ζύμωση των εξοζών από ετεροζυμωτικά γαλακτικά 

 Γλυκόζη                  Γαλακτικό+οξικό+CO2+αιθυλική      
αλκοόλη+γλυκερόλη

2. Μαννιτική ζύμωση
Παραγωγή μαννιτόλης από την φρουκτόζη

Δυσάρεστη οσμή και δυσάρεστη γλυκόξινη γεύση 
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3. Αύξηση ιξώδους (πάχυνση)
 Pediococcus και Leuconostoc

παραγωγή πολυσακχαριτών

4. Οσμή ποντικιού 
 Lactobacilli

Σχηματισμός τετραϋδροπυριδινών

Αλλοιώσεις από γαλακτικά βακτήρια

5. Χρησιμοποίηση οργανικών οξέων (εκτός μηλικού)
 Κιτρικό  οξύ                  διακετύλιο (οσμή βουτύρου/καρυδιού)

ακετοϊνη, βουτανεδιόλη, οξικό
 Σορβικό οξύ                  οσμή γερανίου

 Ταρταρικό οξύ            οξικό,οξαλοξικό, ηλεκτρικό κ.α.
Η κατανάλωση του τρυγικού είναι γνωστή επίσης ως Εκτροπή
εκτροπίαση:
Απώλεια οργανοληπτικών, γεύση επίπεδη, χρώμα φαιό
(σπανίζει στη σύγχρονη οινοποίηση)

Αλλοιώσεις από γαλακτικά βακτήρια
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6. Πίκρανση
 Από την αποικοδόμηση της γλυκερόλης
Σχηματίζεται ακρολεΐνη η οποία
αντιδρά με τις φαινολικές ομάδες των ανθοκυανών

ΠΙΚΡΗ ΓΕΥΣΗ 

Αλλοιώσεις από γαλακτικά βακτήρια

(σπανίζει στη σύγχρονη οινοποίηση)

7. Σχηματισμός βιογενών αμινών
(Ισταμίνη, τυραμίνη, πουτρεσκίνη, καδαβερίνη, φαινυλαλανίνη)

 Λόγω αποκαρβοξυλίωσης αμινοξέων

Δεν προκαλούν οργανοληπτικές αλλοιώσεις αλλά
προβλήματα υγείας, όπως:
αλλεργίες, πονοκεφάλους, υποπίεση, γαστρεντερικές 

διαταραχές κ.α.

Η αιθανόλη ενισχύει τη δράση τους

Αλλοιώσεις από γαλακτικά βακτήρια
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8. Μεταβολισμός αργινίνης

 Παράγονται πρόδρομες ουσίες για το σχηματισμό 
καρβαμιδικού αιθυλεστέρα (ουρεθάνιο)

Αλλοιώσεις από γαλακτικά βακτήρια
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Ως γενικά μέτρα προτείνονται 

 Υγιεινές συνθήκες
 Θείωση
 Παστερίωση στους 65 C

Αλλοιώσεις από γαλακτικά βακτήρια

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 τη οξείδωση της αιθανόλης.

 Γένη που απαντώνται στο κρασί: 
Acetobacter, Gluconobacter

Ενώ αναπτύσσονται παρουσία οξυγόνου, επιβιώνουν σε αναερόβιες 
συνθήκες

Αλλοιώσεις από οξικά βακτήρια
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Οξείδωση αιθανόλης 

Οξικό οξύ

CO2 + H2O

Αλλοιώσεις από οξικά βακτήρια

Οξικός αιθυλεστέρας

υπεροξείδωση

εστεροποίηση

Οργανοληπτική 
αλλοίωση

1. Αύξηση πτητικής οξύτητας

 Λόγω παραγωγής οξικού οξέος

 Το οξικό οξύ κάνει επίσης πιο έντονες άλλες 
γεύσεις όπως των ταννινών

 Οι εστέρες του οξικού κυρίως ο αιθυλικός δίνει 
οσμή «βερνικιού νυχιών»

Αλλοιώσεις από οξικά βακτήρια
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2. Παραγωγή διϋδροξυακετόνης

 Από μετατροπή γλυκερόλης

Γλυκιά /αιθέρα οσμή και άρωμα κρούστας 

Αλλοιώσεις από οξικά βακτήρια

3. Παραγωγή ακεταλδεΰδης και ακετοΐνης

 Οσμή βουτύρου, καρυδιού, υπερώριμου μήλου

Δεσμεύουν το SO2

και μειώνουν την αντιμικροβιακή του δράση

Αλλοιώσεις από οξικά βακτήρια
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Αλλοιώσεις από σπορογόνα βακτήρια

Βάκιλλοι
 Αύξηση  πτητικής οξύτητας
 Ίζημα

Κλωστρίδια
 Βουτυρικό οξύ (ταγγό/τυρώδες)
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Αλλοιώσεις από μύκητες

 Προκαλούν αλλοιώσεις στην α’ ύλη οπότε υποβαθμίζουν την 
ποιότητα του οίνου

 Δεν αναπτύσσονται στον οίνο (ευαίσθητοι σε αιθανόλη, SO2, 
χαμηλό pH και αναεροβίωση)

 Μπορούν να αναπτυχθούν στα βαρέλια (οσμή μούχλας στον 
οίνο)

 Προσβάλλουν το φελλό

Ο φελλός μπορεί επίσης να μολυνθεί με βακτήρια (Micrococcus, 
Streptomyces κ.α.) ………..γήινη οσμή, μούχλας

Πρόληψη μικροβιακών 
αλλοιώσεων οίνου

Πρόληψη μικροβιακών αλλοιώσεων οίνου
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Χημικές μέθοδοι

SO2
 Αντιμικροβιακή  και αντιοξειδωτική δράση
 Δεσμεύεται από κάποια συστατικά του οίνου
(ακεταλδεΰδη, ανθοκυανίνες, σάκχαρα, θειαμίνη κλπ), 
 η διαθεσιμότητά του εξαρτάται από το pH
 S. cerevisiae παρουσιάζει ανθεκτικότητα
 Τα περισσότερα non-Saccharomyces αναχαιτίζονται

εκτός από 
Ζygosaccharomycodes bailii και 
Saccharomycodes ludwigii που είναι πολύ ανθεκτικά

SO2

 Αναχαιτίζει τα γαλακτικά και τα οξικά

 Ενοχοποιείται για προβλήματα υγείας
 Προσπάθειες για εναλλακτικούς τρόπους  

συντήρησης

Υγιεινή (Clean and green) συντήρηση

Χημικές μέθοδοι
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Οξέα:
 Φουμαρικό (μεταβολίζεται από κάποια γαλακτικά)
 Βενζοϊκό 

Διμεθυλδικαρβονικό (DMDC-Velcorin)

 Καταστρέφει ζύμες και βακτήρια
 Μεταβολίζεται σε CO2 και μεθανόλη 

Χημικές μέθοδοι

Βιολογικά συντηρητικά

Βακτηριοσίνες
ουσίες πρωτεϊνικής φύσεως, σχηματίζονται από γαλακτικά βακτήρια και 
αναχαιτίζουν κυρίως συγγενή γένη βακτηρίων

 Αναχαιτίζουν τα γαλακτικά 
 Δεν αναχαιτίζουν τις ζύμες
 Πρόβλημα στη μηλογαλακτική ζύμωση

(γι’ αυτό προτείνεται να χρησιμοποιούνται στελέχη Oenococcus ανθεκτικά 
στις βακτηριοσίνες)

Νισίνη: η μόνη βακτηριοσίνη η οποία  έχει χαρακτηριστεί ως ασφαλής για 
χρήση σε τρόφιμα και ποτά και έχει την έγκριση GRAS (Generally Recognized 
as Safe) από την αμερικάνικη διεύθυνση τροφίμων –ποτών (FDA)
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Ζυμοσίνες

 φονικές τοξίνες ζυμών (Killer)
 Ζυμοσίνες του S cerevisiae αναχαιτίζει μόνο 

S cerevisiae 

 Ζυμοσίνες από non-Saccharomyces έχουν πιο ευρεία 
δράση και αναχαιτίζουν περισσότερα γένη ζυμών

Βιολογικά συντηρητικά

Ένζυμα
Λυσοζύμη
 Σκοτώνει κυρίως Gram+ (γαλακτικά)
 Όχι Gram- (οξικά)
 Δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τα θειώδη 

αλλά βοηθάει να μειωθεί η ποσότητά τους

Βιολογικά συντηρητικά
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 Γίνονται προσπάθειες για γενετικά τροποποιημένη ζύμη:
Δηλ.  να εισαχθούν τα γονίδια των βακτηριοσινών σε φονικές 

ζύμες έτσι ώστε να δημιουργηθούν  ζύμες και με 
αντιμικροβιακή δράση (να σχηματίζουν βακτηριοσίνες και 
ζυμοσίνες ταυτόχρονα) 

 Έχουν δημιουργηθεί γενετικά τροποποιημένες ζύμες με το 
γονίδιο της λυσοζύμης (παράγεται μια διαφοροποιημένη 
λυσοζύμη η οποία καταστρέφει τόσο τα γαλακτικά όσο και 
τα οξικά βακτήρια)

Γενετικά τροποποημένα στελέχη ζυμών

Ανερχόμενες εναλλακτικές φυσικές μέθοδοι

- Υπερ-υψηλή πίεση
Σπάσιμο των κυτταρικής μεμβράνης
Δεν επηρεάζει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

- Υπεριώδης ακτινοβολία (UV)

Καταστροφή DNA μικροοργανισμών
Πιθανή φωτοχημική αντίδραση(Light struck) που προσδίδει 
δυσάρεστη οσμή-γεύση
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- Υπέρηχοι

- Παλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο
Σε συνδυασμό με φυσικά αντιμικροβιακά (ενισχύει τη δράση τους)

- Φιλτράρισμα 
Διήθηση μέσω μεμβράνης πριν την εμφιάλωση
Μπορεί να επηρεάσει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Ανερχόμενες εναλλακτικές φυσικές μέθοδοι

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

Καταμέτρηση μικροοργανισμών σε στερεό 
θρεπτικό υλικό
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Καταμέτρηση μικροοργανισμών σε στερεό 
θρεπτικό υλικό

Saccharomyces cerevisiae 
σε  θρεπτικό υλικό PDA Brettanomyces bruxellensis σε 

θρεπτικό υλικό Brett agar



9/12/2016

30

Όταν αναμένονται τα βακτήρια σε χαμηλό πληθυσμό τότε 
μπορούμε :

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

 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

Καταμέτρηση μικροοργανισμών σε 
θρεπτικό υλικό

Διήθηση μέσω μεμβράνης
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Μικροσκόπιση (ζύμες)

Saccharomyces cerevisiae

Brettanomyces bruxellensis

Νωπό παρασκεύασμα

Kloeckera apiculata

Μύκητες
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Μικροσκόπιση  (βακτήρια)

Γαλακτικά βακτήρια
Gram+

Οξικά βακτήρια Gram-

Χρώση Gram

Pediococcus

Καταμέτρηση με μικροσκόπιση
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Νεκρό                               Ζωντανό 

Καταμέτρηση με μικροσκόπιση

Χρώση  με μπλέ του μεθυλενίου

Μέτρηση ζωντανών κυττάρων 
ζύμης με μικροσκόπιση
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