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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

 
Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί μέρος της ύλης του εξαμηνιαίου μαθήματος 

«Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής Μικροβιολογίας» που αποτελεί υποχρεωτικό 

μάθημα  για τους φοιτητές του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του 

Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του οποίου 

προαπαιτούμενο είναι το μάθημα κορμού  «Γενική Μικροβιολογία». Στόχος είναι να 

παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την διεξαγωγή βασικών μεθόδων 

που χρησιμοποιούνται  στη μικροβιολογία για τη μελέτη ενός υλικού, προετοιμάζοντας 

τους για την περαιτέρω εργαστηριακή εμπειρία στο σχετικό πεδίο, να διακρίνονται για 

την απλότητα τους ώστε να εξοικειωθούν με το αντικείμενο, και να παρέχουν την 

απαραίτητη γνώση για τον αποτελεσματικό και ασφαλή χειρισμό των μικροοργανισμών. 

Η επιλογή της ύλης βασίστηκε σε πολυετή εργαστηριακή εμπειρία και  ταξινομήθηκε 

σε εργαστηριακές ασκήσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες και να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη και ευκολότερη 

διεξαγωγή των ασκήσεων με δεδομένο την ιδιομορφία των μικροβιολογικών μεθόδων 

που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν στο χρονικό διάστημα ενός εργαστηριακού 

μαθήματος.  

Η ενότητα «Μύκητες - θρεπτικά υποστρώματα - ανάπτυξη μυκήτων - μέθοδοι 

παρατήρησης»  έχουν συγγραφεί από τη κ. Μαρία Γουγουλή, διδάκτορα 

Μικροβιολογίας, καθώς επίσης και η καταγραφή των επιλεγμένων θρεπτικών 

υποστρωμάτων στην 2η ενότητα του εγχειριδίου. 

 

Κ. Κουτσουμανής, Αναπληρωτής καθηγητής  

Μ. Σαμολαδά, Γεωπόνος-Επιστήμων Τροφίμων, ΕΕΔΙΠ 

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  
 

 

 

Σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο υπάρχουν βακτηριακές καλλιέργειες και 

αντιδραστήρια που είναι δυνητικά επικίνδυνα. Για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 

εργαζομένων και του περιβάλλοντος λαμβάνονται μέτρα προστασίας. Η αυστηρή 

τήρηση  προδιαγεγραμμένων διαδικασιών που έχουν ορισθεί σε ειδικά εγχειρίδια  είναι 

απαραίτητη. Παράλειψη συμμόρφωσης θα μπορούσε να είναι επιβλαβή για τα άτομα 

και το εργαστήριο γενικότερα.   

 

Έτσι θα πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω : 

 

 Η εργαστηριακή  ποδιά είναι απαραίτητη καθ΄όλη τη διάρκεια του  εργαστηρίου 

για προστασία των ρούχων από μικροβιακή μόλυνση ή κάψιμο ή χρωματισμό 

από χρωστικές καθώς και για να μη μεταφέρονται μικροοργανισμοί από τους 

εξωτερικούς χώρους στους χώρους του μικροβιολογικού εργαστηρίου. 

 Όλα τα  προσωπικά είδη παραμένουν έξω από την αίθουσα του εργαστηρίου 

(μπουφάν, νερά, τρόφιμα).  

 Οι πόρτες και τα παράθυρα του εργαστηριακού χώρου πρέπει να παραμένουν 

κλειστά κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης. 

 Απαγορεύεται η απομάκρυνση καλλιεργειών μικροοργανισμών, υλικών και 

συσκευών έξω από το εργαστήριο. 

 Οι περιττές μετακινήσεις να αποφεύγονται μέσα στο εργαστήριο. 

 Η χρήση του λύχνου Bunsen να γίνεται με προσοχή (μαλλιά μαζεμένα για 

αποφυγή ανάφλεξης, όχι άσκοπες μετακινήσεις χεριών πάνω από τη φλόγα). 

 Η μεταχείριση των μικροσκοπίων να γίνεται προσεκτικά σύμφωνα με τις 

οδηγίες των υπευθύνων (όχι άσκοπη μετακίνηση). Δεν είναι εύκολη η διόρθωση 

ή αντικατάσταση.  

 Χειρισμός όλων των γυάλινων σκευών με προσοχή. Οι δοκιμαστικοί σωλήνες 

πρέπει να είναι μέσα σε στατώ, όχι στον πάγκο για αποφυγή σπασίματος. Σε 

περίπτωση που συμβεί αυτό και χυθούν καλλιέργειες μικροοργανισμών δεν 

αγγίζεται η καλλιέργεια, και ειδοποιείται ο υπεύθυνος του εργαστηρίου για 

συλλογή και απολύμανση του πάγκου εργασίας. 
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 Αποστειρωμένα σιφώνια και κενά τρυβλία  ή τρυβλία και δοκιμαστικοί σωλήνες 

με καλλιέργειες μικροοργανισμών ανοίγονται μόνο όταν είναι να 

χρησιμοποιηθούν κοντά στη φλόγα. 

 Το στόμιο των δοκιμαστικών σωλήνων κατά τη θέρμανση στελεχών δεν θα 

πρέπει να κατευθύνεται προς τους φοιτητές. 

 Η χρήση και αναρρόφηση των υγρών που χρησιμοποιούνται γίνεται με πολλή 

προσοχή και σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων ανάλογα με τη φύση 

των υλικών (σιφώνιο με βύσμα βάμβακος στο στόμιο, πουάρ, αυτόματο 

δοσομετρητή). 

 Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για μεταφορά καλλιεργειών (κρίκοι, 

βελόνες) αποστειρώνονται και μετά εναποτίθενται στον πάγκο και τα σιφώνια 

απορρίπτονται σε ειδικά δοχεία με απολυμαντικό.   

 

Τελειώνοντας το εργαστήριο θα πρέπει: 

•  Να καθαρίζονται οι φακοί του μικροσκοπίου που χρησιμοποιήθηκαν με ειδικά 

χαρτομάντιλα. 

•  Να επιστρέφονται τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στη θέση τους. 

•  Να μεταφέρονται στο χώρο του παρασκευαστηρίου τα γυαλικά που χρειάζονται    

πλύσιμο. 

•  Να απομακρύνονται τα άχρηστα υλικά και οι καλλιέργειες των 

μικροοργανισμών στις ειδικές σακούλες. 

•  Να ελέγχεται η ασφάλεια του λύχνου Bunsen. 

•  Να απολυμαίνονται οι πάγκοι με απολυμαντικό διάλυμα 70%. 

•  Να πλένονται τα χέρια πριν την αποχώρηση από το μικροβιολογικό εργαστήριο. 

 

Όλα τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την ελαχιστοποίηση μέχρι και μηδενισμό των 

δυνητικά επικίνδυνων παραγόντων.  
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 
 

Ένα μικροβιολογικό εργαστήριο  πρέπει να αποτελείται : 

-Από το κυρίως εργαστήριο, συνήθως με ιδιαίτερους χώρους για ειδικές 

μικροβιολογικές εξετάσεις, όπως παρασκευή καθαρών καλλιεργειών ή παθογόνων 

μικροοργανισμών. 

-Από το παρασκευαστήριο, όπου γίνεται η προετοιμασία των θρεπτικών υποστρωμάτων 

και χημικών αντιδραστηρίων με ένα ιδιαίτερο χώρο για τους κλιβάνους αποστείρωσης 

για να αποφεύγεται η διάχυση των ατμών.  

-Από γραφεία όπου διατηρούνται έντυπα, βιβλία κ.ά. 

Στους χώρους του εργαστηρίου θα πρέπει να υπάρχουν λάμπες υπεριώδους 

ακτινοβολίας για την αποστείρωση επιφανειών και του χώρου, οι οποίες παραμένουν 

αναμμένες όταν απουσιάζει το προσωπικό, επειδή η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να 

προκαλέσει βλάβη στα μάτια, εγκαύματα και μετάλλαξη στα κύτταρα του δέρματος.  

 

 

Εξοπλισμός του εργαστηρίου : 

 

1. Επωαστικοί  Κλίβανοι 

Είναι κλίβανοι που χρησιμοποιούνται για την επώαση των καλλιεργειών των 

μικροοργανισμών. Λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα και διατηρούν σταθερή τη 

θερμοκρασία με ένα θερμοστάτη με απόκλιση  ±  0,5°C  

2. Κλίβανοι  Αποστείρωσης 

Είναι κλίβανοι που χρησιμοποιούνται για την αποστείρωση των υλικών και των 

γυαλικών του εργαστηρίου. 

α. Κλίβανος ξηρής  αποστείρωσης 

Χρησιμοποιείται κυρίως για την αποστείρωση γυαλικών. 

Είναι όμοιος με τον επωαστικό κλίβανο αλλά έχει 

υψηλότερες θερμοκρασίες (160-200°C). Συνήθως 

αποστειρώνονται στους 171
ο
C για 1h.  

β. Αποστειρωτικός υγρός κλίβανος-Αutoclave 

Χρησιμοποιείται για την αποστείρωση των περισσότερων 

θρεπτικών υποστρωμάτων και αντιδραστηρίων.  

Κλίβανος ξηρής 

αποστείρωσης 
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γ. Ατμοκλίβανος του Κοch.  

Χρησιμοποιείται για την αποστείρωση υλικών ευαίσθητων στη θέρμανση (αίμα, 

ορισμένα σάκχαρα κ.ά.). 

3. Υδατόλουτρα 

Συσκευές που αποτελούνται από μια λεκάνη με αποσταγμένο 

νερό. Υπάρχει θερμόμετρο, λυχνία λειτουργίας και διακόπτης 

με κλίμακα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας η οποία 

διατηρείται σταθερή με θερμοστάτη. Χρησιμοποιούνται για την 

επώαση των καλλιεργειών των μικροοργανισμών σε 

δοκιμαστικούς σωλήνες με υγρά θρεπτικά υποστρώματα όταν 

χρειάζεται να γίνει γρήγορη μετάδοση της θερμοκρασίας 

4. Διάφορες συσκευές και αντικείμενα 

Μικροσκόπια, ψυγεία, pΗ-μετρα, ζυγοί, συσκευή blender και stomacher, θερμόμετρα, 

λύχνοι Bunsen, μικροπιπέτες, όργανα μέτρησης αποικιών, κρίκοι και βελόνες 

εμβολιασμού για τους εμβολιασμούς των μικροοργανισμών,  καλάθια και στατώ για 

δοκιμαστικούς σωλήνες, σπάτουλες, μαχαίρια κ.α.. 

 

          

                                                                                                                                             

 

 

    

 

                                                                         

5. Διάφορα γυαλικά  

 Σιφώνια βαθμολογημένα διαφόρων όγκων, πιπέττες Pasteur, αντικειμενοφόρες πλάκες 

και καλυπτρίδες, τρυβλία Petri, κωνικές και ογκομετρικές φιάλες, ογκομετρικοί 

κύλινδροι, δοκιμαστικοί σωλήνες και φιάλες αραιώσεων, ράβδοι επίστρωσης, ποτήρια, 

χωνιά κ.ά..                                             

 

    

 

 

                 

 
                                                                                                                                                       

Υδατόλουτρο 

  Μικροσκόπιο     Μετρητής αποικιών      Λύχνος Bunsen  

Δοκιμαστικοί σωλήνες σε στατώ        Τρυβλία Petri  
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  ΑΑσσηηππττιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς--ΑΑσσηηππττιικκήή  ττεεχχννιικκήή  

  ΑΑπποοσσττεείίρρωωσσηη--ΤΤρρόόπποοιι  ααπποοσσττεείίρρωωσσηηςς  

  ΕΕμμββοολλιιαασσμμόόςς--ΜΜέέθθοοδδοοιι  εεμμββοολλιιαασσμμοούύ  
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Ασηπτικές συνθήκες – Ασηπτική τεχνική  

 

 
Οι μικροοργανισμοί  υπάρχουν παντού, στον αέρα, στο έδαφος, στα τρόφιμα, στο σώμα 

μας και σε όλα τα αντικείμενα. Για οποιαδήποτε μικροβιολογική μελέτη είναι 

απαραίτητο να λαμβάνονται μέτρα προστασίας του ερευνητή αλλά και των 

μικροοργανισμών που μελετώνται, ώστε να αποκλειστεί η επιμόλυνση από άλλους 

μικροοργανισμούς που βρίσκονται σε άλλες επιφάνειες ή στο περιβάλλον. Η διαδικασία 

για την εξασφάλιση στειρότητας και μείωσης της μόλυνσης κατά την εφαρμογή των 

διαφόρων μεθόδων μεταφοράς των μικροοργανισμών ονομάζεται ασηπτική τεχνική. Η 

ασηπτική τεχνική περιλαμβάνει: 

 

 
• Απολυμασμένο τον χώρο εργασίας   

 

•Αποστειρωμένα τα εργαστηριακά μέσα και υλικά που χρησιμοποιούνται (θρεπτικά 

υποστρώματα, κενά τρυβλία Petri, δοκιμαστικοί σωλήνες, δοχεία θρεπτικών 

υποστρωμάτων κλπ). 

 

•Αποστειρωμένα τα μέσα μεταφοράς των μικροοργανισμών (σιφώνια) ή 

αποστειρώνονται κατά τη διάρκεια της εργασίας (κρίκοι, βελόνες εμβολιασμού, 

λαβίδες). 

Αποστείρωση κρίκου ή βελόνας εμβολιασμού 

Πριν από κάθε χρήση του κρίκου ή της βελόνας για τη μεταφορά μικροοργανισμών 

εφαρμόζεται κάψιμο στη φλόγα του λύχνου Bunsen κρατώντας τα υπό γωνία 45° μέχρι να 

πυρακτώσουν και στη συνέχεια τα κρυώνουμε στην άκρη του στείρου υλικού πριν έλθουν 

σε επαφή με την καλλιέργεια του μικροοργανισμού για να μην τον θανατώσει. Μετά το 

τέλος της εργασίας αποστειρώνονται εκ νέου για να επαναχρησιμοποιηθούν ή να 

εναποτεθούν στο πάγκο εργασίας. 

 

•Αναμμένο τον  λύχνο Bunsen καθ όλη τη διάρκεια της μικροβιολογικής εργασίας για 

να διατηρηθούν οι συνθήκες αποστείρωσης, γιατί διατηρεί τις συνθήκες ασηψίας με τη 

δημιουργία στοιχειώδους αποστειρωμένου χώρου. Δημιουργεί ένα ανοδικό ρεύμα 

θερμού αέρα στην περιοχή και μειώνει την πιθανότητα των αερομεταφερόμενων 

μικροοργανισμών να μολύνουν στείρα μέσα και υλικά  ή καλλιέργειες 

μικροοργανισμών.  Έτσι φιάλες, δοκιμαστικοί σωλήνες και τρυβλία με καλλιέργειες 

μικροοργανισμών ή αποστειρωμένα θρεπτικά υποστρώματα δεν επιμολύνονται κατά τη 

διεξαγωγή της εργασίας εφαρμόζοντας συγκεκριμένη τεχνική 

Χειρισμός δοκιμαστικών σωλήνων  

Κράτημα του σωλήνα  υπό γωνία με το αριστερό χέρι, αφαίρεση του καλύμματος (καπάκι, 

βαμβάκι) με το μικρό δάκτυλο του δεξιού χεριού χωρίς να αφεθεί κάτω. Πέρασμα του 

στομίου του σωλήνα από τη φλόγα του λύχνου Bunsen για σύντομο χρονικό διάστημα 

πριν και μετά τη διαδικασία μεταφοράς.  

Χειρισμός τρυβλίων 

Τα κενά αποστειρωμένα τρυβλία ή τα τρυβλία με καλλιέργειες μικροοργανισμών δεν 

παραμένουν ποτέ ανοικτά. Σηκώνουμε με προσοχή το καπάκι του τρυβλίου κοντά στο 

πιάτο του τρυβλίου δίπλα στη φλόγα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και κρατάμε το 

καπάκι με το άνοιγμα προς τα κάτω. 
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Αποστείρωση 
  
 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ  ονομάζουμε την πλήρη καταστροφή των  βλαστικών μορφών και των 

σπορίων των μικροοργανισμών με συνέπεια την απώλεια της ικανότητας 

αναπαραγωγής όλων των μικροοργανισμών που υπάρχουν σε ένα αντικείμενο ή χώρο. 

Κατά την αποστείρωση δεν καταστρέφονται υποχρεωτικά όλα τα ένζυμα ή τα προϊόντα 

του μικροβιακού μεταβολισμού (τοξίνες). Η διαδικασία του θανάτου των 

μικροοργανισμών εξαρτάται από τη μέθοδο της αποστείρωσης.  

 

 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ: 
 

Α. Θερμότητα ξηρή ή υγρή 

Ο μεταβολισμός ενός μικροοργανισμού είναι ένα σύνολο χημικών αντιδράσεων που 

επηρεάζονται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η 

ζωή του μικροοργανισμού. Θερμοκρασίες μεγαλύτερες της μέγιστης θερμοκρασίας 

κάθε μικροοργανισμού προκαλεί το θάνατο του. Η θερμότητα θεωρείται η πιο 

αποτελεσματική και οικονομική μέθοδος αποστείρωσης και έχει μεγάλη εφαρμογή. 

 

1. Ξηρή θερμότητα 

Κατά την εφαρμογή της ξηρής θερμότητας αφυδατώνεται το κύτταρο  των 

μικροοργανισμών και η καταστροφή τους οφείλεται στην οξείδωση των συστατικών 

του κυττάρου. Αποστειρώνονται αντικείμενα που αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες ή 

απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας.  

 

α. Με φλόγα Bunsen  κάψιμο κρίκου ή βελόνας εμβολιασμού, στόμιο δοκιμαστικών 

σωλήνων. 

β. Με ξηρό κλίβανο (ανακυκλούμενο θερμό αέρα) στους 160° C για μία ώρα για 

γυαλικά και μεταλλικά αντικείμενα. 

γ. Με ανάφλεξη μετά από βύθιση των αντικειμένων (λαβίδες, νυστέρια, σπάτουλες) σε 

αλκοόλη. 

δ. Με υπέρυθρη ακτινοβολία αποστειρώνονται μικρά αντικείμενα (σύριγγες, λαβίδες 

κ.ά.). 

 

2. Υγρή θερμότητα 

Χρησιμοποιείται για αντικείμενα από καουτσούκ, για θρεπτικά υποστρώματα και 

καταστροφή ανεπιθύμητων ή παλαιών μικροβιακών καλλιεργειών. Η καταστροφή των 

μικροοργανισμών οφείλεται στην καταβύθιση των πρωτεϊνών τους (καταστροφή 

τριτοταγούς δομής τους) από τις υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης προκαλείται τήξη 

λιπιδίων στις κυτταροπλασματικές μεμβράνες.  

 

α. Ατμός υπό πίεση 

Γίνεται σε ειδικές συσκευές που ονομάζονται αυτόκαυστα-autoclave.  

Χρησιμοποιώντας κορεσμένο ατμό, προκαλείται  η θανάτωση των μικροοργανισμών 

κάτω από συνθήκες υψηλής υγρασίας και θερμοκρασίας, επιτυγχάνοντας έτσι την 

αποστείρωση. 
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Η λειτουργία του στηρίζεται στην αρχή ότι ο ατμός υπό πίεση που παράγεται  (λόγω μη 

δυνατότητας εξόδου) αποκτά θερμοκρασίες μεγαλύτερες του βραστού νερού (121° C σε 

πίεση 1.06 kg/cm
2
). Οι ατμοί πρέπει να είναι ξηροί, δηλ. ελεύθεροι σταγονιδίων.                                                

 

Το αυτόκαυστο αποτελείται από ένα ανοξείδωτο λέβητα με 

διπλά τοιχώματα που γεμίζει με κορεσμένο ατμό και διατηρεί 

την επιθυμητή θερμοκρασία και υγρασία για ορισμένο χρόνο. 

Πάνω στο καπάκι του αυτόκαυστου υπάρχει  βαλβίδα 

ασφαλείας, κάνουλα αποχέτευσης και ένας μετρητής δύο 

παραμέτρων (πίεσης και θερμοκρασίας). Έτσι, κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας, υπάρχει συνεχής και σαφής 

παρακολούθηση της πίεσης και της θερμοκρασίας.   

 

Για να αποστειρώσουμε στο αυτόκαυστο ακολουθούμε τα 

παρακάτω βήματα: 

1.Ελέγχουμε αν έχει την  απαιτούμενη ποσότητα νερού. 

2.Τοποθετούμε το υλικό που θα αποστειρώσουμε (κωνικές 

φιάλες, καλάθια με δοκιμαστικούς σωλήνες κ.ά.). 

3.Κλείνουμε το καπάκι.  

4.Ρυθμίζουμε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία. Ανοίγουμε τη βαλβίδα του 

αέρα. Ανοίγουμε τον διακόπτη του ρεύματος. 

5.Όταν η πίεση αρχίσει να ανεβαίνει και το μανόμετρο δείχνει 0,4 Kg/cm2 κλείνουμε τη 

βαλβίδα εξαγωγής εντελώς και την ανοίγουμε κατά το ¼. Όταν το μανόμετρο δείξει 0,6 

Kg/cm2  κλείνουμε εντελώς τη βαλβίδα εξαγωγής αέρα. 

6. Όταν το μανόμετρο δείξει 1-1,1 Kg/cm2 κρατάμε τον απαιτούμενο χρόνο (15-20΄). 

7.Όταν η αποστείρωση τελειώσει κλείνουμε τον διακόπτη του ρεύματος, αφήνουμε να 

πέσει η πίεση στο 0 και ανοίγουμε το αυτόκαυστο. 

 

Πίνακας θερμοκρασιών και πιέσεων στο αυτόκλειστο 

             ° C                   Kg/cm
2  

         100                     0 

         108,5                  0,36 

         110                     0,43 

         115,5                  0,69 

         121                     1,06 

 

 

β. Κλασματική αποστείρωση 

Εφαρμόζεται για αποστείρωση υλικών τα οποία καταστρέφονται αν δεχθούν θέρμανση 

μεγαλύτερη των 100
ο
C (αίμα, γάλα, διαλύματα σακχάρων κ.ά.). Τα υλικά θερμαίνονται 

στους 100
ο
 C για τρείς διαδοχικές μέρες και επωάζονται μεταξύ των θερμάνσεων. Τα 

ανθεκτικά σπόρια βλαστάνουν κατά την επώαση και οι βλαστικές μορφές 

καταστρέφονται με την θέρμανση που ακολουθεί. Γίνεται στον ατμοκλίβανο του Koch 

που λειτουργεί όπως το αυτόκλειστο με τη διαφορά ότι η θερμοκρασία διατηρείται 

στους 100οC λόγω ελεύθερης διεξόδου του παραγόμενου ατμού. Αν χρειάζονται 

χαμηλότερες θερμοκρασίες η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται σε υδατόλουτρο. 

 

γ. Βρασμός  

Η αποστείρωση αντικειμένων σε βραστό νερό (100°C) δεν πετυχαίνει πλήρη 

αποστείρωση. Θανατώνονται οι βλαστικές μορφές των κυττάρων με έκθεση για 10΄ 

Αυτόκαυστο 
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αλλά τα σπόρια τους αντέχουν στο βρασμό για αρκετές ώρες. Επίσης ιοί όπως ο ιός της 

ηπατίτιδας επιζούν μετά από έκθεση για 30΄. Ακόμη συγκεκριμένα παθογόνα βακτήρια 

επιζούν μετά από ώρες βρασμού. 

 

Β. Χημικές ουσίες 

Η αποστείρωση γίνεται με χημικές ουσίες που είναι τοξικές για τους μικροοργανισμούς. 

Τέτοιες ουσίες είναι το αιθυλενοξείδιο, η φρρμαλδεϋδη κυρίως για νοσοκομειακή 

χρήση. Επίσης χρησιμοποιούνται αλκοόλη, υπεροξείδιο του υδρογόνου 3% κ.ά. Έχουν 

αντισηπτική ή απολυμαντική δράση, διότι είναι βακτηριοκτόνα ή βακτηριοστατικά. 

Χρησιμοποιούνται για απολύμανση συσκευών και διαφόρων αντικειμένων. 

 

Γ. Διήθηση με ηθμούς 

Χρησιμοποιείται για υλικά θερμοευαίσθητα (αέρια ή υγρά)  όπως 

είναι ο ορός αίματος, διαλύματα αντιβιοτικών, ειδικά θρεπτικά 

υποστρώματα, αέρας. Τα υλικά αυτά αφού αποστειρωθούν με 

διήθηση (περνούν από τον ηθμό και συγκεντρώνονται σε 

αποστειρωμένη φιάλη) αναμιγνύονται ασηπτικά με άλλα που 

έχουν αποστειρωθεί με θέρμανση. Χρησιμοποιούνται διάφορα 

είδη ηθμών όπως είναι οι δίσκοι ασβέστου, οι μεμβράνες 

κατασκευασμένες από πλαστικό κ.ά. Η διάμετρος των πόρων 

κυμαίνεται από 0,22μm έως120μm. 

 

Δ. Ακτινοβόληση 

Χρησιμοποιείται κυρίως η υπεριώδης ακτινοβολία για τη 

μείωση του αριθμού των βακτηρίων του αέρα στα 

νοσοκομεία  και για την απολύμανση θαλάμων 

εμβολιασμού στα μικροβιολογικά εργαστήρια. 

Το υπεριώδες φως είναι μια ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία με μικρότερα μήκη κύματος από του ορατού 

φωτός. Η υπεριώδης ακτινοβολία περιλαμβάνει μήκη 

κύματος από 136-400 nm. Οι λαμπτήρες που εκπέμπουν 

υπεριώδη ακτινοβολία ιονίζουν το οξυγόνο παράγοντας 

όζον που μπορεί να θανατώσει πολλούς 

μικροοργανισμούς. Σε συγκεκριμένα μήκη κύματος η UV 

είναι μεταλλαξιογόνος σε βακτήρια, ιούς και άλλους 

μικροοργανισμούς. Σε ένα μήκος κύματος των 253,7nm, η 

UV διασπά τους μοριακούς δεσμούς μέσα στο DNA των 

μικροοργανισμών, παράγει θιαμίνη (ένα από τα τέσσερα στοιχεία που αποτελούν το  

νουκλεϊκό οξύ του DNA) στο DNA τους προκαλώντας μετάλλαξη που οδηγεί σε 

ελαττωματική σύνθεση των πρωτεϊνών τους με αποτέλεσμα να  καθίστανται ακίνδυνα ή 

να αποτρέπεται η ανάπτυξη και η αναπαραγωγή τους. Η θανατογόνος δόση της 

υπεριώδους ακτινοβολίας κυμαίνεται μεταξύ 1000-6000mw/sec/cm2  και εξαρτάται από 

το είδος των μικροοργανισμών (σπορογόνα, μη σπορογόνα βακτήρια, μύκητες), τον 

αριθμό τους, τον χρόνο έκθεσης. Η UV ακτινοβολία έχει μικρή διεισδυτική ικανότητα 

και καταστρέφει τους μικροοργανισμούς που εκτίθενται άμεσα στην ακτινοβολία (μόνο 

στην επιφάνεια). 

 

 
 

Συσκευή διήθησης 

Τρυβλίο με ακτινοβόληση 

συγκεκριμένης περιοχής 
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Τρυβλίο μετά εμβολιασμό - 

πριν την επώαση 

Ένα ml 

δείγματος 

Τρυβλίο μετά την 

επώαση 

 

Εμβόλιο-Ανάπτυξη αποικίας    
 

 
Εμβολιασμός είναι η διαδικασία ασηπτικής μεταφοράς μιας ορισμένης ποσότητας 

εξεταζόμενου υλικού (δείγμα) στο κατάλληλο αποστειρωμένο θρεπτικό υπόστρωμα ή η 

ασηπτική μεταφορά εμβολίου από ένα υπόστρωμα σε άλλο, με σκοπό την αρίθμηση 

των μικροοργανισμών και εν συνεχεία την απομόνωση τους. 

 

Εμβόλιο είναι μικρή ποσότητα κυττάρων, ή σπορίων ενός μικροοργανισμού, ή μικρή 

ποσότητα εναιωρήματος μείγματος μικροοργανισμών. 

 

Μικροβιολογικά εργαλεία για τον εμβολιασμό είναι το σιφώνιο, ο κρίκος και η 

ανατομική βελόνα.   

  

Ανάπτυξη μικροοργανισμών – αποικίες – CFU 

 

- Ο εμβολιασμός  των μικροοργανισμών στα κατάλληλα θρεπτικά υλικά για την 

ανάπτυξη τους και στο κατάλληλο περιβάλλον έχει σαν συνέπεια την εμφάνιση ορατών 

αποικιών  (συσσώρευμα θυγατρικών κυττάρων) 

- Ο σχηματισμός μιας αποικίας μπορεί να προέλθει από ένα μεμονωμένο κύτταρο 

μικροοργανισμού ή από συσσωμάτωμα κυττάρων του μικροοργανισμού (σε 

περιπτώσεις που τα κύτταρα συγκολλούνται ή ο μικροοργανισμός σχηματίζει 

πολλαπλές διατάξεις κυττάρων όπως αλυσίδες, τετράδες), τα οποία έχουν 

πολλαπλασιασθεί και εξελιχθεί σε μια αποικία. Ως εκ τούτου όπως φαίνεται και στην 

παρακάτω εικόνα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν μία αποικία προήλθε από ένα 

κύτταρο ή από περισσότερα. Έτσι κάθε αποικία δεν αντιπροσωπεύει μεμονωμένο 

κύτταρο αλλά τη διάταξη του μικροοργανισμού, τη μονάδα από όπου προήλθε (πιθανόν 

περισσότερα από ένα κύτταρο). Επί πλέον κάποια μικρόβια  μπορεί να μη σχηματίσουν 

αποικίες λόγω δυσμενών συνθηκών, όπως έλλειψη θρεπτικών ουσιών στο υπόστρωμα, 

ύπαρξη αντιμικροβιακών ουσιών, διαφορετικές απαιτήσεις επώασης.                                                                                                                                     

- Γι αυτό η καταμέτρηση των αποικιών δεν εκφράζει αριθμό μικροβίων αλλά  αριθμό 

μονάδων που σχηματίζουν αποικίες (colony forming units-cfu) σε ορισμένο χρόνο 

και θερμοκρασία και εκφράζεται ανά ml ή ανά gr δείγματος.  
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Μέθοδοι εμβολιασμού δείγματος ή εμβολίου 
 

 

 

Η  όλη διαδικασία του εμβολιασμού  γίνεται με ασηπτική τεχνική. 

 

α) Εμβολιασμός με τη μέθοδο αραίωσης του δείγματος ή του εμβολίου με θρεπτικό  

υπόστρωμα σε τρυβλίο Petri (ενσωμάτωση) 

 

1. Η απαιτούμενη ποσότητα του δείγματος (1ml) μεταφέρεται με σιφώνιο σε άδειο 

αποστειρωμένο τρυβλίο.  

                                                                             

2. Προστίθενται 10-12 ml  τηγμένου θρεπτικού υποστρώματος (43
ο
C)  και σε χρόνο όχι 

περισσότερο των 10 λεπτών.  

 

3. Ακολουθεί ανακίνηση του τρυβλίου προς όλες τις κατευθύνσεις : δεξιόστροφα, 

αριστερόστροφα, κάθετα και οριζόντια για καλύτερη ανάμιξη του  υποστρώματος με το 

εμβόλιο και διαχωρισμό των μικροβιακών κυττάρων μεταξύ τους. 

 

4. Παραμονή του τρυβλίου σε ηρεμία μέχρι να στερεοποιηθεί. 

 

5. Επώαση των τρυβλίων στις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη αποικιών από 

κάθε βιώσιμη αναπαραγωγική μονάδα. 

 

 

 

 

β) Εμβολιασμός με τη μέθοδο διασποράς μικροοργανισμών σε στερεοποιημένο 

θρεπτικό υπόστρωμα σε τρυβλίο Petri (επίστρωση) 
 

1. Πάνω σε στερεοποιημένο θρεπτικό υπόστρωμα (10-12ml) στο τρυβλίο διανέμεται 

ορισμένη ποσότητα του δείγματος (0,1 ml). 

 

2. Με τη χρήση διανομέα (αποστειρωμένη γυάλινη ή μεταλλική ράβδος που καταλήγει 

σε ισόπλευρο τρίγωνο) το δείγμα διασπείρεται-επιστρώνεται  

ομοιόμορφα στην επιφάνεια του στερεού υποστρώματος του 

τρυβλίου. Ο διανομέας πρέπει πριν και μετά τη χρήση του να 

εμβαπτίζεται σε δοχείο με αλκοόλη και να αναφλέγεται στη 

φλόγα του λύχνου Bunsen  για να αποστειρωθεί και στη 

συνέχεια να κρυώνεται στη άκρη του τρυβλίου. 

  

3. Ακολουθεί επώαση των τρυβλίων στις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη 

αποικιών από κάθε βιώσιμη αναπαραγωγική μονάδα. 
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Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ό  Μ έ ρ ο ς 
 

 

Ι. Επίδειξη των οργάνων, των συσκευών και των γυαλικών που χρησιμοποιούνται στο 

εργαστήριο 

 

ΙΙ. Εφαρμογή αποστείρωσης με ξηρή θερμότητα 

α. Σε φλόγα λύχνου Bunsen :Αποστείρωση κρίκου και βελόνας εμβολιασμού 

β. Με ανάφλεξη ύστερα από βύθιση σε αλκοόλη :Αποστείρωση σπάτουλας και 

γυάλινου διανομέα 

 

ΙΙΙ. Εφαρμογή  ασηπτικής χρήσης σιφωνίου, τρυβλίου, κωνικής φιάλης, δοκιμαστικών 

σωλήνων 

 

ΙV Ασηπτική μεταφορά θρεπτικού υποστρώματος από φιάλη σε τρυβλία Petri. 

Για να γίνει αντιληπτή η αναγκαιότητα ασηπτικής μεταφοράς, ένα επιπλέον τρυβλίο 

προετοιμάζεται με θρεπτικό υπόστρωμα χωρίς ασηπτικές συνθήκες και στη συνέχεια 

επωάζεται.  

 

V. Εμβολιασμός εξεταζόμενου υλικού σε στερεό θρεπτικό υπόστρωμα 

    α. Με ενσωμάτωση 

    β. Με επίστρωση 

Με ασηπτική μεταφορά γίνεται εμβολιασμός δείγματος και με τις δύο μεθόδους. Στη 

συνέχεια τα τρυβλία Petri αναστρέφονται (το καπάκι προς τα κάτω) ώστε να 

αποφεύγεται η εναπόθεση των υδρατμών που δημιουργούνται, στην επιφάνεια του 

υποστρώματος του τρυβλίου και τοποθετούνται σε επωαστικό κλίβανο σε θερμοκρασία 

30
ο
C.  

 
Απαιτούμενα υλικά  & μέσα 

 

Κωνικές φιάλες με θρεπτικό υπόστρωμα                                             

Κενά τρυβλία Petri  

Τρυβλία   Petri με στερεοποιημένο θρεπτικό υπόστρωμα 

Αλκοόλη 

Λύχνος Bunsen                                                                    

Σιφώνια 1ml                                                                           

Διανομέας 

Κρίκος και βελόνα εμβολιασμού 

Επωαστικός κλίβανος 
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Κ α τ α γ ρ α φ ή  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν 

 
 

Μετά την επώαση και την ανάπτυξη των αποικιών θα γίνει 

καταγραφή των αποτελεσμάτων όσο αφορά την εφαρμογή 

ασηπτικών συνθηκών και την σωστή εκτέλεση της τεχνικής 

εμβολιασμού 

 

 Αποτελέσματα 

 

1
ο
 τρυβλίο με υπόστρωμα υπό ασηπτικές συνθήκες 

 

2
ο
 τρυβλίο με υπόστρωμα χωρίς ασηπτικές συνθήκες 

 

 
     

 

                                           Ανάπτυξη ή μη αποικιών   Ομοιόμορφη κατανομή αποικιών    Επιμολύνσεις 

 

Τρυβλίο με ενσωμάτωση 
 

Τρυβλίο με επίστρωση 

 

 

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  κ α τ α ν ό η σ η ς 
 

1.Τι είναι εμβολιασμός ; 

2.Τι είναι αποικία ; Τι εκφράζει το CFU ; 

3.Γιατί πρέπει να θερμαίνουμε το στόμιο των σωλήνων (με αποστειρωμένο θρεπτικό 

υπόστρωμα ή με καλλιέργεια μικροοργανισμού) πριν και μετά τον εμβολιασμό ; 

4.Τα τρυβλία τοποθετούνται ανεστραμμένα στον κλίβανο επώασης για : 

α) να μην συγκεντρώνεται υγρασία στην επιφάνεια του υποστρώματος 

β) να προσλαμβάνουν οι μικροοργανισμοί τα θρεπτικά συστατικά ευκολότερα
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                                                       2ο
 

                                                      ΕΕρργγαασσττήήρριιοο  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  ΜΜιικκρροοββιιοολλοογγιικκάά  θθρρεεππττιικκάά  υυπποοσσττρρώώμμαατταα  

  ΑΑννάάππττυυξξηη  μμιικκρροοοορργγααννιισσμμώώνν  σστταα  

θθρρεεππττιικκάά    υυπποοσσττρρώώμμαατταα  --  ΜΜοορρφφοολλοογγίίαα  

ααπποοιικκιιώώνν  
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Μικροβιολογικό θρεπτικό υπόστρωμα   
 

 

Θρεπτικό υπόστρωμα είναι κάθε υγρό ή στερεό υλικό που χρησιμοποιείται στο 

εργαστήριο για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Πρέπει να περιέχει όλα τα 

απαραίτητα συστατικά για τις θρεπτικές απαιτήσεις των μικροοργανισμών.      

Όσο αφορά τη σύνθεση του ένα υπόστρωμα πρέπει να περιέχει :  

 

-Νερό (70%) 

-Πηγή αζώτου: οργανική (πρωτεΐνες, αμινοξέα) ή ανόργανη  (ανόργανα αζωτούχα 

άλατα) 

-Πηγή ενέργειας (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες) 

-Πηγή αλάτων (ανόργανων και οργανικών) 

-Βιταμίνες 

-Διάφορα ιχνοστοιχεία (σίδηρος, χαλκός, ψευδάργυρος κ.α.)            

 Ακόμη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως : pH, ενεργότητα 

νερού/aw, δυναμικό οξειδοαναγωγής 

 

Ταξινόμηση υποστρωμάτων 

 

Τα θρεπτικά υποστρώματα διακρίνονται σε γενικά (μη επιλεκτικά) και εξειδικευμένα.  

Τα γενικά υποστρώματα περιέχουν όλα τα απαραίτητα συστατικά για την ανάπτυξη 

όλων σχεδόν των μικροοργανισμών. Παραδείγματα τέτοιων υλικών αποτελούν τα: Plate 

Count Agar, Nutrient Broth, Nutrient Agar, Tryptone Soy Broth, Tryptone Soy Agar. 

Τα εξειδικευμένα υποστρώματα είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την 

απομόνωση συγκεκριμένων κατηγοριών (οικογένεια, γένος, είδος) μικροοργανισμών. Η 

σύνθεση τους δηλαδή λειτουργεί παρεμποδιστικά στην ανάπτυξη άλλων ανεπιθύμητων 

μικροοργανισμών. Η παρεμποδιστική αυτή δράση των υποστρωμάτων μπορεί να 

επιτευχθεί με τους εξής τρόπους: 

α) Με τη διόρθωση του pH στο θρεπτικό υπόστρωμα. Παράδειγμα τέτοιου 

υποστρώματος αποτελεί το MRS Agar (de Man, Rogosa and Sharpe), το οποίου το pH 

ρυθμίζεται στο 5.7, έτσι ώστε να απομονωθούν ή και να καταμετρηθούν συγκεκριμένες 

ομάδες ή είδη μικροοργανισμών που ανήκουν στην οικογένεια των γαλακτικών 

βακτηριών. 

β) Με την προσθήκη αντιβιοτικών, αναστέλλοντας την ανάπτυξη μη επιθυμητών 

μικροοργανισμών και επιτρέποντας την ανάπτυξη των επιθυμητών. 

γ) Με την προσθήκη ουσιών που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση διαφορετικών αποικιών 

μεταξύ τους που είναι χαρακτηριστικές για ένα είδος μικροοργανισμών. 

 

Τα θρεπτικά υποστρώματα μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω ομάδες 

Ανάλογα με την σύσταση τους : 

 

- Φυσικά ή εμπειρικά ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, τα οποία λαμβάνονται κατά 

κανόνα από τη φύση (π.χ. γάλα, αίμα, πατάτα, εκχυλίσματα φρούτων). Είναι σχετικά 

φτηνά και περιέχουν ποικιλία θρεπτικών στοιχείων χωρίς όμως ακριβή συγκέντρωση 

αλλά είναι εύκολη η ανάπτυξη των μικροοργανισμών   

- Συνθετικά με καθορισμένη χημική σύσταση. Παρασκευάζονται στο εργαστήριο ή στη 

βιομηχανία σύμφωνα με οδηγίες, οι οποίες αναφέρουν πλήρως την ποιοτική και 

ποσοτική τους σύσταση και τα συστατικά είναι σε καθαρή μορφή. 
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Ανάλογα με την χρήση τους : 

 

- Αρίθμησης και απομόνωσης. Είναι τα υποστρώματα που χρησιμοποιούνται για την 

αρίθμηση διαφόρων ομάδων μικροοργανισμών. 

-Εκλεκτικά. Είναι τα υποστρώματα τα οποία επιτρέπουν την ανάπτυξη ορισμένων 

ομάδων μικροοργανισμών. Η προσθήκη κάποιων χημικών ουσιών (αντιβιοτικό ή άλλος 

αναστολέας της αύξησης), η αλλαγή της πηγής άνθρακα, αζώτου κ.ά. μπορεί να 

μετατρέψει ένα  υπόστρωμα σε εκλεκτικό. Ένα τέτοιο υπόστρωμα είναι το  MacConkey 

agar στο οποίο αναπτύσσονται τα εντεροβακτήρια. Επίσης η προσθήκη π.χ. 

κρυσταλλικού ιώδους σε ορισμένη συγκέντρωση επιτρέπει την ανάπτυξη μόνο των 

Gram  αρνητικών βακτηρίων και όχι των Gram θετικών βακτηρίων.   

-Διαγνωστικά ή υποστρώματα διαφοροποίησης. Ένα υπόστρωμα διαφοροποίησης 

επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση ορισμένων ειδών μικροοργανισμών από τις  

χαρακτηριστικές αποικίες που παράγουν, που δημιουργούνται λόγω της σύστασης του 

υποστρώματος. Το αιματούχο άγαρ π.χ. επιτρέπει να διακρίνουμε τους 

μικροοργανισμούς σε αιμολυτικούς ή μη από τη ζώνη καθαρισμού που περιβάλλει την 

αποικία  των αιμολυτικών. Επίσης η E. Coli στο MacConkey agar παράγει βυσσινί 

αποικίες γιατί ζυμώνει την περιεχόμενη στο υπόστρωμα λακτόζη σε αντίθεση με άλλα 

είδη που παράγουν άχρωμες αποικίες, άρα το συγκεκριμμένο υπόστρωμα είναι 

διαγνωστικό για το βακτήριο E. Coli.  

-Χαρακτηρισμού των βακτηρίων. Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των 

φυσιολογικών και βιοχημικών χαρακτήρων των μικροοργανισμών με σκοπό την 

ταξινόμηση τους. 

-Διατήρησης. Υπάρχει ποικιλία θρεπτικών υποστρωμάτων που χρησιμοποιούνται για 

τη διατήρηση των μικροοργανισμών. 

 

Ανάλογα με την φυσική τους κατάσταση : 

 

Όλα τα θρεπτικά υποστρώματα είναι καταρχήν υγρά και στερεοποιούνται με την 

προσθήκη του δισακχαρίτη αγαρόζη (άγαρ) που λαμβάνεται από εκχύλισμα θαλάσσιων 

φυκών. Το άγαρ διατηρείται τηγμένο σε θερμοκρασίες γύρω στους 100
ο
C  και πήζει 

στους 40-43
ο
C. Είναι ουδέτερο συστατικό, δεν επηρεάζει, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, 

τον μεταβολισμό των μικροοργανισμών και δεν αποικοδομείται από ζύμες και μύκητες. 

Γενικά τα υποστρώματα διακρίνονται σε  

- Υγρά 

- Στερέα μετατρεπόμενα σε υγρά που περιέχουν άγαρ 1-2% 

- Ημιστερέα που περιέχουν άγαρ 0,5% 

 

Προετοιμασία  υποστρωμάτων 

 

Τα υποστρώματα  υγρά ή στερεά παρασκευάζονται είτε από την ανάμειξη των επί 

μέρους συστατικών του υποστρώματος ή περισσότερο εύκολα από την προσθήκη νερού 

στο αφυδατωμένο προϊόν που περιέχει όλα τα συστατικά. Τα περισσότερα 

υποστρώματα διατίθενται σε μορφή σκόνης. 

Η παρασκευή περιλαμβάνει : 

-Ζύγιση των επί μέρους συστατικών ή του πλήρους αφυδατωμένου υλικού και διάλυση 

στην κατάλληλη ποσότητα νερού. 

-Θέρμανση με ανάδευση μέχρι βρασμού 

-Ψύξη και ρύθμιση του επιθυμητού pH 
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-Μοίρασμα σε κωνικές φιάλες ή δοκιμαστικούς σωλήνες και κλείσιμο του στόμιου τους 

με υδρόφοβο βαμβάκι ή πλαστικό ή μεταλλικό καπάκι. 

-Αποστείρωση στους 121C για 15min σε πίεση 1,1Atm. 

-Μετά την παρασκευή τους ελέγχονται για τη στειρότητα τους με επώαση δείγματος 

στους 37°C για 24-48 h.  

-Τέλος διατηρούνται  σε ψύξη. 

 

Τα στερεά υποστρώματα που διατηρούνται σε κωνικές φιάλες όταν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν ρευστοποιούνται και μοιράζονται σε τρυβλία. Η ρευστοποίηση του 

υποστρώματος γίνεται σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε νερό που βράζει ή στην 

αποστείρωση για 1 λεπτό (121C , 1,1Atm) 

 

Παρασκευή  υποστρώματος 

 

 
 

 
 

 
 

 

Προετοιμασία τρυβλίων με στερεό θρεπτικό υπόστρωμα 

 

 

Κωνική φιάλη 

με υπόστρωμα 

Άπλωμα τρυβλίων Στερεοποίηση τρυβλίων Κενά τρυβλία Petri 

Θέρμανση με 

ανάδευση 

μέχρι βρασμού 

και 

Αποστείρωση 

121° C , 15 min 

Απεσταγμένο 

H2O 

Άγαρ 

σε σκόνη 

Κωνική φιάλη 

με υπόστρωμα 

Υδρόφοβο 

 βαμβάκι 
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Θρεπτικά υποστρώματα ( γενικά - εξειδικευμένα ) για την ανάπτυξη - απομόνωση 

μικροοργανισμών  

 

Plate Count Agar 

 

1. Χρήση 

Γενικό θρεπτικό υπόστρωμα: Δεν περιέχει ανασταλτικές ουσίες ή δείκτες, διότι 

χρησιμοποιείται κυρίως για τον προσδιορισμό του ολικού πληθυσμού 

μικροοργανισμών σε γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, νερό καθώς και άλλα προϊόντα. 

2. Σύσταση (g/l) 

Πεπτόνη από καζεΐνη 5,0 

Εκχύλισμα ζύμης 2,5 

D(+) γλυκόζη 1,0 

Άγαρ 14,0 

3. Προετοιμασία 

22,5 g σκόνης διαλύονται σε 1L απεσταγμένου νερού και αποστειρώνονται. Σε μερικές 

περιπτώσεις (για μελέτη πρωτεολυτικών βακτηρίων) προστίθεται και 1g σκόνης 

αποβουτυρωμένου γάλακτος. 

pH: 7,0±0,2 στους 25°C 

Στα τρυβλία ο χρωματισμός είναι κίτρινο διαυγές. 

Στην περίπτωση που έχει προστεθεί και σκόνη γάλακτος ο χρωματισμός είναι ιριδίζων 

κίτρινο. 

4. Επώαση 

Στους 30°C για 72h υπό αερόβιες συνθήκες 

5. Τρόπος δράσης 

Η πεπτόνη από καζεΐνη παρέχει αμινοξέα και σύμπλοκες ενώσεις αζώτου, οι οποίες 

είναι αναγκαίες για τη βακτηριακή ανάπτυξη. Το εκχύλισμα ζύμης παρέχει στα 

βακτηριακά κύτταρα βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ενώ η γλυκόζη αποτελεί πηγή 

ενέργειας. 

6. Ανάπτυξη και ανάγνωση των αποικιών 

Όλες οι αποικίες που αναπτύσσονται σε αυτό το υπόστρωμα καταμετρούνται. Αν το 

υπόστρωμα περιέχει σκόνη γάλακτος και εμφανιστούν αποικίες με άλω, υποδεικνύει 

την ύπαρξη πρωτεολυτικών μικροοργανισμών.  

 

 

 
 Ανάπτυξη αποικιών στο δεξί ημισφαίριο του τρυβλίου 

 

 

 
Tryptone Soy Agar (TSA) 

 

1. Χρήση 

Παγκόσμιο μέσο καλλιέργειας απαλλαγμένο από αναστολείς και δείκτες για ευρύ 

φάσμα εφαρμογών. 

2. Σύσταση (g/l) 

Πεπτόνη από καζεΐνη 15,0 

Σκόνη σόγιας 5,0 

Χλωριούχο νάτριο 5,0 

Άγαρ 15,0 
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3. Προετοιμασία 

40 g σκόνης διαλύονται σε 1L απεσταγμένου νερού και αποστειρώνονται. 

pH: 7,3±0,2 στους 25°C 

Στα τρυβλία ο χρωματισμός είναι κίτρινο-καφέ διαυγές. 

4. Επώαση 

Εξαρτάται από το σκοπό που χρησιμοποιείται. Στους 25-35°C από 24h μέχρι 7d. 

5. Τρόπος δράσης 

Η καζεΐνη και η σόγια παρέχουν αμινοξέα και άλλες ενώσεις αζώτου που είναι 

απαραίτητες για την ανάπτυξη πολλών ομάδων μικροοργανισμών. Το χλωριούχο νάτριο 

προστίθεται για την εξισορρόπηση της ωσμωτικής πίεσης. 

6. Ανάπτυξη και ανάγνωση των αποικιών 

Όλες οι αποικίες που αναπτύσσονται σε αυτό το υπόστρωμα καταμετρούνται.  

 

 
Χρωματισμός υποστρώματος στο τρυβλίο 

 

 

 

 

 
 

Pseudomonas Selective Agar Base 

 

1. Χρήση 

Εκλεκτικό θρεπτικό υπόστρωμα για την απομόνωση και την απαρίθμηση των 

Pseudomonas.  

2. Σύσταση (g/l) 

Πεπτόνη από ζελατίνη 16,0 

Υδρόλυμα καζεΐνης 10,0 

Θειϊκό κάλιο 10,0 

Χλωριούχο μαγνήσιο 1,4 

Άγαρ 11 

CFC Selective Supplement: mg/l 

Cephalothin (κεφαλοδίνη) 50,0 

Fucidin (φουσιδίνη) 10,0 

Cetrimid (κετριμίδη) 10,0 

3. Προετοιμασία 

24,2 g σκόνης διαλύονται σε 500ml απεσταγμένου νερού, προστίθενται 5ml 

γλυκερόλης, και αποστειρώνονται. Όταν το υπόστρωμα έρθει σε θερμοκρασία 45-47°C 

προστίθεται σε αυτό το CFC Selective Supplement και κατόπιν ανάδευσης είναι έτοιμο 

προς χρήση. 

pH: 7,1±0,2 στους 25°C 

4. Επώαση 

Στους 25°C για 44±4h υπό αερόβιες συνθήκες. Εφαρμόζεται η μέθοδος της 

επίστρωσης. 

5. Τρόπος δράσης 

Η πεπτόνη που παρέχει άνθρακα και άζωτο που είναι απαραίτητα για την βακτηριακή 

αύξηση. Το χλωριούχο μαγνήσιο και το θειικό κάλιο προωθούν την παραγωγή 

πυοκυανίνης. Η γλυκερόλη χρησιμοποιείται για την παροχή ενέργειας καθώς και για 
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την ανάπτυξη και για την παραγωγή πυοκυανίνης. Η πυοκυανίνη είναι μια μπλε- 

πράσινη χρωστική που περιβάλει την ανάπτυξη του Pseudomonas aeruginosa, το οποίο 

αποτελεί το μόνο γνωστό στέλεχος που παράγει αυτή τη χρωστική. Τα αντιβιοτικά 

αναστέλλουν την ανάπτυξη των Gram θετικών βακτηρίων. 

6. Ανάπτυξη και ανάγνωση των αποικιών 

Όλες οι αποικίες που αναπτύσσονται σε αυτό το υπόστρωμα είναι ύποπτες για 

Pseudomonas spp. και καταμετρούνται. Οι ύποπτες αποικίες επιβεβαιώνονται με θετική 

δοκιμή οξειδάσης και αρνητική δοκιμή ζύμωσης της γλυκόζης. 

 

       

         

  Pseudomonas aeruginosa 

 

 

 

 

 
MRS Agar 

 

1. Χρήση 

Θρεπτικό υπόστρωμα το οποίο δημιουργήθηκε από τους de Man, Rogosa and Sharpe 

(1960) για τον εμπλουτισμό, καλλιέργεια και απομόνωση γαλακτικών βακτηρίων και 

ιδιαίτερα των γαλακτοβακίλλων από όλους τους τύπους των προϊόντων 

2. Σύσταση (g/l) 

Πεπτόνη από καζεΐνη 10,0 

Εκχύλισμα κρέατος 10,0 

Εκχύλισμα ζύμης 4,0 

D(+) γλυκόζη 20,0 

Όξινο φωσφορικό κάλιο 2,0 

Οξικό νάτριο 5,0 

Θειικό μαγνήσιο 0,2 

Θειικό μαγγάνιο 0,04 

Άγαρ 14 

3. Προετοιμασία 

68,2 g σκόνης διαλύονται σε 1L απεσταγμένου νερού και αποστειρώνονται. Όταν το 

υπόστρωμα έρθει σε θερμοκρασία 45-50°C είναι έτοιμο για ενσωμάτωση. 

pH: 7,0±0,2 στους 25°C 

Στα τρυβλία ο χρωματισμός είναι καφέ διαυγές. 

4. Επώαση 

Στους 30-35°C για 72h. Εφαρμόζεται η μέθοδος της ενσωμάτωσης. 

5. Τρόπος δράσης 

Τα εκχυλίσματα ζύμης και κρέατος και η πεπτόνη αποτελούν πηγές άνθρακα, αζώτου 

και βιταμινών που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη όλων των μικροοργανισμών. Το 

εκχύλισμα ζύμης επίσης περιέχει βιταμίνες και αμινοξέα απαραίτητα για την ανάπτυξη 

των γαλακτικών βακτηρίων. Το Τween 80 αποτελεί δραστική ουσία για τη μείωση της 

επιφανειακής τάσης ενισχύοντας την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από τα 

γαλακτικά βακτήρια. Το θειικό μαγνήσιο και θειικό μαγγάνιο παρέχουν κατιόντα 

απαραίτητα για το μεταβολισμό των κυττάρων. Το οξικό νάτριο καθώς και το pH 

καταστέλλει την ανάπτυξη άλλων μικροοργανισμών. 
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6. Ανάπτυξη και ανάγνωση των αποικιών 

Καλή ανάπτυξη. Ωχρές μπεζ αποικίες. 

 

 

  Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis 

 

 

 

 
 

Baird-Parker Agar 

 

1. Χρήση 

Εκλεκτικό θρεπτικό υπόστρωμα για την απομόνωση και απαρίθμηση του 

Staphylococcus aureus σε τρόφιμα και φαρμακευτικά προϊόντα σύμφωνα με τον Baird-

Parker (1962). 

2. Σύσταση (g/l) 

Πεπτόνη από καζεΐνη 10,0 

Εκχύλισμα κρέατος 5,0 

Εκχύλισμα ζύμης 1,0 

Πυροσταφυλικό νάτριο 14,0 

Γλυκίνη 12,0 

Χλωριούχο λίθιο 5,0 

Άγαρ 15,0 

Επίσης προστίθενται  

Μίγμα κρόκου αυγού και τελλουρίτη 50 ml 

Σε μερικές περιπτώσεις sulphomethazine 0.05 

3. Προετοιμασία 

58 g σκόνης διαλύονται σε 0.95 L απεσταγμένου νερού και αποστειρώνονται. Όταν το 

υπόστρωμα έρθει σε θερμοκρασία 45-47°C προστίθεται σε αυτό το μίγμα κρόκου 

αυγού και τελουρίτη και αν απαιτείται προστίθεται και sulphomethazine. 

pH: 6,8±0,2 στους 25°C 

Στα τρυβλία ο χρωματισμός είναι ιριδίζων κίτρινο-καφέ. 

4. Επώαση 

Στους 35°C για 24-45h υπό αερόβιες συνθήκες. 

5. Τρόπος δράσης 

Αυτό το θρεπτικό υπόστρωμα περιέχει χλωριούχο λίθιο και τελουρίτη για την αναστολή 

ανάπτυξης της μικροχλωρίδας που συνοδεύει το τρόφιμο, ενώ το πυροσταφυλικό και η 

γλυκίνη διεγείρουν εκλεκτικά την ανάπτυξη των σταφυλοκόκκων. Οι αποικίες των 

σταφυλοκόκκων έχουν δύο χαρακτηριστικά όταν αναπτύσσονται σε αυτό το αδιαφανές 

θρεπτικό υλικό (η αδιαφάνεια οφείλεται στον κρόκο αυγού) 

α) χαρακτηριστικές ζώνες και δακτυλίδια αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα της λιπόλυσης 

και πρωτεόλυσης. Χαρακτηριστικά, λόγω της λιπάσης του S. aureus υδρολύεται η 

λιποπρωτεΐνη του κρόκου του αυγού παράγοντας μια διαυγή άλω γύρω από την αποικία 

του μικροοργανισμού. 

β) αναγωγή του τελλουρίτη σε τελλούριο οδηγεί σε μαύρο χρωματισμό των αποικιών. 

Η προσθήκη sulphomethazine συνίσταται για την καταστολή ανάπτυξης και 

συνάθροισης ειδών του γένους Proteus. 
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6. Ανάπτυξη και ανάγνωση των αποικιών 

Εμφάνιση αποικιών Μικροοργανισμοί 

Μαύρες γυαλιστερές καμπυλωτές αποικίες διαμέτρου 1-

5 mm με μια στενή διαφανή περιφερειακή ζώνη φάρδους 

2-5 mm. Οι ζώνες αυτές γίνονται αδιαφανείς μόνο μετά 

από 48h επώασης. 

Staphylococcus aureus 

 

Μαύρες γυαλιστερές ακανόνιστου σχήματος αποικίες. Οι 

αδιαφανείς ζώνες σχηματίζονται γύρω από τις αποικίες 

μετά από 24h επώασης. 

Staphylococcus epidermis 

 

Μερικές φορές αναπτύσσονται πολύ μικρές, καφέ προς 

το μαύρο αποικίες χωρίς διακριτή περιφερειακή ζώνη. 

Micrococcus 

 

Σκούρες καφέ, θολές αποικίες. Διαυγείς περιφερειακές 

ζώνες εμφανίζονται μετά από 48h.  

Bacillus species 

 

Άσπρες αποικίες, χωρίς διακριτές ζώνες.  Ζύμες 

 

 

 

Staphylococcus aureus 

 

 

 

 

 
VRBA (Violet Red Bile Agar) 

 

1. Χρήση 

Εκλεκτικό θρεπτικό υπόστρωμα που προτάθηκε από τον Davis (1951) για την 

απομόνωση και την απαρίθμηση των κολοβακτηρίων συμπεριλαμβανομένου και του E. 

coli σε νερό, γάλα, παγωτό, κρέατα και άλλα τρόφιμα.   

2. Σύσταση (g/l) 

Πεπτόνη από κρέας 7.0, εκχύλισμα ζύμης 3,0, χλωριούχο νάτριο 5,0, λακτόζη 10,0, 

neutral red 0,03, μίγμα χολικών αλάτων 1,5, crystal violet 0,02, άγαρ 13,0  

3. Προετοιμασία 

39,5 g σκόνης διαλύονται σε 1L απεσταγμένου νερού. Το διάλυμα αναδεύεται μέχρι να 

βράσει και είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί  

Δεν αποστειρώνεται. Δεν υπερθερμαίνεται.  

pH: 7,4±0,2 στους 25°C 

Στα τρυβλία ο χρωματισμός είναι διαυγές σκούρο κόκκινο. 

4. Επώαση 

Στους 30°C για 24h  μελέτη κολοβακτηριδίων 

Στους 44,5°C για 24h  μελέτη κολοβακτηριδίων κοπράνων 

5. Τρόπος δράσης 

Το crystal violet και τα χολικά άλατα αναστέλλουν την ανάπτυξη των Gram-θετικών 

μικροοργανισμών. Η αποικοδόμηση της λακτόζης σε οξύ, χαρακτηριστικό των 

κολοβακτηρίων, αποδεικνύεται από τον δείκτη για την πτώση του pH neutral red, ο 

οποίος γίνεται κόκκινος, καθώς και από τη καθίζηση των χολικών αλάτων. Όλα τα 

εντεροβακτήρια, εκτός των κολοβακτηρίων είναι αρνητικά στην αποικοδόμηση 

λακτόζης.  
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6. Ανάπτυξη και ανάγνωση των αποικιών 

Εμφάνιση αποικιών Μικροοργανισμοί 

Κόκκινες αποικίες με περιφερειακές 

κοκκινωπές ζώνες καθίζησης αλάτων. 

Εντεροβακτήρια θετικά στη λακτόζη: 

κολοβακτηρίδια, Ε.coli 

Ροζ αποικίες σε μέγεθος κεφαλής καρφίτσας Εντερόκοκκοι, πιθανών Klebsiella 

Άχρωμες αποικίες Εντεροβακτήρια αρνητικά στη λακτόζη 

 

 

 
   

Ανάπτυξη αποικιών 

 

 

 
 

 

 

VRBD (Violet Red Bile Dextrose Agar) 

 

1. Χρήση 

Εκλεκτικό θρεπτικό υπόστρωμα που προτάθηκε από τους Mossel et al., (1951) για την 

απομόνωση και την απαρίθμηση όλων των ειδών των εντεροβακτηρίων από τρόφιμα. 

2. Σύσταση (g/l) 
Πεπτόνη από κρέας 7.0, εκχύλισμα ζύμης 3,0, χλωριούχο νάτριο 5,0, D(+) γλυκόζη 

10,0, neutral red 0,03, μίγμα χολικών αλάτων 1,5, crystal violet 0,02, άγαρ 13,0  

3. Προετοιμασία 
39,5 g σκόνης διαλύονται σε 1L απεσταγμένου νερού. Το διάλυμα αναδεύεται μέχρι να 

βράσει και είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί  

Δεν αποστειρώνεται. Δεν υπερθερμαίνεται.  

pH: 7,3±0,2 στους 25°C 

Στα τρυβλία ο χρωματισμός είναι διαυγές σκούρο κόκκινο. 

4. Επώαση 

Στους 35-37°C για 24h υπό αναερόβιες συνθήκες. 

5. Τρόπος δράσης 

Το crystal violet και τα χολικά άλατα αναστέλλουν την ανάπτυξη των άλλων 

μικροοργανισμών που συνοδεύουν το τρόφιμο. Η αποικοδόμηση της γλυκόζης 

συνεπάγεται από παραγωγή οξέος, η οποία ανιχνεύεται από τις κόκκινες αποικίες και 

από τις περιφερειακές ζώνες καθίζησης των χολικών αλάτων. Όλα τα εντεροβακτήρια 

μπορούν να ανιχνευθούν σε αυτό το υπόστρωμα, διότι όλα έχουν την ικανότητα να 

ζυμώνουν τη γλυκόζη. Αυτό το υπόστρωμα, παρόλα αυτά δεν είναι τόσο εξειδικευμένο 

για αυτούς τους μικροοργανισμούς, γι’αυτό μερικές φορές αναπτύσσονται και άλλοι 

μικροοργανισμοί που βρίσκονται στο δείγμα (πχ. Aeromonas) που δείχνουν τις ίδιες 

αντιδράσεις. 

6. Ανάπτυξη και ανάγνωση των αποικιών 

Εμφάνιση αποικιών Μικροοργανισμοί 

Κόκκινες αποικίες με περιφερειακές 

κοκκινωπές ζώνες καθίζησης αλάτων. 

Εντεροβακτήρια και άλλα 

Άχρωμες αποικίες Απουσία εντεροβακτηρίων 
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Ανάπτυξη αποικιών 

 

 

 

 
Sorbitol-MacConkey Agar (SMAC Agar) 

 

1. Χρήση 

Εκλεκτικό θρεπτικό υπόστρωμα  για την ανίχνευση και απομόνωση της 

εντεροαιμορραγικής (ΕΗΕC) Ε.coli 0157:Η7 από τρόφιμα και κόπρανα. 

2. Σύσταση (g/l) 
Πεπτόνη από κρέας 20.0, χλωριούχο νάτριο 5,0, χολικά αλάτα Νο. 3 1,5, σορβιτόλη 

10,0, crystal violet 0,001, neutral red 0.03, άγαρ 13,0  

3. Προετοιμασία 
25.8 g σκόνης διαλύονται σε 500ml απεσταγμένου νερού. Όταν το υπόστρωμα έρθει σε 

θερμοκρασία 45-47°C προστίθεται σε αυτό το περιεχόμενο ενός λυοφιλιωμένου 

φιαλιδίου με CT supplement, που έχει προστεθεί 1 ml αποστειρωμένου απεσταγμένου 

νερού.  

pH: 7,1±0,2 στους 25°C 

Στα τρυβλία ο χρωματισμός είναι διαυγές κόκκινο. 

4. Επώαση 

Στους 35°C για 18-24h υπό αερόβιες συνθήκες. 

5. Τρόπος δράσης 

Το crystal violet και τα χολικά άλατα αναστέλλουν δραστικά την ανάπτυξη των Gram 

θετικών βακτηρίων. Η προσθήκη Cefixime Potassium tellurite (CT) Supplement 

ενισχύει την εκλεκτικότητα του υποστρώματος για την ανάπτυξη του Ε.coli 0157:Η7 

καταστέλλοντας την ανάπτυξη των εναπομείναντων μικροοργανισμών. Η σορβιτόλη 

μαζί το δείκτη pH neutral red χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των θετικών στη 

σοβιτόλη αποικιών, οι οποίες έχουν κόκκινο χρώμα. Οι αρνητικές στη σορβιτόλη 

αποικίες είναι άχρωμες. 

6. Ανάπτυξη και ανάγνωση των αποικιών 

Άχρωμες αποικίες, αρνητικές στη ζύμωση της σορβιτόλης πρέπει να απομονωθούν για 

περαιτέρω ταυτοποίηση με ειδικούς αντιορούς, διότι είναι ύποπτες για Ε.coli 0157:Η7. 

 

 

 
  Ανάπτυξη αποικιών 

 

 

 
PALCAM (Listeria Selective Agar Base) 

 

1. Χρήση 

Εκλεκτικό θρεπτικό υπόστρωμα και μέσο διαφοροποίησης σύμφωνα με τους Van 

Netten et al. (1989) για την ανίχνευση και απομόνωση της Listeria monocytogenes από 

κόπρανα, βιολογικά δείγματα και επιμολυσμένα προϊόντα από περιβάλλον.  
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2. Σύσταση (g/l) 
Πεπτόνη 23,0, εκχύλισμα ζύμης 3,0, άμυλο 1,0, χλωριούχο νάτριο 5,0, άγαρ 13,0,     

D(-)μαννιτόλη 10.0, κιτρικό αμμώνιο σιδήρου (ΙΙΙ) 0,5, εσκουλίνη 0,8, γλυκόζη 0,5, 

χλωριούχο λίθιο15,0, ερυθρό φαινόλης 0,08 

3. Προετοιμασία 
35,9 g σκόνης διαλύονται σε 500ml απεσταγμένου νερού και αποστειρώνονται. Όταν το 

υπόστρωμα έρθει σε θερμοκρασία 45-47°C προστίθεται σε αυτό το περιεχόμενο ενός 

φιαλιδίου με εκλεκτικό αντιβιοτικό για τη Listeria. 

pH: 7,2±0,2 στους 25°C 

Στα τρυβλία ο χρωματισμός είναι διαυγές σκούρο κόκκινο. 

4. Επώαση 

Στους 35°C για 48h υπό μικροαερόφιλες συνθήκες. 

5. Τρόπος δράσης 

Το Palcam αποτελεί ένα θρεπτικό υπόστρωμα κατάλληλα για την ανάπτυξη της Listeria 

monocytogenes, ενώ παράλληλα αναστέλλει την ανάπτυξη των άλλων θετικών κατά 

Gram βακτηρίων και των περισσότερων αρνητικών κατά Gram βακτηρίων. Η 

εκλεκτικότητα αυτού του υποστρώματος προέρχεται από τα συστατικά του: 

πολυμυξίνη, acriflavin, κεφταζιμίντη και χλωριούχο λίθιο. Η Listeria monocytogenes 

αποικοδομεί την εσκουλίνη σε γλυκόζη και εσκουλετίνη. Η εσκουλετίνη εμφανίζεται 

με ένα χρώμα πράσινο ελιάς σε συνδυασμό με τα ιόντα σιδήρου (ΙΙΙ). Θετικά στη 

μαννιτόλη εμφανίζονται κάποια βακτήρια όπως ο Staphylococcus aureus, δίνοντας 

κίτρινες αποικίες αν δεν έχουν  ανασταλεί. 

6. Ανάπτυξη και ανάγνωση των αποικιών 

Η Listeria monocytogenes εμφανίζεται με ένα χρώμα πράσινο ελιάς στις αποικίες της 

και όταν βρίσκονται πολλές μαζί δίνουν ένα μαύρο χρώμα. 

Επιπλέον βιοχημικά τεστ πρέπει να γίνουν για την ταυτοποίηση ύποπτων αποικιών.  

 

 

 
    

  Ανάπτυξη αποικιών 

 

 

 
 

XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) Agar 

 

1. Χρήση 

Θρεπτικό υπόστρωμα που χρησιμοποιείται για την απομόνωση και διαφοροποίηση 

παθογόνων εντεροβακτηρίων, ειδικώς για Shigella spp. και Salmonella spp..  

2. Σύσταση (g/l) 
Eκχύλισμα ζύμης 3,0, χλωριούχο νάτριο 5,0, D(+) ξυλόζη 3,75, λακτόζη 7,5, σουκρόζη 

7,5, L(+) λυσίνη 5,0, δεοξυχολικό νάτριο 1,0, θειοθειικό νάτριο 6,8, κιτρικό αμμώνιο 

σιδήρου (ΙΙΙ) 0,8, ερυθρό φαινόλης 0,08, αγαρ 14,5. 

3. Προετοιμασία 
55 g σκόνης διαλύονται σε 1L απεσταγμένου νερού. Το διάλυμα αναδεύεται μέχρι να 

βράσει και είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί  

Δεν αποστειρώνεται. Δεν υπερθερμαίνεται.  

pH: 7,4±0,2 στους 25°C 

Στα τρυβλία ο χρωματισμός είναι διαυγές σκούρο κόκκινο. 
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4. Επώαση 

Στους 35°C για 48h υπό αερόβιες συνθήκες (επίστρωση). 

5. Τρόπος δράσης 

Αποικοδόμηση της ξυλόζης, της λακτόζης και της σουκρόζης σε οξύ προκαλεί την 

αλλαγή του ερυθρού της φαινόλης σε κίτρινο χρώμα. Η παραγωγή υδρόθειου 

ανιχνεύεται από το θειοθειικό και το άλας σιδήρου (ΙΙΙ), τα οποία αντιδρούν και δίνουν 

ένα μαύρο ίζημα σουλφιδίου του σιδήρου στις αποικίες. Τα βακτήρια που 

αποκαρβοξυλιώνουν την λυσίνη σε καβαδερίνη μπορούν να αναγνωριστούν από το μοβ 

χρωματισμό γύρω από τις αποικίες, λόγω της αύξησης του pH. Αυτές οι αντιδράσεις 

μπορούν να συμβαίνουν ταυτόχρονα ή διαδοχικά, προκαλώντας το δείκτη του pH να 

εμφανίζεται με διάφορες σκιές ή χρώματα ή μπορεί να αλλάζει το χρώμα του από 

κίτρινο σε κόκκινο κάτω από παρατεταμένη επώαση. Αυτό το υπόστρωμα είναι 

ασθενώς επιλεκτικό.  

6. Ανάπτυξη και ανάγνωση των αποικιών 

Εμφάνιση αποικιών Μικροοργανισμοί 

Κίτρινες, περιτριγυρισμένες με κίτρινες ζώνες, 

αδιαφανείς ζώνες καθίζησης. 

Escherechia coli, 

Enterobacter, Aeromonas 

Κίτρινες, περιτριγυρισμένες με κίτρινες ζώνες, 

αδιαφανείς, βλεννώδεις με ζώνες καθίζησης. 

Klebsiella 

 

Κίτρινες, περιτριγυρισμένες με κίτρινες ζώνες, 

αδιαφανείς, μερικές φορές με μαύρο κέντρο. 

Citrobacter (θετικά στη 

λακτόζη στελέχη) 

Κίτρινες, περιτριγυρισμένες με κίτρινες ζώνες, 

αδιαφανείς. 

Serratia, Hafnia 

Κίτρινες, περιτριγυρισμένες με κίτρινες ζώνες, 

ημιδιαφανείς, με μαύρο κέντρο. 

Proteus vulgaris, Proteus 

mirabilis 

Αποικίες με το ίδιο χρώμα με αυτό του 

υποστρώματος, ημιδιαφανείς, μερικές φορές με μαύρο 

κέντρο.  

Salmonella 

Αποικίες με το ίδιο χρώμα με αυτό του 

υποστρώματος, ημιδιαφανείς. 

Shingella, Providencia, 

Pseudomonas 

Πορτοκαλί, ελαφρώς αδιαφανείς.  Salmonella typhosa (θετικές 

στην ξυλόζη αποικίες) 

 

Salmonella            Klebsiella pneumoniae             Serratia                  Shigella sonnei 
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Ανάπτυξη μικροοργανισμών στα θρεπτικά υποστρώματα 

 

 

Μετά την επώαση των μικροοργανισμών η ανάπτυξη τους στα  υγρά  υποστρώματα 

εμφανίζεται ως  θόλωση. Η θόλωση μπορεί να είναι ομοιογενής σε όλο το θρεπτικό 

υπόστρωμα ή να περιορίζεται στον πυθμένα του δοκιμαστικού σωλήνα και να 

εμφανίζεται ως κροκίδωση ή να σχηματίζει ένα επιφανειακό υμένιο. 

 

    Θολότητα                         Επιφανειακό υμένιο                  Κροκίδωση-Ίζημα 

 

 
 

 
 

 

 

 

Η ανάπτυξη μικροοργανισμών στα στερεά υποστρώματα έχει σαν συνέπεια την 

εμφάνιση ορατών αποικιών. Κάθε αποικία προέρχεται  από ένα μεμονωμένο κύτταρο ή 

από συσσωμάτωμα κυττάρων μικροοργανισμού που έχουν πολλαπλασιασθεί  (έχουν 

υποστεί επανειλημμένες διαιρέσεις) και εξελιχθεί σε μια αποικία ώστε τελικά η αποικία 

να είναι ένα συσσώρευμα θυγατρικών κυττάρων. Τα κύτταρα αυτά δεν μπορούν να 

διαχυθούν στο υπόστρωμα γιατί είναι στερεό και παραμένουν γύρω από το αρχικό 

κύτταρο. 

  

Μορφολογικά χαρακτηριστικά αποικιών σε στερεά θρεπτικά υποστρώματα 

 

Η μορφολογία αφορά το μέγεθος, τη μορφή, τη δομή το χρώμα, το σχέδιο κ.ά.. Οι 

διαφορές στη μορφολογία των αποικιών είναι σημαντικές αλλά όχι και καθοριστικές 

για τον διαχωρισμό και την ταυτοποίηση των μικροοργανισμών. Αφορούν κυρίως: 

 

1. Το σχήμα  
 

 

Κυκλική        ακανόνιστη      νηματοειδης        ριζοειδής         σπειροειδής      φακοειδής         

 

2. Το ύψος 

υπερυψωμένη           επίπεδη                κυρτή             με προεξοχή    ανάπτυξη στο υλικό 
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3.  Τα  άκρα 

 

 

         περιγραμμένα                ακτινωτά                  κυματοειδή                λοβώδη 

 

4.  Το  μέγεθος (σε χιλιοστά) 

5. Την  όψη της επιφάνειας (ομαλή, ρυτιδωμένη, στιλπνή) 

6. Το χρώμα (κίτρινη, ρόδινη, άσπρη, κόκκινη, μοβ) 

7. Τη διαφάνεια (διαφανής, αδιαφανής, θολερή) 

8. Τη σύσταση (βουτυρώδης, ιξώδης, μεμβρανώδης, κολλώδης) 

Οι αποικίες αναπτύσσονται στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό του υποστρώματος. Στη 

δεύτερη περίπτωση το σχήμα τους έχει συνήθως τη μορφή του φακού γιατί τα 

καινούργια κύτταρα πιέζονται από τη γύρω στερεά μάζα του υποστρώματος. Οι 

αποικίες αναπτύσσονται ή κοντά στην επιφάνεια ή κοντά στον πυθμένα ανάλογα τις 

ανάγκες τους σε οξυγόνο. 

9. Τη δημιουργία περιφερειακής ζώνης (άλω) 

 

Αραιωτικά υγρά 
 

Σε πολλές μικροβιολογικές αναλύσεις που παρέχουν ποσοτικά αποτελέσματα είναι 

απαραίτητη η αραίωση του προς εξέταση μικροβιολογικού δείγματος πριν τον 

εμβολιασμό στο θρεπτικό υπόστρωμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή 

αραίωση του δείγματος με το κατάλληλο αραιωτικό υγρό. Επίσης στα στερεά τρόφιμα 

είναι απαραίτητη αρχικά η προετοιμασία τους ως εναιώρημα σε αραιωτικό υγρό πριν 

τον τελικό χειρισμό τους και τις μετέπειτα αραιώσεις. Τα αραιωτικά υγρά θα πρέπει να 

έχουν προστατευτική επίδραση στα κύτταρα των μικροοργανισμών καθώς επίσης 

μπορούν και να ενισχύουν και ευνοούν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στα 

θρεπτικά υποστρώματα μετά τον εμβολιασμό. 

Τα αραιωτικά υγρά πρέπει να είναι αραιά διαλύματα αλάτων ή άλλων ουσιών, όχι 

πυκνά διαλύματα ή μόνο αποσταγμένο νερό. Η συγκέντρωση των αλάτων θα πρέπει να 

είναι τέτοια ώστε να διατηρούν την κατάλληλη οσμωτική πίεση μέσα και έξω από το 

κύτταρο, ώστε να μην τραυματίζεται ή καταστρέφεται. 

  

Τα κυριότερα  αραιωτικά υγρά και η σύσταση τους (g/l) είναι : 

 

Πεπτονούχο νερό : Πεπτόνη 15.0, NaCl 5.0, pH 7.2  

Πεπτονούχος φυσιολογικός ορός : Τρυπτόνη 1.0, NaCl 8.5 

Διάλυμα Ringer : NaCl 2.25, KCl 0.105, CaCl2 0.12, NaHCO3  0.05 

Τα συστατικά διαλύονται στο νερό με ελαφρά ανάδευση, ρυθμίζεται το pH, μοιράζεται 

σε δοκιμαστικούς σωλήνες ανά 9ml ή σε φιάλες αραιώσεων ανά 90 ή 99 ml και 

αποστειρώνεται στους 121°C για 15min.        
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Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ό  Μ έ ρ ο ς 

 
-Παρασκευή θρεπτικού υποστρώματος και ασηπτική μεταφορά σε δοκιμαστικούς 

σωλήνες-αποστείρωση 

-Προετοιμασία τρυβλίων για επίστρωση με αποστειρωμένο θρεπτικό υπόστρωμα 

-Θρεπτικά υποστρώματα (γενικά-εκλεκτικά) για την ανάπτυξη, απομόνωση 

μικροοργανισμών έχουν εμβολιασθεί και επωασθεί στις κατάλληλες συνθήκες. 

Μακροσκοπική παρατήρηση και ανάγνωση των αποικιών, μορφολογικά 

χαρακτηριστικά αποικιών. Επίδειξη υγρών υποστρωμάτων με αναπτυγμένες 

καλλιέργειες.   

 

 

Κ α τ α γ ρ α φ ή  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν 
 

Ανάγνωση και καταγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών των αποικιών στα 

διαφορετικά υποστρώματα 

 

 

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  κ α τ α ν ό η σ η ς 
 

 

1. Τι είναι θρεπτικό υπόστρωμα ; 

2. Με ποιες μορφές εμφανίζεται η ανάπτυξη του μικροοργανισμού σε υγρό 

υπόστρωμα ; 

3. Που στηρίζεται η μετατροπή ενός υποστρώματος από υγρό σε στερεό ; 

4. Με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί η παρεμποδιστική δράση των 

εξειδικευμένων υποστρωμάτων  
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3ο
 

ΕΕ ρρ γγ αα σσ ττ ήή ρρ ιι οο  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ΚΚααττααμμέέττρρηησσηη  μμιικκρροοοορργγααννιισσμμώώνν  

          ΚΚααττααμμέέττρρηησσηη  μμιικκρροοοορργγααννιισσμμώώνν  μμεε  ττηη  μμέέθθοοδδοο  ττωωνν        

            δδιιααδδοοχχιικκώώνν  ααρρααιιώώσσεεωωνν  σσεε  ττρρυυββλλίίαα  PPeettrrii  
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Καταμέτρηση μικροοργανισμών σε δείγμα                                                                                      
                                                                                                                                                                                         

 
Η καταμέτρηση του μικροοργανισμών εφαρμόζεται ευρέως στα μικροβιολογικά 

εργαστήρια και είναι απαραίτητη για τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων και του νερού 

όπως επίσης σε περιπτώσεις για να γίνει σύγκριση του αριθμού των βακτηρίων που 

αναπτύσσονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες σε συγκεκριμένα υλικά. 

Για τον προσδιορισμό του αριθμού των βακτηρίων σε δείγματα χρησιμοποιούνται 

μέθοδοι που προσδιορίζουν: 

α) Ολικό αριθμό ζώντων βακτηρίων που προσδιορίζεται με τις μεθόδους: 

-Καταμέτρηση ζώντων βακτηρίων με τη μέθοδο διαδοχικών αραιώσεων σε τρυβλία 

Petri 

-Καταμέτρηση με τη μέθοδο του πλέον πιθανού αριθμού (Most Probable Number-

MPN) για προϊόντα που φέρουν χαμηλό πληθυσμό μικροοργανισμών.  

β) Ολικό αριθμό βακτηριακών κυττάρων (ζώντα και νεκρά κύτταρα) που 

προσδιορίζεται : 

- Άμεσα με απευθείας μικροσκοπική καταμέτρηση με τη βοήθεια οπτικού 

μικροσκοπίου 

-Έμμεσα με τη μέτρηση της θολερότητας εναιωρήματος βακτηρίων με χρήση 

φασματοφωτόμετρου. 

 

Καταμέτρηση ζώντων βακτηρίων με τη μέθοδο διαδοχικών αραιώσεων σε τρυβλία Petri 

 

Στόχος της καταμέτρησης των μικροβίων στα τρόφιμα είναι: 

 -η εκτίμηση του μικροβιακού φορτίου, χωρίς να ενδιαφέρουν οι διάφορες κατηγορίες 

και τα είδη 

- η καταμέτρηση διαφορετικών ομάδων μικροοργανισμών (μεσόφιλα, ψυχρότροφα 

κ.α.) όπως και ειδικών ομάδων, όπως των κολοβακτηριοειδών, ζυμών, λιπολυτικών, 

γαλακτικών βακτηρίων και άλλων. 

Για κάθε μια από τις ομάδες χρησιμοποιείται η ίδια τεχνική, αλλάζουν όμως τα 

θρεπτικά υποστρώματα (εκλεκτικά, εμπλουτιστικά) και οι συνθήκες επώασης.  

 

 

Αρχή μεθόδου 

 

 

- Εμβολιασμός στο κατάλληλο θρεπτικό υπόστρωμα σε τρυβλίο  &  στο κατάλληλο 

περιβάλλον (θερμοκρασία επώασης και χρόνος) 

- Σχηματισμός αποικιών από μικροβιακά κύτταρα 

- Καταμέτρηση αποικιών και υπολογισμός σε αριθμό μονάδων που σχηματίζουν 

αποικίες (colony forming units cfu/g ή cfu/ml) 

Μειονεκτήματα μεθόδου : Είναι χρονοβόρα, απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό, μεγάλο 

αριθμό γυαλικών και οι πολλές αραιώσεις του δείγματος αυξάνουν τον κίνδυνο 

μόλυνσης από αερομεταφερόμενους μικροοργανισμούς. Για να μειωθούν τα στατιστικά 

σφάλματα απαιτούνται επαναλήψεις.  

Παρ΄όλα αυτά χρησιμοποιείται ευρέως και δίνει ακριβείς πληροφορίες για το πλήθος 

των μικροοργανισμών. 
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Στάδια 

 

1. Δειγματοληψία 

 

Για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα μιας μικροβιολογικής ανάλυσης προϊόντος θα 

πρέπει το δείγμα που εξετάζεται να πληρεί κάποιους όρους, όπως να είναι 

αντιπροσωπευτικό, και ο χειρισμός του δείγματος να ελαχιστοποιεί τις μικροβιολογικές 

μεταβολές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, αποθήκευσης και κατεργασίας μέχρι την 

ανάλυση, ώστε να μην έχει μεταβληθεί το μικροβιολογικό του φορτίο από τη χρονική 

στιγμή της δειγματοληψίας 

 

2. Ομογενοποίηση του δείγματος 

 

Η ομογενοποίηση του δείγματος στα υγρά  δείγματα 

γίνεται με ανακίνηση τους, ενώ στα στερεά γίνεται με 

ανάμειξη 10gr ή 25gr δείγματος με 90ml ή 225ml 

αντίστοιχα αραιωτικού υγρού ( 0,1% διάλυμα πεπτόνης 

σε νερό και αλάτι (NaCl, 0,85%, w/v). 

Η ομογενοποίηση γίνεται σε συσκευή stomacher όπου 

με παλινδρομικές κινήσεις  (παρόμοιες του στομάχου) 

γίνεται η μεταφορά των μικροοργανισμών από το 

στερεό δείγμα στο αραιωτικό υγρό μαζί με κάποια άλλα  

υδατοδιαλυτά συστατικά (π.χ. χρωστικές). Το 

πλεονέκτημα της συσκευής σε σχέση με τη χρήση παλαιότερα ηλεκτρικού 

ομογενοποιητή είναι ότι δεν αυξάνεται η θερμοκρασία λόγω έλλειψης τριβής με 

αποτέλεσμα να μην καταστρέφονται οι θερμοευαίσθητοι μικροοργανισμοί 

 

3. Παρασκευή διαδοχικών δεκαδικών αραιώσεων 

 

Η καταμέτρηση των αποικιών σε τρυβλίο μπορεί να είναι ακριβής όταν ο αριθμός τους 

κυμαίνεται από 30 έως 300 ώστε να αναπτυχθούν ορατές μεμονωμένες αποικίες και να 

καταμετρηθούν με ακρίβεια. Επειδή ο αριθμός των βακτηρίων σε ένα δείγμα είναι 

εξαιρετικά μεγάλος πρέπει να γίνει αραίωση του δείγματος και στη συνέχεια να 

εμβολιασθεί για την ανάπτυξη των αποικιών. Γι’ αυτό γίνεται αρχικά η αραίωση του 

δείγματος με διαδοχικές δεκαδικές αραιώσεις. Επιτυχής αραίωση θεωρείται όταν 

προκύπτει τρυβλίο με 30-300 αποικιών βακτηρίων-ζυμών/τρυβλίο. Αν ο αριθμός των 

αποικιών είναι μικρότερος από 30, τα μικρά λάθη κατά την τεχνική της αραίωσης θα 

έχουν σημαντική επίπτωση στην τελική καταμέτρηση (αύξηση σφάλματος) και αν είναι 

πάνω από 300, θα είναι δύσκολη η καταμέτρηση τους και επί πλέον αποικίες που θα 

αναπτυχθούν κοντά θα μεγαλώσουν μαζί τελικά και θα καταμετρηθούν ως μία αποικία.  

Οι διαδοχικές αραιώσεις είναι δεκαδικές και γίνονται σε σωλήνες που περιέχουν 9ml 

αραιωτικού υγρού. Μεταφέρεται 1ml από κάθε προηγούμενη αραίωση σε  9ml 

αραιωτικού υγρού και προκύπτει η επόμενη αραίωση. Η μεταφορά του εκάστοτε 

αραιωμένου δείγματος στον επόμενο σωλήνα με αραιωτικό υγρό γίνεται με 

αποστειρωμένο σιφώνιο. Ακολουθεί ανακίνηση του σωλήνα σε μηχανικό αναδευτήρα 

για καλύτερη ανάμιξη. Η όλη διαδικασία γίνεται με ασηπτική τεχνική και χρήση νέου 

σιφωνίου για κάθε αραίωση. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου κριθεί 

επαρκής η αραίωση του δείγματος σύμφωνα με το προβλεπόμενο μικροβιακό φορτίο. 

Συσκευή stomacher 
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Η προετοιμασία των δεκαδικών αραιώσεων γίνεται όπως παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

4. Εμβολιασμός σε θρεπτικό υπόστρωμα  

 

Από κάθε αραίωση  γίνεται εμβολιασμός σε τρυβλία εις διπλούν. Πριν τον αντίστοιχο 

εμβολιασμό αναγράφεται η τελική αραίωση του δείγματος σε κάθε τρυβλίο (στο καπάκι 

του τρυβλίου)  

Ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει με τη μέθοδο της επίστρωσης ή με τη μέθοδο της 

ενσωμάτωσης όπως φαίνεται στις εικόνες 1 και 2. Για την ανάπτυξη αερόβιων 

μικροοργανισμών χρησιμοποιείται εμβολιασμός με επίστρωση διότι με τη διαδικασία 

της ενσωμάτωσης κύτταρα αερόβιων μικροοργανισμών που θα εγκλωβιστούν στο 

θρεπτικό υπόστρωμα ή στον πυθμένα του τρυβλίου κατά τη στερεοποίηση του 

υποστρώματος ίσως δεν αναπτυχθούν εξαιτίας ανοξικών συνθηκών. Ο εμβολιασμός με 

ενσωμάτωση χρησιμοποιείται για προαιρετικά αναερόβιους μικροοργανισμούς και για 

μικροαερόφιλους χρησιμοποιώντας δεύτερο στρώμα υποστρώματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Εικόνα 1. Εμβολιασμός με επίστρωση          Εικόνα 2. Εμβολιασμός με ενσωμάτωση    

 

 

5. Επώαση τρυβλίων σε επωαστικό κλίβανο   

 

Στη συνέχεια τα τρυβλία Petri αναστρέφονται (το καπάκι προς τα κάτω), ώστε να 

αποφεύγεται η εναπόθεση των υδρατμών που δημιουργούνται, στην επιφάνεια του 

1 ml 

1 ml 

0,1 ml 

0,1 ml 1 ml 

1 ml 1 ml 1 ml 

1 ml 0,1 ml 
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υποστρώματος του τρυβλίου. Επωάζονται σε επωαστικό κλίβανο σε θερμοκρασία και 

χρόνο ανάλογα με τις απαιτήσεις των μικροοργανισμών. 

 

6. Καταμέτρηση αποικιών και υπολογισμός   

                                                                                                                                                                             

Μετά  την περίοδο επώασης γίνεται καταμέτρηση των  αποικιών από τα τρυβλία που 

εμβολιάστηκαν. 

Α. Αριθμός cfu/ml ή cfu/g δείγματος  
Επιλέγονται τα τρυβλία με αριθμό αποικιών 30-300, εφόσον οι αραιώσεις έχουν 

πραγματοποιηθεί σωστά, για τον υπολογισμό του πληθυσμού των μικροοργανισμών 

στο δείγμα ανάλυσης. 

Ο αριθμός των αποικιών εκφράζεται σε αριθμό μικροβιακών μονάδων (colony forming 

unit - cfu), και καταγράφεται cfu/ml αν το αρχικό δείγμα είναι υγρό ή cfu/g αν το 

αρχικό δείγμα είναι στερεό. 

1. Πολλαπλασιάζεται ο αριθμός αποικιών του τρυβλίου επί τον παράγοντα αραίωσης 

του τρυβλίου που καταμετρήθηκε (αντίστροφο αντίστοιχής αραίωσης) 

Παράδειγμα 

 -  μέτρηση αποικιών που καταμετρήθηκαν στην 2
η
 αραίωση (10

-2
): 264 αποικίες 

 -  264 x 10
2
 = 26400        2,64 x10

4
 cfu /ml ή g 

 

2. Ο υπολογισμός μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τον τύπο 

N = Χ x 1/A = 264 x 1/10-2 = 264 x10
2
 = 2,64 x10

4
 cfu /ml ή g 

 

Β. Υπολογισμός και έκφραση αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 

7218:1996(Ε)  
Μετρώνται οι αποικίες (το σύνολο των αποικιών, τυπικές ή πιθανές αποικίες) για κάθε 

τριβλίο που περιλαμβάνει λιγότερες από 300 αποικίες.  

Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη η μέτρηση των αποικιών. Οι 

διασκορπισμένες αποικίες θεωρούνται ως μεμονωμένες αποικίες. Οι διασκορπισμένες 

αποικίες που βρίσκονται σε μορφή αλυσίδων θεωρούνται ως μία αποικία.  Εάν λιγότερο 

από το ¼ του τριβλίου έχει καλυφθεί από αποικίες, μετρώνται οι αποικίες στο 

ανεπηρέαστο τμήμα του τριβλίου και υπολογίζεται από αυτό ο αριθμός ολόκληρου του 

τριβλίου. Εάν περισσότερο από το ¼ του τριβλίου έχει καλυφθεί από αποικίες, τότε  δεν 

πραγματοποιείται μέτρηση.  

1. Μέθοδος υπολογισμού: γενική περίπτωση (μέτρηση συνολικού αριθμού αποικιών ή 

τυπικών αποικιών) 

Για να είναι έγκυρο το αποτέλεσμα, θεωρείται γενικά απαραίτητο να απαριθμούνται οι 

αποικίες σε ένα τουλάχιστον τριβλίο που εμπεριέχει τουλάχιστον 10 αποικίες (σύνολο 

αποικιών, τυπικές ή αποικίες που ακολουθούν τα κριτήρια ταυτοποίησης). 

Ο αριθμός Ν των μικροοργανισμών, που βρίσκονται στο εξεταζόμενο δείγμα 

υπολογίζεται ως ο μέσος όρος από 2 διαδοχικές αραιώσεις χρησιμοποιώντας την 

ακόλουθη εξίσωση: 

 

        όπου: 

 

Σc : είναι το άθροισμα των αποικιών που απαριθμήθηκαν σε 2 τριβλία τα οποία 

λήφθηκαν από 2 διαδοχικές αραιώσεις, τουλάχιστον ένα εκ των οποίων περιέχει το 

ελάχιστο 10 αποικίες, 

V : είναι ο όγκος του εμβολίου που τοποθετήθηκε σε κάθε τριβλίο (1ml ή 0,1ml) 
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d : είναι η αραίωση που αντιστοιχεί στην 1
η
 αραίωση που λήφθηκε [(όταν λαμβάνεται 

αδιάλυτο υγρό προϊόν (εξεταζόμενο δείγμα) τότε d =10
0
 =1]. 

Τα αποτελέσματα που υπολογίστηκαν, στρογγυλοποιούνται στα δύο πρώτα ψηφία. Εάν 

το τελευταίο ψηφίο είναι μικρότερο του 5, το προηγούμενο δεν τροποποιείται, ενώ εάν 

είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5, το προηγούμενο ψηφίο αυξάνεται κατά μία μονάδα. 

Το αποτέλεσμα εκφράζεται ως ο αριθμός μικροοργανισμών ανά ml (υγρά προϊόντα) ή 

ανά g (άλλα προϊόντα) με τη μορφή αριθμού μεταξύ 1,0 και 9,9, που υψώνεται στην 

κατάλληλη δύναμη του 10.  

Παράδειγμα:  

 -   μέτρηση αποικιών στην 1
η
 αραίωση που λήφθηκε (10

-2
): 168 αποικίες 

 -   μέτρηση αποικιών στην 2
η
 αραίωση που λήφθηκε (10

-3
): 14 αποικίες 

 

 
Με τη στρογγυλοποίηση του αποτελέσματος, όπως περιγράφηκε παραπάνω, ο αριθμός 

των μικροοργανισμών είναι 17000 ή 1,7  10
4
/ml ή g προϊόντος. 

 

2. Μέθοδος υπολογισμού: χαμηλοί πληθυσμοί 

2.1 Περίπτωση όπου ένα τριβλίο (εξεταζόμενο δείγμα ή αρχικό εναιώρημα ή 1
η
 

αραίωση) περιέχει λιγότερες από 10 αποικίες 

Οι μετρήσεις από τις 10 έως το (πρακτικό) ανώτερο όριο που ορίζει κάθε μέθοδος είναι 

στο άριστο εύρος ακρίβειας. Ωστόσο, η ακρίβεια μειώνεται σημαντικά όσο ο αριθμός 

των αποικιών μειώνεται κάτω του 10. 

Συγκεκριμένα: 

 - Εάν το τριβλίο περιέχει λιγότερες από 10 αποικίες, αλλά τουλάχιστον 4, το 

αποτέλεσμα εκφράζεται όπως στη γενική περίπτωση  

 -  Εάν το σύνολο των αποικιών είναι από 3 έως 1, η ακρίβεια του αποτελέσματος είναι 

πολύ χαμηλή και το αποτέλεσμα εκφράζεται ως εξής: «αριθμός μικροοργανισμών 

λιγότεροι από (4 d)/g ή ml». 

2.2 Περίπτωση όπου το τριβλίο (εξεταζόμενο δείγμα ή αρχικό εναιώρημα ή 1
η
 

αραίωση) δεν περιέχει αποικίες 
 - Εάν το τριβλίο που με το εξεταζόμενο δείγμα (υγρά προϊόντα) ή με το αρχικό 

εναιώρημα (άλλα προϊόντα) ή με την 1
η
 αραίωση που εμβολιάστηκε ή λήφθηκε δεν 

περιέχει καμία αποικία, το αποτέλεσμα εκφράζεται ως εξής: 

«λιγότεροι από 1/d μικροοργανισμοί/ml» (υγρά προϊόντα) ή «λιγότεροι από 1/d 

μικροοργανισμοί/g» (άλλα προϊόντα) 

όπου d είναι ο συντελεστής αραίωσης του αρχικού εναιωρήματος ή της 1
ης

 αραίωσης 

που εμβολιάστηκε ή λήφθηκε (d = 10
0
 = 1 όπου λαμβάνεται το άμεσα εμβολιασμένο 

εξεταζόμενο δείγμα του υγρού προϊόντος). 

3. Μέθοδος υπολογισμού με αριθμό αποικιών μεγαλύτερο από 300 

3.1  Εάν ο αριθμός των αποικιών για κάθε τριβλίο που περιλαμβάνει μια 1
η
 αραίωση d1 

είναι μεγαλύτερος από 300, με ορατές τυπικές αποικίες ή επιβεβαιωμένες αποικίες, και 

εάν το τριβλίο που περιλαμβάνει την επακόλουθη αραίωση d2 περιέχει λιγότερες από 

300, και δεν είναι ορατή καμία τυπική ή επιβεβαιωμένη αποικία, , το αποτέλεσμα 

εκφράζεται ως εξής: 
«λιγότεροι από 1/d2 και περισσότεροι από  1/d1 μικροοργανισμοί/ml ή g»   

όπου d1  και d2 είναι οι συντελεστές αραίωσης που αντιστοιχούν στην αραίωση d1  και d2  

Παράδειγμα:  

 -   μέτρηση στην 1
η
 αραίωση που λήφθηκε (10

-2
): περισσότερες από 300 αποικίες 

 -   μέτρηση αποικιών στην 2
η
 αραίωση που λήφθηκε (10

-3
): 33 αποικίες 
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Το αποτέλεσμα εκφρασμένο σε μικροοργανισμούς, είναι λιγότεροι από 1000 και 

περισσότεροι από 100/ ml ή g προϊόντος. 

3.2  Εάν ο αριθμός των αποικιών για κάθε τριβλίο που περιλαμβάνει μια 1
η
 αραίωση d1 

είναι μεγαλύτερος από 300, χωρίς ορατές τυπικές αποικίες ή επιβεβαιωμένες αποικίες, 

και εάν το τριβλίο που περιλαμβάνει την επακόλουθη αραίωση d2 περιέχει λιγότερες 

από 300, και δεν είναι ορατή καμία τυπική ή επιβεβαιωμένη αποικία, , το αποτέλεσμα 

εκφράζεται ως εξής: 
«λιγότεροι από 1/d2 μικροοργανισμοί/ml ή g»   

όπου d2 είναι ο συντελεστής αραίωσης που αντιστοιχεί στην αραίωση d2  

Παράδειγμα:  

 -   μέτρηση στην 1
η
 αραίωση που λήφθηκε (10

-2
): περισσότερες από 300 αποικίες 

 -   μέτρηση αποικιών στην 2
η
 αραίωση που λήφθηκε (10

-3
): 33 αποικίες 

Το αποτέλεσμα εκφρασμένο σε μικροοργανισμούς, είναι λιγότεροι από 1000/ml ή g 
προϊόντος. 
 

 

 

Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ό  Μ έ ρ ο ς 

 
Προσδιορισμός ολικής μεσόφιλης αερόβιας χλωρίδας (ΟΜΧ)  

 

Ο υπολογισμός της ολικής μεσόφιλης αερόβιας χλωρίδας αποτελεί βασικό παράγοντα 

για τον καθορισμό της ποιότητας ενός προϊόντος και  αποτελεί δείκτη υγιεινής 

κατάστασης του προϊόντος. Η ανεύρεση μεγάλου αριθμού, έστω και μη παθογόνων 

φανερώνει μη ποιοτικό τρόφιμο. Για κάθε τρόφιμο υπάρχουν κανονισμοί και 

αγορανομικές διατάξεις που καθορίζουν όρια ανοχής. Ο πληθυσμός των αερόβιων 

μεσόφιλων μικροβίων  γίνεται με τη μέθοδο των τρυβλίων σε συγκεκριμένες συνθήκες. 

 

 

Απαιτούμενα υλικά & μέσα 
 

Κωνικές φιάλες με υπόστρωμα  Plate Count Agar (PCA)                                                    

Κενά τρυβλία Petri                                                                          

Σωλήνες τύπου universal με αραιωτικό υγρό                                                                                                          

Σιφώνια 1ml                                                                                                                  

Διανομέας 

Επωαστικός κλίβανος 

Λύχνος Bunsen                                                                                 

 
Δείγμα                                                 Κιμάς 

Αραιώσεις                                           100  - 10-6 

Εμβολιασμός                                       Επίστρωση 

Θερμοκρασία επώασης                      30 º C 

Χρόνος επώασης                                 48 h 

Καταμέτρηση                                      Όλες οι αποικίες 

 

Το θρεπτικό υπόστρωμα Plate Count Agar είναι ένα γενικό υπόστρωμα χωρίς καμία 

ανασταλτική ουσία με αποτέλεσμα να επιτρέπει να αναπτυχθούν διάφορες ομάδες 

μικροοργανισμών. Η θερμοκρασία επώασης 30°C επιτρέπει την ανάπτυξη των 
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μεσόφιλων μικροοργανισμών (δεν θα αναπτυχθούν θερμόφιλα και ψυχρότροφα). Ο 

εμβολιασμός με επίστρωση επιτρέπει την ανάπτυξη των αερόβιων (δεν θα  

αναπτυχθούν τα υποχρεωτικά αναερόβια) .  

 

Διαδικασία  εκτέλεσης άσκησης 

 

 

 

Κ α τ α γ ρ α φ ή  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν 

 
Καταμέτρηση των αποικιών που αναπτύχθηκαν στα τρυβλία και υπολογισμός του 

αριθμού των βιώσιμων μικροβιακών μονάδων cfu/g  δείγματος 

 

Αραιώσεις                        10
-1   

              10
-2                 

10
-3                 

10
-4                 

10
-5 

Όγκος εμβολίου 

Αριθμός αποικιών 

Υπολογισμός cfu/g  δείγματος: 

 

  

 

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  κ α τ α ν ό η σ η ς 

  
1. Για ποιο λόγο η καταμέτρηση των μικροοργανισμών με τη μέθοδο των διαδοχικών 

αραιώσεων σε τρυβλία πρέπει να γίνει σε τρυβλία με αποικίες από 30-300 ; 

Ομογενοποιημένο 

δείγμα 

25g 

10
-1 10

-3 
10

-5 
10

-4 
10

-2 

225ml 

9ml 9ml 9ml 9ml 

1ml 1ml 1ml 1ml 

0,1ml 0,1ml 0,1ml 0,1ml 0,1ml 
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2. Από δείγμα γάλακτος γίνονται διαδοχικές δεκαδικές αραιώσεις. Πόσο αρχικό δείγμα 

υπάρχει στην αραίωση 10
-3 

 ; 

3. Κατόπιν ανάλυσης πάστας (γλυκού) καταμετρήθηκαν 169 αποικίες στην 1
η
   

αραίωση και 13 αποικίες στην 2
η 

αραίωση 
 
με εμβολιασμό με επίστρωση. Ποιος είναι ο 

πληθυσμός στο τρόφιμο με τη μέθοδο ISO : 

4.  Έχουμε ένα τρόφιμο και υποθέτουμε ότι έχει 10
6 

cfu / g . Πόσες αραιώσεις πρέπει να 

κάνουμε ι) με τη μέθοδο της επίστρωσης, ιι) με τη μέθοδο της ενσωμάτωσης , για να 

βρούμε τον πληθυσμό στο δείγμα  ;
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                                                                                      4ο
  

                                                            ΕΕ ρρ γγ αα σσ ττ ήή ρρ ιι οο   
 

  

  

  

  

  
  

  

  

  ΑΑπποομμόόννωωσσηη  μμιικκρροοοορργγααννιισσμμοούύ  σσεε  

κκααθθααρρήή  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα    
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Απομόνωση μικροοργανισμού από μικτό πληθυσμό 

 

         

Η οποιαδήποτε μικροβιολογική μελέτη ενός μικροοργανισμού για να προσδιορισθούν 

οι μορφολογικές, φυσιολογικές και  βιοχημικές ιδιότητες του απαιτεί καλλιέργεια του 

μικροοργανισμού που να έχει προέλθει από μία βιώσιμη αναπαραγωγική μονάδα. Η 

καλλιέργεια αυτή ονομάζεται καθαρή. 

Καθαρή καλλιέργεια είναι εκείνη κατά την οποία όλοι οι μικροοργανισμοί που 

αναπτύσσονται  είναι απόγονοι του ίδιου μικροοργανισμού, δηλαδή οι αποικίες που 

έχουν αναπτυχθεί, προέρχονται από τον πολλαπλασιασμό ενός μικροβιακού κυττάρου. 

Η απομόνωση ενός μικροοργανισμού σε καθαρή καλλιέργεια από μικτό πληθυσμό 

μπορεί να πραγματοποιηθεί συνδυάζοντας διάφορες μικροβιακές μεθόδους όπως : 

 

- Αραίωση του δείγματος με το εκλεκτικό θρεπτικό υπόστρωμα σε τρυβλίο Petri 

(ενσωμάτωση) 

Με τη μέθοδο ενσωμάτωσης δείγμα του μικροβιακού πληθυσμού συγκεκριμένης 

ποσότητας αναμιγνύεται με ποσότητα τετηγμένου άγαρ σε τρυβλίο Petri, έτσι ώστε το 

δείγμα να αραιωθεί επαρκώς και τα διαφορετικά είδη των βακτηρίων να διαχωριστούν. 

Μετά την τήξη του υποστρώματος και την επώαση των τρυβλίων παρατηρούνται 

διακριτές μεμονωμένες βακτηριακές αποικίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στην 

επιφάνεια του τρυβλίου.     

 

- Διασπορά των μικροβιακών κυττάρων στην επιφάνεια στερεοποιημένου εκλεκτικού 

θρεπτικού υποστρώματος (επίστρωση) 

Με τη μέθοδο επίστρωσης το δείγμα του βακτηριακού πληθυσμού επιστρώνεται σε όλη 

την επιφάνεια στερεού θρεπτικού υποστρώματος σε τρυβλίο και μετά την επώαση 

παρατηρούνται μεμονωμένες αποικίες των μικροοργανισμών που υπάρχουν στο δείγμα. 

 

- Μέθοδο παράλληλων γραμμών (Streaking) σε τρυβλία Petri με στερεό θρεπτικό 

υπόστρωμα 

Η μέθοδος εφαρμόζεται ευρέως στα μικροβιολογικά εργαστήρια για τον διαχωρισμό 

των βακτηριακών κυττάρων και τη λήψη μεμονωμένων αποικιών στην επιφάνεια 

στερεού υποστρώματος. Είναι αποτελεσματική, απλή και γρήγορη μέθοδος αραίωσης 

βακτηριακού πληθυσμού. 

 

 

Η διαδικασία είναι : η μεταφορά αποικίας, με ασηπτικές συνθήκες, πάνω σε κατάλληλο 

θρεπτικό υπόστρωμα που έχει στερεοποιηθεί, με κρίκο εμβολιασμού. Πρέπει να γίνεται 

προσεκτικά ώστε να μη χαραχθεί η στερεά επιφάνεια του υποστρώματος. Περιλαμβάνει 

την καταγραφή παράλληλων ή ελικοειδών γραμμών πάνω στο υπόστρωμα με τον κρίκο 

εμβολιασμού ο οποίος σύρεται στην επιφάνεια του θρεπτικού υποστρώματος με 

αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται αραίωση και προοδευτική απομάκρυνση των 

βακτηριακών κυττάρων μεταξύ τους και τελικά απομονωμένα κύτταρα να αποθέτονται 

στην επιφάνεια του θρεπτικού υποστρώματος και μετά την επώαση κάθε κύτταρο να 

δημιουργεί μία αποικία. Γι αυτό  στο τρυβλίο στην αρχή του εμβολιασμού εμφανίζεται 

συνεχόμενη ανάπτυξη αποικιών, ενώ στο τέλος του εμβολιασμού διακρίνονται 

μεμονωμένες αποικίες των μικροοργανισμών.  
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Τεχνική 

 

1. Παραλάβετε με τον κρίκο εμβολιασμού (αφού αποστειρωθεί στη φλόγα Bunsen) μια 

μικρή ποσότητα εμβολίου ή μεμονωμένης αποικίας με ασηπτικό τρόπο από υγρό ή 

στερεοποιημένο υπόστρωμα. 

2. Ανασηκώστε το καπάκι του τρυβλίου με το στερεοποιημένο υπόστρωμα τόσο ώστε 

να εισέλθει ο κρίκος εμβολιασμού. 

3.Κρατήστε το τρυβλίο επίπεδα και ξεκινήστε τον εμβολιασμό δημιουργώντας 

παράλληλες γραμμές στο πρώτο τμήμα του τρυβλίου. Ο κρίκος εμβολιασμού που φέρει 

το εμβόλιο σύρεται απαλά χωρίς να χαράξει το υπόστρωμα στην επιφάνεια του 

τρυβλίου έτσι ώστε το εμβόλιο να επιστρώνεται στην επιφάνεια του τρυβλίου σε 

γραμμές. Καλύψτε το 1/3 της επιφάνειας του τρυβλίου (θέση 1).  

4. Αποστειρώστε τον κρίκο και κρυώστε τον στην άκρη του υποστρώματος. 

5. Περιστρέψτε το τρυβλίο κατά 45°.
 
 

6.Φέρτε τον κρίκο σε επαφή με το άκρο της τελευταίας παράλληλης γραμμής και σύρτε 

τον δημιουργώντας παράλληλες γραμμές ώστε να μεταφερθούν κάποια κύτταρα στο 

δεύτερο τμήμα (θέση 2). 

7.Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να εμβολιασθεί το τρίτο τμήμα. Προσέξτε να μη 

πλησιάσει ο κρίκος τη θέση 1 (θέση 3).  

8. Κλείστε το καπάκι του τρυβλίου και αποστειρώστε τον κρίκο. 

9. Μετά την επώαση αναπτύσσονται μεμονωμένες αποικίες.                                                                                                    

  

 

 

 
    

    Θέση 1                         Θέση 2                       Θέση 3            Ανάπτυξη μετά επώαση 

 

- Συνδυαστικές μέθοδοι 

Επιπλέον των τεχνικών απομόνωσης εφαρμόζονται σε συνδυασμό και άλλες τεχνικές 

που βοηθούν στην απομόνωση και στην ταυτοποίηση των μικροοργανισμών όπως : 

- Μέθοδος διαδοχικών αραιώσεων, όταν ο αριθμός των μικροοργανισμών στο δείγμα 

είναι εξαιρετικά μεγάλος, για να καταμετρηθεί με άμεσο ενοφθαλμισμό στα θρεπτικά 

υποστρώματα και να ληφθούν διακριτές αποικίες  

- Επιλογή ειδικών θρεπτικών υποστρωμάτων (εκλεκτικά, εμπλουτιστικά ή συνδυασμός) 

τα οποία επιτρέπουν την ανάπτυξη ορισμένου μόνο είδους ή ειδών ή ομάδων 

μικροοργανισμών και βοηθούν στην απομόνωση τους.  

 

Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ό  Μ έ ρ ο ς 

 
Εμβολιασμός με τη μέθοδο παράλληλων γραμμών (Streaking) 

 

Από καλλιέργεια μικτού πληθυσμού μικροοργανισμών με μεμονωμένες αποικίες 

διαφόρων ειδών γίνεται εφαρμογή της μεθόδου παράλληλων γραμμών για λήψη 

καθαρής καλλιέργειας από κάθε είδος. Επιλογή μεμονωμένων αποικιών με διαφορετική 

μορφολογία  και εφαρμόζοντας τη μέθοδο των παράλληλων γραμμών γίνεται 
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εμβολιασμός κάθε αποικίας σε νέο τρυβλίο με στερεοποιημένο θρεπτικό υπόστρωμα 

και ακολουθεί επώαση στους 30
ο
C για 24-48 ώρες. Μετά την επώαση οι καθαρές 

καλλιέργειες διατηρούνται στους 4
ο
 C για προσδιορισμό που θα πραγματοποιηθεί σε 

επόμενη εργαστηριακή άσκηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Απαιτούμενα υλικά & μέσα 

 
Τρυβλία Petri με αναπτυγμένες μεμονωμένες αποικίες διαφόρων ειδών βακτηρίων 

Αποστειρωμένα τρυβλία Petri με θρεπτικό υπόστρωμα 

Λύχνος Bunsen 

Κρίκος εμβολιασμού 

Επωαστικός κλίβανος 

 
 

Κ α τ α γ ρ α φ ή  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν 
 

Περιγράψτε τα αποτελέσματα εμβολιασμού στα τρυβλία με τη μέθοδο των παράλληλων 

γραμμών.  

 

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  κ α τ α ν ό η σ η ς 
 

 

1.Τι είναι καθαρή καλλιέργεια 

1.Ο εμβολιασμός με τη μέθοδο των παράλληλων γραμμών χρησιμοποιείται για : 

α)  Λήψη καθαρής καλλιέργειας 

β)  Καταμέτρηση μικροοργανισμών 

Επιλογή μεμονωμένης αποικίας  

Streaking 
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5ο 
                                                          ΕΕ ρρ γγ αα σσ ττ ήή ρρ ιι οο   
 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  ΜΜιικκρροοσσκκόόππηησσηη  μμιικκρροοοορργγααννιισσμμώώνν  

  ΧΧρρώώσσηη  --  ΤΤεεχχννιικκέέςς  χχρρώώσσεεωωνν  --  ΑΑππλλήή  χχρρώώσσηη  
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Μικροσκόπιο  
 

 

Το μικροσκόπιο είναι ένα οπτικό όργανο που επιτρέπει τη μεγέθυνση των αντικειμένων 

και χρησιμεύει για την παρατήρηση και μελέτη πολύ μικρών αντικειμένων που δεν 

είναι ορατά με γυμνό μάτι. Το πιο απλό μικροσκόπιο είναι ένας μεγεθυντικός φακός. 

 Η βασική αρχή λειτουργίας του είναι η εξής : αποτελείται από ένα σύστημα φακών 

διαρθρωμένων ώστε να δίνουν στον παρατηρητή πολύ μεγάλη μεγέθυνση του 

αντικειμένου. Οι ιδιότητες του οργάνου ταυτίζονται εν μέρει με τις ιδιότητες των 

φακών που σχετίζονται με το φαινόμενο της διάθλασης του φωτός. Η μικροσκόπηση 

έχει σαν σκοπό τη μελέτη της μορφολογίας, της ικανότητας χρώσεως, της κινήσεως και 

του μεγέθους των μικροβίων.   
 

Ιστορική εξέλιξη 

 

-Από την αρχαιότητα και μέχρι τον 14ο αιώνα αναφέρεται η χρήση γυάλινων σφαιρών 

και φακών για μεγέθυνση αντικειμένων. 

-Η πρώτη μορφή του μικροσκοπίου εφευρέθηκε το 1590 από τους 

Johann και Zaccharias Jansen, εμπόρους και κατασκευαστές 

οπτικών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν περισσότερους του ενός 

φακούς σε ένα σωλήνα επιτυγχάνοντας μεγέθυνση μεγαλύτερη 

του ενός φακού. 

-Στα τέλη του 17ου αιώνα ο Άγγλος επιστήμονας Robert Hooke 

ασχολήθηκε με τη βελτίωση του σχεδιασμού και των 

δυνατοτήτων του μικροσκοπίου και παρατήρησε διάφορα 

μικροσκοπικά αντικείμενα (άκρη πευκοβελόνας, επιφάνεια 

φύλλου κ.ά.) και το 1665 απεικόνισε και κατέγραψε κυτταρικά 

τοιχώματα από φυτικά κύτταρα                                   

-Η μεγάλη όμως διάδοση και εφαρμογή του μικροσκοπίου έγινε 

από τον Antony Leewenhoek (1632-1723). Ολλανδός οπτικός και 

βιολόγος πειραματίστηκε με διάφορους φακούς μικρής εστιακής 

απόστασης που κατασκεύαζε ο ίδιος και κατόρθωσε να 

παρατηρήσει και περιγράψει ερυθρά αιμοσφαίρια, 

σπερματοζωάρια, ζυμομύκητες και μυϊκές ίνες. Έκανε έρευνες 

σχετικές με την ιστολογία του ανθρώπου, τη βιολογία των 

εντόμων , μελέτησε την τριχοειδή κυκλοφορία του αίματος. Για τη 

συμβολή του αυτή εισάγοντας την ιατρική επιστήμη στον κόσμο 

της μικροσκοπίας όπου έγιναν μετέπειτα σημαντικές ανακαλύψεις 

θεωρείται ¨ο πατέρας της Μικροσκοπίας¨. 
-Στη συνέχεια και μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα διάφοροι 

ερευνητές-επιστήμονες βελτιώνοντας το μικροσκόπιο με τη χρήση 

καλύτερων φακών (και καταδυτικών φακών) προέβησαν σε 

σημαντικές ανακαλύψεις όπως περιγραφή του πυρήνα του 

κυττάρου, ανακάλυψη παθογόνων βακτηρίων (φυματίωσης, χολέρας, τετάνου κ.ά.) 
-Στη συνέχεια γίνανε διάφορες προσπάθειες βελτίωσης της διακριτικής ικανότητας του 

οπτικού μικροσκοπίου εισάγοντας νέες τεχνικές φωτισμού με αποτέλεσμα την 

ανακάλυψη του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου και την κατασκευή διαφόρων άλλων 

τύπων μικροσκοπίου. Το 1933 ο Γερμανός μηχανικός Ruska κατασκεύασε το πρώτο 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που χρησιμοποιεί αντί για δέσμη ορατού φωτός, δέσμη 

ηλεκτρονίων τα οποία αυξάνουν τη διακριτική ικανότητα του μικροσκοπίου 

Μικροσκόπιο 

Robert Hooke 

Μικροσκόπιο 

Leewenhoek 
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επιτυγχάνοντας πολύ μεγαλύτερες μεγεθύνσεις και παρατήρησε τους μικροσκοπικούς 

ιούς και μεγάλα οργανικά μόρια. Από το 1950 άρχισε η παραγωγή του ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου και σε συνδυασμό με διάφορες τεχνικές κατασκευάσθηκαν διάφορα είδη 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου και έγινε πλέον δυνατή η παρατήρηση ιών, 

ενδοκυτταρικών δομών και μορίων. 

Με τη χρήση των μικροσκοπίων παρατηρούνται πλέον απειροελάχιστες δομές, όπως 

φαίνεται παρακάτω στα παραδείγματα αντιπροσωπευτικών δομών και 

μικροοργανισμών με τα αντίστοιχα μεγέθη τους. 
Διάμετρος αρτηρίας (6 mm) 

Διάμετρος ερυθρού αιμοσφαιρίου (8μm) 

Βακτήρια (0,2 - >100 μm)  

Ζύμες (3-5 μm)  

Πάχος κυτταρικής μεμβράνης (6 nm ) 

Ιοί (20 – 200 nm ) 

Μόριο αιμοσφαιρίνης (10 Å) 

Βακτήρια σε ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα από το στόμα  

 
Τα βακτήρια είναι τα μικρά σκούρα μωβ στίγματα (τελείες και 

παύλες). Η ωοειδής μωβ μάζα στο κέντρο είναι ο πυρήνας των 

επιθηλιακών κυττάρων. 

 

 

Τα νέα μικροσκόπια βελτιώνονται ως προς την ευκολία της χρήσης τους με την 

ψηφιακή τεχνολογία και η όλη χρήση τους γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
 

Οπτικά (φωτονικά) ή σύνθετα μικροσκόπια 

 

Ως Οπτικά ή Φωτονικά αναφέρονται τα μικροσκόπια εκείνα που χρησιμοποιούν το 

τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που είναι ορατό, δηλαδή από 380 - 760 nm. 

Ανάλογα με τη διάταξη των φακών και τον τρόπο παρατήρησης τα οπτικά μικροσκόπια 

διακρίνονται σε μικροσκόπια φωτεινού πεδίου, σκοτεινού πεδίου, αντίθεσης φάσης κ.ά.   

Το μικροσκόπιο που χρησιμοποιείται ευρέως στα μικροβιολογικά εργαστήρια  είναι το 

οπτικό μικροσκόπιο φωτεινού πεδίου, που είναι απαραίτητο για τις χρώσεις Gram, το 

πρώτο βήμα για την ταυτοποίηση των μικροοργανισμών, για την ένδειξη της παρουσίας 

ενδοσπορίων κ.ά.  Καλείται επίσης και σύνθετο επειδή διαθέτει δύο ανεξάρτητα 

συστήματα φακών.   

 

Βασικά μέρη του μικροσκοπίου 
Το οπτικό μικροσκόπιο αποτελείται από : 

1. Βάση του οργάνου 

Είναι το κάτω μέρος του μικροσκοπίου που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη του  με 

ενσωματωμένο συνήθως σύστημα φωτισμού 

2. Αντικειμενοφόρος τράπεζα 

Είναι επίπεδη και επάνω της τοποθετείται η αντικειμενοφόρος πλάκα με το υλικό 

μικροσκόπησης (παρασκεύασμα). Συνήθως υπάρχει μηχανισμός αυτόματης 

μετακίνησης της αντικειμενοφόρου πλάκας με δυνατότητα σάρωσής της για την πλήρη 

επόπτευση της όπου η  αντικειμενοφόρος πλάκα συγκρατείται με ειδικά άγκιστρα  

3. Βραχίονας με τους κοχλίες εστίασης 
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Οι κοχλίες εστίασης είναι ο μεγάλος εξωτερικός για αδρή και ο μικρομετρικός για 

εστίαση.  Σε πολλά μικροσκόπια υπάρχουν ξεχωριστά αυτοί οι δυο κοχλίες.   

4. Φωτεινή πηγή 

Η πηγή ακτινοβολίας στο οπτικό μικροσκόπιο είναι το ορατό φως (δέσμες φωτονίων). 

Σε άλλα μικροσκόπια χρησιμοποιείται ακτινοβολία με μικρότερο μήκος κύματος 

(υπεριώδες, δέσμες ηλεκτρονίων) 

5. Συγκεντρωτήρας ή συμπυκνωτής φακός  
Βρίσκεται κάτω από την αντικειμενοφόρο τράπεζα, και ο ρόλος του είναι η εστίαση της 

φωτεινής πηγής  στο επίπεδο του παρασκευάσματος, να συγκεντρώνει δηλαδή τις 

ακτίνες της φωτεινής πηγής να διέλθουν μέσα από το υλικό μικροσκόπησης. Η κακή 

ρύθμιση του συμπυκνωτή έχει σαν αποτέλεσμα τον κατά πολύ περιορισμό της 

διακριτικής ικανότητας του 

οργάνου.  

6. Διάφραγμα ίριδας 

Η ίριδα  περιορίζει τον φωτεινό 

κώνο που φωτίζει το 

παρασκεύασμα έτσι ώστε αυτό να 

δέχεται τις ακτίνες που δεν 

προέρχονται από περίθλαση ή 

διάθλαση. Η ρύθμισή της είναι 

πολύ σημαντική κυρίως όταν 

πρόκειται να φωτογραφίσουμε το 

παρασκεύασμα.  

7. Σύστημα φακών 

α. Αντικειμενικοί φακοί. Συνήθως 

είναι 3-4.  Είναι τοποθετημένοι 

πάνω σε μία περιστρεφόμενη 

κεφαλή για να υπάρχει η 

δυνατότητα επιλογής του φακού 

με την επιθυμητή μεγεθυντική 

ισχύ πάνω στο υλικό 

μικροσκόπησης. Οι  αντικειμενικοί 

φακοί είναι τα πιο σημαντικά 

εξαρτήματα του συστήματος 

σχηματισμού εικόνας του 

μικροσκοπίου γιατί από αυτούς 

εξαρτάται η αρχική μεγέθυνση και  

η τελική διακριτική ικανότητα. Οι αντικειμενικοί φακοί διακρίνονται στους ξηρούς και 

στους καταδυτικούς.  

β. Προσοφθάλμιοι φακοί. Ο προσοφθάλμιος φακός είναι τοποθετημένος στο πάνω 

μέρος του βραχίονα. Ο  σωλήνας στην κορυφή του οποίου βρίσκεται ο προσοφθάλμιος 

φακός (κατακόρυφος στα παλιότερα μικροσκόπια και υπό γωνία στα πιο σύγχρονα), 

μπορεί να είναι μονός, στα μονοφθάλμια μικροσκόπια και διπλός στα διοφθάλμια για 

πιο άνετη παρατήρηση.  Ο σωλήνας συνήθως μπορεί να αφαιρεθεί για να τοποθετηθεί 

σωλήνας άλλου τύπου π.χ. σωλήνας με υποδοχή για φωτογραφική μηχανή video 

camera κλπ, ή να περιστραφεί για χρήση του μικροσκοπίου από εμπρός ή από πίσω.    

 

Διακριτική ικανότητα οπτικού μικροσκοπίου 

Η μεγέθυνση σε ένα οπτικό μικροσκόπιο εξαρτάται από τις μεγεθύνσεις των δύο φακών, 

του προσοφθάλμιου και του αντικειμενικού. Κατά την παρατήρηση το αντικείμενο σε 
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μικρή απόσταση από την εστία του αντικειμενικού φακού δίνει είδωλο πραγματικό, 

ανεστραμμένο μεγέθους αντιστρόφως ανάλογο από την απόσταση αντικειμένου-φακού. 

Το είδωλο του αντικειμενικού σχηματίζεται πριν την εστία του προσοφθάλμιου φακού. 

Ο προσοφθάλμιος φακός δίνει φανταστικό είδωλο μεγεθυμένο του πρώτου ειδώλου. Η 

μεγεθυντική ισχύς για τους αντικειμενικούς φακούς κυμαίνεται από 2Χ ως 100Χ και 

για τους προσοφθάλμιους από 4Χ ως 25Χ με αποτέλεσμα να πετυχαίνεται τελική 

μεγέθυνση ως 2500Χ. 

Με το οπτικό μικροσκόπιο δεν μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη μεγέθυνση με μεγάλη 

ευκρίνεια εικόνας η οποία εξαρτάται από τη διακριτική ικανότητα του οργάνου 

(δυνατότητα οπτικών φακών). Ως διακριτική ικανότητα ορίζεται η ικανότητα του να 

διακρίνει δυο σημεία που βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο (τα είδωλα τους να 

διακρίνονται ως ανεξάρτητα σημεία). Για να επιτευχθούν μεγαλύτερες μεγεθύνσεις σε 

ένα μικροσκόπιο χρησιμοποιούνται ακτινοβολίες με μήκος κύματος μικρότερο εκείνου 

του ορατού φωτός, όπως υπεριώδεις, ακτίνες Χ, δέσμες ηλεκτρονίων. Όσο μικραίνει το 

μήκος κύματος της ακτινοβολίας (λ) τόσο αυξάνεται η διακριτική ικανότητα του, 

εξισώνεται  περίπου με το μισό του μήκους κύματος της ακτινοβολίας. Στο οπτικό 

μικροσκόπιο που έχει ένα μέσο μήκος κύματος λ=500nm  η διακριτική ικανότητα του 

δε μπορεί να ξεπεράσει το d=200 nm =0.2 μm. 

 Για να έχουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία του 

οπτικού μικροσκοπίου θα πρέπει να ακολουθείται 

ευθύγραμμη διαδρομή της φωτεινής δέσμης από το 

αντικείμενο προς παρατήρηση ως τον αντικειμενικό 

φακό, θα πρέπει δηλαδή να έχουμε όσο το δυνατόν 

μικρότερη εκτροπή ακτίνων λόγω διάθλασης. Αυτό 

πετυχαίνεται εφόσον έχουμε τον ίδιο δείκτη διάθλασης 

σε όλη τη διαδρομή (ο φακός και η   αντικειμενοφόρος 

πλάκα έχουν δείκτη διάθλασης 1.52) Επειδή όμως 

υπάρχει το στρώμα του αέρα  (δείκτη διάθλασης 1.0)  

που παρεμβάλλεται μεταξύ αντικειμένου και 

αντικειμενικού φακού είναι απαραίτητη η χρήση ενός 

υγρού κατάδυσης (κεδρέλαιο) με τον ίδιο δείκτη 

διάθλασης με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η εκτροπή των φωτεινών ακτίνων.  

 

Χρήση μικροσκοπίου 

 

Για να παρατηρήσουμε στο οπτικό μικροσκόπιο το υλικό μικροσκόπησης, πρέπει να 

ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα. 

- Μετακίνηση μικροσκοπίου με απαλές κινήσεις, χωρίς κραδασμούς 

- Άνοιγμα διακόπτη on/off – φωτεινή πηγή να είναι σε λειτουργία. 

-Τοποθέτηση αντικειμενοφόρου πλάκας με το παρασκεύασμα (με καλυπτρίδα ή 

κεδρέλαιο) και συγκράτηση της με τα ειδικά άγκιστρα. Το παρασκεύασμα οδηγείται 

πάνω από το κυκλικό άνοιγμα της τράπεζας με τον μηχανισμό μετακίνησης της 

τράπεζας οριζόντια με δύο κατευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους  

- Ρύθμιση αντικειμενικών φακών με περιστροφή του δίσκου και επιλογή του φακού με 

την κατάλληλη μεγέθυνση 

- Προσαρμογή φωτισμού 

  α. Ένταση φωτός με περιστρεφόμενο διακόπτη στη βάση του μικροσκοπίου 

  β. Ρύθμιση φωτός από το διάφραγμα  της ίριδας για να επιτευχθεί η άριστη αντίθεση 

- Εστίαση αντικειμένου 

Πορεία των φωτεινών ακτίνων 

με τη χρήση κεδρέλαιου 
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α. Με τη βοήθεια του κοχλία εστίασης μετακινείται η τράπεζα του μικροσκοπίου 

κάθετα μέχρις ότου το άκρο του φακού πλησιάσει στην αντικειμενοφόρο πλάκα. Αν 

χρησιμοποιείται καταδυτικός φακός μέχρις ότου το άκρο του φακού έλθει σε επαφή με 

το υγρό κατάδυσης (κεδρέλαιο).  

 β. Η εστίαση επιτυγχάνεται με σύγχρονη παρατήρηση από τους προσοφθάλμιους 

φακούς και μετακίνηση της τράπεζας με τον μικρομετρικό κοχλία μέχρι εύρεση του 

οπτικού πεδίου (παρατήρηση αντικειμένου) 

- Μετά το τέλος της παρατήρησης γίνεται καθαρισμός του φακού με ξυλόλη. 

 
Άλλα είδη  μικροσκοπίων 

 
Μικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου (dark field) 

Το μικροσκόπιο αυτό είναι ίδιο με το μικροσκόπιο φωτεινού πεδίου με τη διαφορά ότι 

στο συγκεντρωτήρα ή συμπυκνωτή φακό υπάρχει ένας αδιαφανής δίσκος που σκεπάζει 

το κέντρο του φακού με αποτέλεσμα το παρασκεύασμα να φωτίζεται μόνο από πολύ 

πλάγιες ακτίνες που δεν εισέρχονται στον αντικειμενικό φακό παρά μόνο αν υποστούν 

διάθλαση μέσα στο παρασκεύασμα.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το αντικείμενο να 

εμφανίζεται φωτεινό (από διάθλαση των ακτινών μέσα στο παρασκεύασμα) σε 

σκοτεινό πεδίο. Αυτό το είδος μικροσκοπίου χρησιμοποιείται για τη παρατήρηση 

μικροοργανισμών που θέλουμε να τους παρατηρήσουμε ζωντανούς ή/και 

αχρωμάτιστους (π.χ. σπειροειδή βακτήρια χωρίς χρώση).  

 

Mικροσκόπιο αντίθεσης φάσης (phase contrast) 

Ο τύπος αυτός μικροσκοπίας είναι χρήσιμος κυρίως για τη παρατήρηση μονοκύτταρων 

οργανισμών, μικροοργανισμών, φυκών, μυκήτων, κυτταροκαλλιεργειών, κλπ. που 

θέλουμε να τα παρατηρήσουμε ζωντανά χωρίς μονιμοποίηση και χρώση καθώς επίσης 

και για τις εσωτερικές δομές των κυττάρων οι οποίες δεν είναι στάσιμες αλλά σε 

κίνηση και αλλάζουν θέση και δεν γίνονται ορατές με το μικροσκόπιο φωτεινού 

πεδίου. Στηρίζεται στην ιδιότητα της ζωντανής ύλης που αποτελείται από 

διαφορετικούς δείκτες διάθλασης. Το μικροσκόπιο αυτό διαθέτει ειδικό συμπυκνωτή 

που αποτελείται από μια σειρά σφαιρικών φακών και φίλτρων, τα οποία διαχωρίζουν 

και εκτρέπουν τις φωτεινές ακτίνες. Οι φωτεινές ακτίνες διέρχονται δια μέσου και γύρω 

από το αντικείμενο και οι διαφορές στην πυκνότητα του αντικειμένου εμφανίζονται με 

διαφορετική φωτεινότητα και αντίθεση. Τα μικροσκόπια σκοτεινού πεδίου και 

αντίθεσης φάσης συνιστώνται π.χ. για διαφοροποίηση ειδών Bacillus από την 

κινητικότητα, για παρατήρηση κινητικότητας Campylobacter,  Listeria  

 

Πολωτικό μικροσκόπιο (polarised) 

Είναι ένα απλό μικροσκόπιο που αποτελείται από τα ίδια μέρη με το οπτικό 

μικροσκόπιο με τη διαφορά ότι έχει στρεφόμενη τράπεζα και δύο πολωτικά φίλτρα, τον 

πολωτή και τον αναλυτή και το παρασκεύασμα φωτίζεται με πολωμένο φως. Ο 

πολωτής είναι τοποθετημένος αμέσως πάνω από τη φωτεινή πηγή, αποτελείται από ένα 

πολωτικό φίλτρο που μετατρέπει το φυσικό φως (λάμπα αλογόνου λευκού φωτός) σε 

ευθύγραμμα πολωμένο. Ο αναλυτής βρίσκεται πάνω από τους αντικειμενικούς φακούς 

και παρεμβάλλεται στην πορεία του φωτός κατά βούληση. Το αποτέλεσμα είναι να 

μπορούμε να παρατηρήσουμε παρασκευάσματα που έχουν διαφορετική διαπερατότητα 

στο πολωμένο φως. Τα μικροσκόπια αυτά είναι χρήσιμα κυρίως για τη παρατήρηση 

τροφίμων, πετρωμάτων και ορυκτών (ονομάζεται και πετρογραφικό) και γενικά 

παρασκευασμάτων που μας ενδιαφέρει η κρυσταλλική τους δομή.    
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 Μικροσκόπιο φθορισμού (fluorescent) 
Στο μικροσκόπιο φθορισμού το αντικείμενο χρωματίζεται με φθορίζουσα χρωστική 

(φλουορεσκίνη) και ακτινοβολείται με υπεριώδες φως που παράγεται από τη φωτεινή 

πηγή του μικροσκοπίου με αποτέλεσμα το αντικείμενο εμφανίζεται να φθορίζει.   

 Η μικροσκοπία φθορισμού χρησιμοποιείται για τη μελέτη ουσιών που μπορούν να 

διεγερθούν και να φθορίσουν. Το μήκος κύματος της ακτινοβολίας που παράγεται 

(φθορισμός) είναι μεγαλύτερο από εκείνο της διεγείρουσας ακτινοβολίας. Επομένως 

μια φθορίζουσα ουσία μπορεί να διεγερθεί με μια ακτινοβολία της περιοχής του 

υπεριώδους που είναι αόρατη και να παραχθεί μια ακτινοβολία που να είναι ορατή, 

επιτρέποντας την παρατήρηση ουσιών ή κυτταρικών δομών που είτε φθορίζουν από τη 

φύση τους, είτε γίνονται φθορίζουσες με τη χρήση χημικών ουσιών, "χρωστικών", που 

φθορίζουν. Επειδή  οι περισσότερες ουσίες ή κυτταρικές δομές που μας ενδιαφέρουν 

επιστημονικά, δεν εμφανίζουν από μόνες τους  φθορισμό θα πρέπει τα 

παρασκευάσματα να χρωματισθούν για να μας δώσουν φθορισμό.  Στόχος μας είναι ο 

φθορισμός ορισμένων μόνο περιοχών, ουσιών ή οργανιδίων των παρασκευασμάτων. 

Είναι χρήσιμο για τον εντοπισμό αντισωμάτων από παθογόνους μικροοργανισμούς. 

Από πλευράς κατασκευής το μικροσκόπιο φθορισμού είναι ένα κοινό μικροσκόπιο στο 

οποίο όμως το παρασκεύασμα μπορεί να φωτίζεται εκτός από το κλασσικό τρόπο και 

με υπεριώδη ακτινοβολία γι αυτό και οι φακοί των μικροσκοπίων αυτών είναι ειδικής 

κατασκευής. 

  

Οπτικό στερεοσκόπιο 
Το όργανο αυτό βρίσκει εφαρμογές όταν χρειάζεται να παρατηρήσουμε σε μεγέθυνση 

την εξωτερική μορφολογία ενός αντικείμενου,  ιστού κ.ά  όταν χρησιμοποιείται 

προσπίπτων ή πλάγιος φωτισμός ή και την εσωτερική μορφολογία διαφανών ή 

διαφανοποιημένων παρασκευασμάτων όταν αυτά φωτίζονται από κάτω.  Με αυτό το 

όργανο πετυχαίνουμε στερεοσκοπική παρατήρηση του δείγματος από διαφορετική 

γωνία. Τα στερεοσκόπια είτε έχουν αντικειμενικούς φακούς σταθερής εστιακής 

απόστασης (μεγέθυνσης) είτε μεταβαλλόμενης (zoom). Το παρασκεύασμα συνήθως δε 

χρειάζεται καμία προετοιμασία και μπορεί να παρατηρηθεί αρκεί να μπορεί να 

τοποθετηθεί στο οπτικό πεδίο του μικροσκοπίου. Στα στερεοσκόπια ο φωτισμός του 

παρασκευάσματος μπορεί να γίνει και από πάνω και από κάτω.  Τα πιο σύγχρονα 

στερεοσκόπια διαθέτουν και σύστημα φωτισμού με υπεριώδη ακτινοβολία για 

μετατροπή τους σε μικροσκόπια φθορισμού.  Για καλύτερη παρατήρηση συνιστάται η 

χρήση ισχυρής φωτεινής πηγής με λαμπτήρα αλογόνου και οπτικές ίνες. 

 

 

Χρώση μικροοργανισμών – Τεχνικές χρώσεων 
 

 

Η παρατήρηση των μικροοργανισμών μπορεί να γίνει είτε άμεσα (ζωντανοί 

μικροοργανισμοί) σε νωπά αχρωμάτιστα παρασκευάσματα είτε μετά από στερέωση και 

χρώση όπου τα κύτταρα έχουν νεκρωθεί. Επειδή τα κύτταρα των βακτηρίων 

αποτελούνται κυρίως από νερό  με αποτέλεσμα να είναι άχρωμα, η αντίθεση τους με το 

υγρό μέσα στο οποίο διαλύονται είναι πολύ μικρή. Γι αυτό το λόγο  δεν είναι εύκολο να 

διακριθούν με το οπτικό μικροσκόπιο φωτεινού πεδίου. Για να γίνουν τα βακτήρια 

ορατά ή χρωματίζονται ή χρησιμοποιείται μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης ή σκοτεινού 

πεδίου κ.ά. Επειδή η χρώση των βακτηρίων είναι απλή μέθοδος και σχετικά γρήγορη 

και φθηνή χρησιμοποιείται ευρέως για την παρατήρηση βακτηριακών κυττάρων.  
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 Ως εκ τούτου τα χρωματισμένα παρασκευάσματα επιτρέπουν την παρατήρηση  και 

μελέτη του μεγέθους και του σχήματος και με τη χρήση ειδικών χρωστικών γίνονται 

ορατές ειδικές δομές του κυττάρου όπως μαστίγια, ενδοσπόρια, έλυτρο κ.ά.  

 

Οι χρώσεις μπορεί να είναι :  

 

Απλές χρώσεις 

Στις απλές χρώσεις τα βακτήρια προσλαμβάνουν ομοιόμορφα τη χρωστική και 

χρωματίζονται με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αντίθεση του βακτηρίου με το μέσο 

ανάμιξης  και να είναι εύκολο να προσδιορισθούν η μορφολογία, το μέγεθος και η 

διάταξη τους στο χώρο.  

 

Σύνθετες ή χρώσεις διαφοροποίησης 

Στις χρώσεις διαφοροποίησης τα βακτήρια χρωματίζονται με  περισσότερες από μία 

χρωστικές. Χρησιμοποιείται συνδυασμός χρωστικών και τα βακτήρια προσλαμβάνουν 

διαφορετικό χρωματισμό ανάλογα με τη δομή του βακτηριακού τοιχώματος. 

Χρησιμοποιούνται για τη κατάταξη των βακτηρίων σε Gram+ και Gram
- 

 

Άμεσες και έμμεσες χρώσεις 

Η πλειονότητα των χρωστικών που 

χρησιμοποιούνται στη βακτηριολογία είναι 

χημικές ενώσεις (οργανικές αρωματικές 

ενώσεις) και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, 

τις βασικές και τις όξινες. 

Σε μια βασική χρωστική η χρωμοφόρος ομάδα 

φέρει θετικό φορτίο (κατιονική) με 

αποτέλεσμα να  αντιδρά με το κυτταρόπλασμα 

των βακτηρίων που είναι αρνητικά φορτισμένο 

όταν αναπτύσσονται σε υπόστρωμα με 

ουδέτερο pH, και να δεσμεύεται από αυτά 

(άμεση χρώση). Βασικές χρωστικές είναι το 

μπλέ μεθυλενίου, η φουξίνη, το κρυσταλλικό 

ιώδες.  

Στις όξινες χρωστικές η χρωμοφόρος ομάδα είναι φορτισμένη αρνητικά και η χρωστική 

απωθείται από την επιφάνεια του βακτηρίου με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται γύρω 

από το βακτήριο, αφήνοντας το κύτταρο αχρωμάτιστο και χρωματίζοντας το 

περιβάλλον (έμμεση χρώση). Όξινη χρωστική είναι το ερυθρό του Κογκό. 

Μετά τη χρώση είναι απαραίτητο η πλεονάζουσα χρωστική να απομακρυνθεί από το 

περιβάλλον για να δημιουργηθεί η αντίθεση. Η απομάκρυνση γίνεται με έκπλυση της 

αντικειμενοφόρου πλάκας που φέρει το  παρασκεύασμα.  

 

Μικροσκόπηση σε νωπά αχρωμάτιστα και σε χρωματισμένα παρασκευάσματα  

 

Το αντικείμενο της μικροσκοπικής παρατήρησης, παρασκεύασμα, τοποθετείται πάνω 

σε μια μικρή γυάλινη πλάκα (επιφάνειας 25x75mm και πάχους1 ή 2 mm), την 

αντικειμενοφόρο πλάκα. Οι καλλιέργειες των μικροοργανισμών πρέπει να είναι 18-24h.  

Αν η καλλιέργεια προέρχεται από υγρό θρεπτικό υλικό μεταφέρουμε με τον κρίκο 

εμβολιασμού μικρή ποσότητα πάνω στην αντικειμενοφόρο πλάκα. Αν προέρχεται  από 

στερεό θρεπτικό υλικό τοποθετούμε πρώτα μια σταγόνα νερό και στη συνέχεια με τον 

κρίκο μεταφέρουμε μικρή ποσότητα καλλιέργειας και τη διαλύουμε στη σταγόνα νερού. 

Άμεσες και έμμεσες χρώσεις 
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Νωπό παρασκεύασμα 

Στο νωπό παρασκεύασμα η καλλιέργεια του 

μικροοργανισμού από υγρό υλικό ή διαλυμένη στη 

σταγόνα νερού δεν πρέπει να απλώνεται σε λεπτό 

στρώμα αλλά να παραμένει σε μορφή σταγόνας. Στη 

συνέχεια τοποθετείται επάνω στο παρασκεύασμα μικρό γυάλινο πλακίδιο (μήκους 18-

22mm και πάχους 0,15-0,22    mm), η  καλυπτρίδα, με προσοχή αποφεύγοντας να 

εγκλωβιστεί αέρας. Παρατηρούνται αμέσως με τους ξηρούς φακούς, μεγέθυνση 10Χ 

και 40Χ.   

 

Χρωματισμένο παρασκεύασμα 

Στο χρωματισμένο παρασκεύασμα η καλλιέργεια του μικροοργανισμού από υγρό υλικό 

ή διαλυμένη στη σταγόνα νερού απλώνεται σε λεπτό στρώμα για διασκορπισμό των 

κυττάρων. Ακολουθεί ξήρανση του παρασκευάσματος στον αέρα και μονιμοποίηση του. 

Ακολουθεί η τεχνική χρώσης και πριν από τη μικροσκόπηση τοποθετείται μια σταγόνα 

κεδρέλαιο. Παρατηρούνται με καταδυτικό φακό, μεγέθυνση 100Χ. 

Η ξήρανση και η μονιμοποίηση του παρασκευάσματος είναι μια διαδικασία που 

εφαρμόζεται ώστε τα προς παρατήρηση κύτταρα των βακτηρίων να παραμείνουν στην 

επιφάνεια της πλάκας και να μη συμπαρασυρθούν με την έκπλυση που γίνεται  για την 

απομάκρυνση της πλεονάζουσας χρωστικής. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την 

παραμονή του παρασκευάσματος στο αέρα για ξήρανση και στη συνέχεια τη 

μονιμοποίηση του με θέρμανση, περνώντας την 

αντικειμενοφόρο πλάκα πάνω από τη φλόγα τρεις 

φορές . Η εφαρμογή της θερμότητας πρέπει να είναι για 

μικρό χρονικό διάστημα ειδάλλως προκαλεί σημαντική 

διαφοροποίηση στο σχήμα των κυττάρων. Η επίδραση 

της θερμότητας έχει σαν αποτέλεσμα τη προσκόλληση των κυττάρων λόγω της 

καθίζησης των πρωτεϊνών τους αλλά και τη θανάτωση τους (νεκρά κύτταρα, ασφαλείς 

χειρισμοί  παρασκευάσματος) 

 

 

Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ό  Μ έ ρ ο ς 

 
 

Μικροσκοπική παρατήρηση μικροοργανισμών (βακτηρίων και ζύμης) σε νωπά 

αχρωμάτιστα παρασκευάσματα  και σε χρωματισμένα με απλή χρώση.  

 

1. Προετοιμασία νωπού αχρωμάτιστου παρασκευάσματος 

 

Τεχνική 

 

• Αποστείρωση του κρίκου εμβολιασμού στη φλόγα του λύχνου bunsen, κρύωμα. 

 

 

• Μεταφορά μιας μικρής σταγόνας νερού πάνω 

στην αντικειμενοφόρο πλάκα όταν ο 

μικροοργανισμός λαμβάνεται από καλλιέργεια σε 

στερεό θρεπτικό υπόστρωμα. 
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• Μεταφορά ασηπτικά μιας κρικιάς από την 

καλλιέργεια του μικροοργανισμού στην 

αντικειμενοφόρο πλάκα και ανάμειξη με τη 

σταγόνα νερού μέχρι να γίνει θολερή.                  

Αν πρόκειται για υγρό υπόστρωμα γίνεται 

απευθείας μεταφορά με τον κρίκο 2-3 φορές του 

υγρού υποστρώματος με την καλλιέργεια  

 

• Θέρμανση του κρίκου μέχρι πυρακτώσεως για να 

αποστειρωθεί 

 

 

• Επικάλυψη τελικού παρασκευάσματος με 

καλυπτρίδα.  

 

• Παρατήρηση στο μικροσκόπιο με τους "ξηρούς φακούς", μεγέθυνση 10Χ και 

40Χ 

 

2. Προετοιμασία χρωματισμένων παρασκευασμάτων με απλή χρώση  

 

Τεχνική 

 

• Μεταφοράς της καλλιέργεια του μικροοργανισμού 

από στερεό ή υγρό υπόστρωμα πάνω στην 

αντικειμενοφόρο πλάκα 

 

 

• Επίστρωση της καλλιέργειας μικροοργανισμού στην 

αντικειμενοφόρο πλάκα ώστε να δημιουργηθεί μια 

λεπτή στρώση        

 

 

• Ξήρανση του παρασκευάσματος με παραμονή σε 

θερμοκρασία δωματίου ή πολύ ψηλά από φλόγα   

 

• Μονιμοποίηση παρασκευάσματος περνώντας το 3 

φορές πάνω από τη φλόγα.  

 

• Παραμονή μερικά λεπτά ώστε να κρυώσει. Η πλάκα 

τοποθετείται σε γυάλινο φορέα πάνω σε λεκανάκι   

 

• Χρώση παρασκευάσματος με διάλυμα βασικής 

χρωστικής (μπλέ μεθυλενίου, κρυσταλλικό ιώδες) για 

1' .  

 

 

• Το διάλυμα της χρωστικής απορρίπτεται και 

ακολουθεί ξέπλυμα με νερό βρύσης μέχρι να 

απομακρυνθεί η χρωστική 
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• Τοποθετείται ανάμεσα σε φύλλο διηθητικού χαρτιού 

και πιέζεται ελαφρά μέχρι να απομακρυνθούν οι 

σταγόνες νερού που υπάρχουν στην επιφάνεια 

 

 

• Τοποθέτηση στην επιφάνεια του παρασκευάσματος μιας μικρής σταγόνας 

κεδρέλαιο. Παρατήρηση στο μικροσκόπιο με τον καταδυτικό φακό, μεγέθυνση 

100Χ .  

 

 

Απαιτούμενα υλικά & μέσα 

 

Εναιώρημα μαγιάς αρτοποιΐας (ζύμη Saccharomyces cerevisiae)         

Εναιώρημα καλλιέργειας γιαούρτης (βακτήρια Streptococcus thermophilus και 

Lactobacillus bulgaricus)  

Χρωστικές μπλέ μεθυλενίου και Κρυσταλλικό Ιώδες 

Κεδρέλαιο 

Αντικειμενοφόρος πλάκα και καλυπτρίδα 

Πιπέτες Pasteur 

Κρίκος εμβολιασμού και ανατομική λαβίδα 

Υδροβολέας 

Απορροφητικό χαρτί 

Λύχνος Bunsen 

Οπτικό Μικροσκόπιο 

 
Παρασκευή διαλυμάτων χρωστικών 

 

1. Διάλυμα χρωστικής Κρυσταλλικό ιώδες 

Crystal Violet               0.5g 

Αποσταγμένο νερό   100ml 

H χρωστική διαλύεται καλά στο νερό, διηθείται και διατηρείται σε σκουρόχρωμη φιάλη. 

 

2. Διάλυμα χρωστικής Μπλέ μεθυλενίου 

Μπλέ μεθυλενίου         1g 

Φαινόλη                        0.5g 

Αποσταγμένο νερό   100ml 

Διαλύεται αρχικά η φαινόλη στο νερό. Με μικρή ποσότητα του διαλύματος αυτού 

μεταφέρεται η χρωστική από την κάψα που ζυγίστηκε σε κωνική. Προστίθεται και το 

υπόλοιπο διάλυμα της φαινόλης και μετά από καλό ανακάτεμα το διάλυμα της 

χρωστικής διηθείται. 

 

 

Κ α τ α γ ρ α φ ή  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν 

 
Απεικονίσατε τα κύτταρα των μικροοργανισμών που παρατηρήσατε και καταγράψτε τις 

παρατηρήσεις σας όσο αφορά τις διαφορές μεγέθους, χρωματισμού ή μη, σχήματος και 

διάταξης στο χώρο.  



58 

 

Για καλύτερη κατανόηση και τεκμηρίωση παρατίθενται  διαφορές μεγέθους και 

σχήματος στα κυτταρικά χαρακτηριστικά των μικροοργανισμών 

 

 

Κυτταρικά χαρακτηριστικά 

 

 

Α. Βακτήρια 

 

1. Κόκκοι (0,5-1μm)  

 

Κόκκος        Διπλόκκοκος     τετράκοκκος      αλυσίδα        σταφυλόκκοκος   σαρκίνα 

 

 
 

2. Ραβδιά (0,5-1μm  και 1-4μm )  

 

 Βάκιλλος             ζεύγος βακίλλων                   αλυσίδα                         κοκκοβάκιλλος 

 

 

 
 

3. Σπείρες  (5-40μm  και μερικές >100μm )   

 

   Ατελή σπιράλ(Vibrio)                  Σπειρίλιο                                  Σπειροχέτη 

 

 

  

 

 

Β. Ζύμες (Μονοκύτταροι μύκητες)  (3-5μm) 
 

Μορφολογία κυττάρων 

 

Σφαιρικό         Ελλειψοειδές         Επιμήκες              Κυλινδρικό         Λεμονοειδές 
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Απεικόνιση παρασκευασμάτων 

 

 

Παρασκεύασμα 1                                   Εναιώρημα μαγιάς αρτοποιΐας 

            Νωπό αχρωμάτιστο 
            Αντικειμενικός φακός 40Χ 
 
            Μικροοργανισμός:    

  
            Σχήμα: 

 
            Χρώμα: 

 

 
Παρασκεύασμα 2                                   Εναιώρημα μαγιάς αρτοποιΐας 

            Χρώση Crystal violet 

            Αντικειμενικός φακός 100Χ 
        
            Μικροοργανισμός:    

  
            Σχήμα: 

 
            Χρώμα: 
           

 
 

Παρασκεύασμα 3                                   Εναιώρημα καλλιέργειας γιαούρτης 

            Χρώση μπλέ μεθυλενίου 

            Αντικειμενικός φακός 100Χ 
        
            Μικροοργανισμοί:    

                                         1                                            2                                          

 

            Σχήμα:                                 

 

            Χρώμα:  

 

                                                               Διάταξη: 
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Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  κ α τ α ν ό η σ η ς 
 

 

1.Πότε και γιατί χρησιμοποιούμε κεδρέλαιο ; 

2.Γιατί γίνεται η μονιμοποίηση του παρασκευάσματος ; 

3.Που οφείλεται η καλύτερη παρατήρηση των κυττάρων ζύμης που παρατηρήσατε στο 

χρωματισμένο παρασκεύασμα σε σύγκριση με το νωπό αχρωμάτιστο; 

4.Εφαρμόζοντας θετική χρώση :  

α)Τα κύτταρα των μικροοργανισμών χρωματίζονται με τη χρωστική 

β)Τα κύτταρα των μικροοργανισμών μένουν αχρωμάτιστα σε σκοτεινό 

χρωματισμένο  πεδίο
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                 6ο 
                                                          ΕΕ ρρ γγ αα σσ ττ ήή ρρ ιι οο   
 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

    ΧΧρρώώσσηη  GGrraamm      
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Χρώση Gram  

 

 
Η χρώση Gram είναι η πλέον διαδεδομένη τεχνική χρώσης των βακτηρίων στη 

βακτηριολογία και επινοήθηκε από το Δανό ιατρό Hans Christian Joachim Gram το 

1884. Χρησιμοποιείται για τη μελέτη της μορφολογίας του κυττάρου, την παρουσία 

ενδοκυτταρικών εγκλείστων και για ταξινομικούς σκοπούς. Είναι μια σύνθετη χρώση 

και ονομάζεται και χρώση διαφοροποίησης γιατί χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

και την ταξινόμηση των βακτηρίων σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Με βάση των 

χρωματισμό των κυττάρων μετά το τέλος της διαδικασίας της χρώσης τα βακτήρια 

διακρίνονται σε gram θετικά βακτήρια (ιώδη) και gram αρνητικά βακτήρια 

(κόκκινα). Ο διαφορετικός χρωματισμός οφείλεται στη διαφορετική σύσταση του 

κυτταρικού τοιχώματος των βακτηρίων. Το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων είναι 

μια πολύπλοκη δομή υπεύθυνη για το σχήμα και την προστασία του κυττάρου. 

Αποτελεί το 10-40% του ξηρού βάρους του κυττάρου και διαφέρει σε πάχος και 

σύνθεση από βακτήριο σε βακτήριο.  

Στα gram θετικά βακτήρια το κυτταρικό τοίχωμα αποτελείται από πολλές στοιβάδες 

πεπτιδογλυκάνης ή μουρεΐνης  που αποτελεί το 90% και τειχοϊκά οξέα και λιποτειχοϊκά 

οξέα. Η πεπτιδογλυκάνη είναι μια ετεροπολυμερής ένωση αποτελούμενη από δύο 

αμινοσάκχαρα, την Ν-ακετυλογλυκοζαμίνη και το Ν-ακετυλομουρανικό οξύ. Πολλά 

θετικά κατά gram βακτήρια έχει ενσωματωμένους στο κυτταρικό τους τοίχωμα όξινους 

πολυσακχαρίτες που ονομάζονται τειχοϊκά οξέα. Ορισμένα τειχοϊκά οξέα είναι 

συνδεδεμένα με λιπίδια  και ονομάζονται λιποτειχοϊκά οξέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα gram αρνητικά βακτήρια το κυτταρικό τοίχωμα αποτελείται από πεπτιδογλυκάνη 

σε ποσοστό 5-20% και πρωτεΐνες, λιπίδια και πολυσακχαρίτες. που αποτελούν την 

εξωτερική μεμβράνη, μια πρόσθετη επίστρωση τοιχώματος που περιβάλλει το 

κυτταρικό τοίχωμα. Τα λιπίδια και οι πολυσακχαρίτες σχηματίζουν μια ειδική δομή, 

τους λιποπολυσακχαρίτες που βρίσκονται στην εξωτερική μεμβράνη και 

προεκτείνονται εκτός αυτής. Οι λιποπολυσακχαρίτες είναι χαρακτηριστικοί των gram 

αρνητικών βακτηρίων. 
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Διαδικασία της χρώσης Gram 

 

                                                                             Gram +                  Gram 
_ 

 

1. Τα βακτήρια μετά από την μονιμοποίηση του 

παρασκευάσματος και πριν τη χρώση είναι 

άχρωμα.    

     
 

2. Τα βακτήρια χρωματίζονται με τη βασική 

χρωστική κρυσταλλικό ιώδες και όλα (gram 

θετικά και gram αρνητικά) προσλαμβάνουν τη 

χρωστική και χρωματίζονται ιώδη 

 

3. Στη συνέχεια καλύπτονται με ιωδιούχο διάλυμα 

το οποίο αυξάνει τη συγγένεια της χρωστικής με 

το κύτταρο και σταθεροποιεί τη χρωστική λόγω 

σχηματισμού συμπλόκου κρυσταλλικού ιώδους-

ιωδίου. Τα βακτήρια παραμένουν χρωματισμένα  

            ιώδη. 

 

4. Ακολουθεί αποχρωματισμός των βακτηρίων με 

αιθανόλη ή ακετόνη. Στο στάδιο αυτό γίνεται η 

διαφοροποίηση των βακτηρίων. Τα gram θετικά 

συγκρατούν το σύμπλοκο χρωστικής-ιωδίου και 

παραμένουν ιώδη ενώ τα gram αρνητικά 

αποχρωματίζονται. 

 

5. Τέλος γίνεται μεταχρωματισμός με τη βασική 

χρωστική φουξίνη. Τα gram θετικά παραμένουν 

χρωματισμένα ιώδη και δεν προσλαμβάνουν τη 

φουξίνη. Τα gram αρνητικά που είναι 

αποχρωματισμένα, χρωματίζονται με τη χρωστική  

            φουξίνη και εμφανίζονται κόκκινα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Gram Θετικά                                         Gram Αρνητικά 
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Αρχή της μεθόδου 

 

Η διαφορά στο χρωματισμό των κυττάρων οφείλεται βασικά στον αποχρωματισμό που 

προκαλεί η αιθανόλη. Στα gram αρνητικά η έκπλυση με αιθανόλη έχει ως αποτέλεσμα 

τα λιπίδια που υπάρχουν στην εξωτερική μεμβράνη του κυτταρικού τους τοιχώματος να 

διαλύονται και να απομακρύνονται προκαλώντας την αποσταθεροποίηση της 

μεμβράνης και την αύξηση της διαπερατότητας της. Έτσι το σύμπλοκο της χρωστικής 

μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί αποχρωματίζοντας το κύτταρο, το οποίο στη συνέχεια 

χρωματίζεται με τη δεύτερη χρωστική και εμφανίζεται κόκκινο. Αντίθετα στα gram 

θετικά βακτήρια, που το τοίχωμα τους δεν περιέχει λιπίδια, με την επίδραση της 

αιθανόλης, συστέλλονται οι πόροι του παχέος στρώματος της πεπτιδογλυκάνης και το 

σύμπλοκο κρυσταλλικού ιώδους-ιωδίου συγκρατείται στο κύτταρο και εμφανίζεται 

ιώδες. 

 

Η ικανότητα του βακτηριακού κυττάρου όσο αφορά την συγκράτηση του συμπλόκου 

κρυσταλλικού ιώδους-ιωδίου δεν είναι απόλυτο χαρακτηριστικό αλλά μπορεί να  

επηρεασθεί  από ορισμένους παράγοντες που είναι δυνατόν να επιδράσουν ώστε ένα 

gram θετικό βακτήριο να εμφανιστεί ως gram αρνητικό.  

1
ο
 Η ακριβής εφαρμογή της τεχνικής. Παραπάνω θέρμανση κατά τη μονιμοποίηση, 

αποχρωματισμός με αιθανόλη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μεγάλη διάρκεια 

πλυσίματος με νερό μεταξύ των σταδίων μπορεί να καταστήσει τα βακτήρια ανίκανα να 

συγκρατήσουν το σύμπλοκο. 

2
ο
 Η ηλικία της καλλιέργειας του βακτηρίου. Καλλιέργειες μεγαλύτερες των 24 ωρών 

έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν την ικανότητα τους να συγκρατούν το σύμπλοκο. 

3
ο
 Το ίδιο το βακτήριο. Ορισμένα gram θετικά βακτήρια συγκρατούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό το σύμπλοκο σε σχέση με άλλα.   

 

 

Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ό  Μ έ ρ ο ς 

 
 

Προετοιμασία  παρασκευασμάτων  με τη τεχνική χρώσης Gram από 4 μικροοργανισμούς 

(Α,Β,Γ,Δ,) και μικροσκοπική παρατήρηση με καταδυτικό φακό 100Χ. 

 

 

Απαιτούμενα υλικά & μέσα 

 

Καθαρή καλλιέργεια 24 ωρών βακτηρίων Gram θετικών και Gram αρνητικών 

μορφολογίας κόκκου και βακίλλου 

Χρωστικές Κρυσταλλικού Ιώδους και φουξίνης και ιωδιούχο διάλυμα Lugol 

Κεδρέλαιο 

Αντικειμενοφόρος πλάκα  

Κρίκος εμβολιασμού και ανατομική λαβίδα  

Πιπέτες Pasteur  

Υδροβολέας 

Απορροφητικό χαρτί 

Λύχνος Bunsen 

Οπτικό μικροσκόπιο 
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Παρασκευή διαλυμάτων 

 

1. Διάλυμα χρωστικής Κρυσταλλικό ιώδες 

 

Crystal Violet               0.5g 

Αποσταγμένο νερό   100ml 

H χρωστική διαλύεται καλά στο νερό, διηθείται και διατηρείται σε σκουρόχρωμη φιάλη. 

 

2. Διάλυμα χρωστικής Φουξίνη 

 

Βασική φουξίνη                     1g 

Αιθανόλη                             10g 

Διάλυμα φαινόλης (1¨20)   100ml 

Διαλύεται αρχικά η φουξίνη στην αιθανόλη  και σιγά - σιγά προστίθεται το διάλυμα της 

φαινόλης. Το διάλυμα της χρωστικής  διηθείται και φυλάσσεται σε σκουρόχρωμη φιάλη. 

Λίγο πριν τη χρήση από το μητρικό διάλυμα αραιώνονται 10 ml  σε 90  νερό ml 

 

3. Ιωδιούχο διάλυμα Lugol 

 

Ιώδιο                          1g 

Ιωδιούχο κάλιο          2g 

Αποσταγμένο νερό 100 ml 

Λυοτριβούνται το ιώδιο και το ιωδιούχο κάλιο σε κάψα και μεταφέρονται με μικρές 

ποσότητες νερού σε κωνική φιάλη. Προστίθεται το υπόλοιπο νερό και το διάλυμα 

ανακατεύεται καλά και διατηρείται σε σκουρόχρωμη φιάλη 

 

 

 

 

Διαδικασία εκτέλεσης άσκησης 

 

- Προετοιμασία μόνιμου παρασκευάσματος για χρώση 

Επίστρωση, ξήρανση, μονιμοποίηση 

 

 

 

- Χρωματισμός για 30΄΄ με χρωστική Crystal Violet 

 

 

 

 

 

- Προσθήκη ιωδιούχου διαλύματος Lugol και 

παραμονή για 1' 
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-  Ξέπλυμα με νερό 

-  Αποχρωματισμός 3 φορές με αλκοόλη 95% και  νερό 

εναλλάξ (διάρκεια 30''). 

-  Ξέπλυμα με νερό βρύσης 

 

 

 

 

- Μεταχρωματισμός για 30'' με διάλυμα  χρωστικής 

Carbol  fuchsin 

 

 

 

 

 

 

-  Ξέπλυμα με νερό βρύσης 

 

 

 

 

 

- Στέγνωμα σε διηθητικό χαρτί 

 

 

 

-  Προσθήκη κεδρέλαιου 

 

-  Παρατήρηση στο μικροσκόπιο με τον καταδυτικό φακό, μεγέθυνση 100Χ 
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Κ α τ α γ ρ α φ ή  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν 

 
Απεικονίσατε τα βακτήρια που παρατηρήσατε και καταγράψτε τα αποτελέσματα ως 

προς τη χρώση Gram και τα κυτταρικά χαρακτηριστικά για κάθε μικροοργανισμό. 

 

 

Απεικόνιση παρασκευασμάτων 

 

Μικροοργανισμός Α                                                              Μικροοργανισμός Β     

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρώση Gram:                                                                    Χρώση Gram: 

 

Σχήμα:                                                                                Σχήμα: 

 

Διάταξη                                                                               Διάταξη 

 

 

 

Μικροοργανισμός Γ                                                              Μικροοργανισμός Δ     

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρώση Gram:                                                                    Χρώση Gram: 

 

Σχήμα:                                                                                Σχήμα: 

 

Διάταξη                                                                               Διάταξη 
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Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  κ α τ α ν ό η σ η ς 
 

 

 

1.  Η χρώση Gram γιατί ονομάζεται σύνθετη χρώση ή χρώση διαφοροποίησης ; 

2. Στη χρώση Gram  πως επιδρά ο αποχρωματισμός με αιθανόλη στο κυτταρικό 

τοίχωμα των Gram 
+ 

 και πως στο κυτταρικό τοίχωμα των Gram
-  

; 

3. Το ιωδιούχο διάλυμα Lugol : 

α) Χρωματίζει το κύτταρο 

β) Σχηματίζει σύμπλοκο με την χρωστική κρυσταλλικό ιώδες 

γ) Δεσμεύει τη χρωστική φουξίνη  

4. Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες που ένα βακτήριο  Gram 
+ 

 μπορεί  να  εμφανιστεί ως 

Gram
-  
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7ο
 

                                                          ΕΕ ρρ γγ αα σσ ττ ήή ρρ ιι οο   
 

  

  

  

  

  
  

  

  

                                          

  ΤΤααυυττοοπποοίίηησσηη  ββαακκττηηρρίίωωνν  --  

ΒΒιιοοχχηημμιικκέέςς  κκααιι  φφυυσσιιοολλοογγιικκέέςς  

δδοοκκιιμμέέςς  

            ΈΈννζζυυμμαα  ααννααππννεευυσσττιικκήήςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  

            ΣΣχχηημμααττιισσμμόόςς  εεννδδοοσσπποορρίίωωνν--θθεερρμμιικκόό  σσοοκκ  

  

          

  

          

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

αααεεερρρόόόβββιιιααα      ααανννάάάπππτττυυυξξξηηη   +++   +++   +++   +++   +++   +++   +++   ---   +++   +++   +++   +++   

ΑΑΑννναααεεερρρόόόβββιιιααα      ααανννάάάπππτττυυυξξξηηη   ---   +++   +++   +++   +++   ---   ---   +++   +++   ---   ---   ---   

εεενννδδδοοοσσσπππόόόρρριιιααα   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   +++   +++   +++   ---   ---   

ΚΚΚαααττταααλλλάάάσσσηηη         

   
+++   +++   ---   ---   ---   +++   +++   ---   +++   +++   +++   +++   

         ΟΟΟξξξεεειιιδδδάάάσσσηηη   

   
+++   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   

+++   

ήήή   ---   
+++   

ήήή   ---   
+++   +++   
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Ταυτοποίηση βακτηρίων 

 
Ταξινόμηση είναι η κατάταξη των μικροοργανισμών σε ομάδες με σκοπό το 

διαχωρισμό τους βάση κριτηρίων που ενδιαφέρουν τους Μικροβιολόγους ή άλλους 

επιστήμονες. Το σημαντικότερο επίπεδο της κατάταξης αυτής είναι αρχικά το γένος και 

στη συνέχεια το είδος του μικροοργανισμού. 

 

Ταυτοποίηση είναι η εφαρμογή των κριτηρίων ταξινόμησης για το διαχωρισμό 

μικροοργανισμών από άλλους. 

 

Είδος είναι ομάδα οργανισμών ενός γένους με συγκεκριμένα φαινοτυπικά, βιοχημικά ή 

γενετικά χαρακτηριστικά. 

 

Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες που χρησιμοποιούνται στην ταξινόμηση είναι: 

 

- Μορφολογικά χαρακτηριστικά: Σχήμα, μέγεθος, χρώση Gram, κινητικότητα, 

σπορογονία κ.ά. 

- Χαρακτηριστικά ανάπτυξης: Έλεγχος ανάπτυξης παρουσία ή απουσία οξυγόνου, 

σε διάφορες συγκεντρώσεις NaCl, pH, ευαισθησία σε αντιβιοτικά, απαιτήσεις 

σε θρεπτικά συστατικά κ.ά. 

- Βιοχημικά χαρακτηριστικά: Ζύμωση σακχάρων, παραγωγή καταλάσης, 

οξειδάσης, ινδόλης κ.ά. 

- Αντιγονική σύσταση: Μελέτη αντιγόνων τοιχώματος, μαστιγίου, ελύτρου, 

βλεφαρίδων κ.ά. 

- Ευαισθησία σε βακτηριοφάγους: Βάση της επιλεκτικότητας μιας σειράς 

βακτηριοφάγων. 

- Γενετικά χαρακτηριστικά: Σύγκριση χαρακτηριστικών της αλληλουχίας DNA. 

  

Η διαδικασία που ακολουθείται με στόχο την ταυτοποίηση ενός μικροοργανισμού είναι 

ο προσδιορισμός και η καταγραφή των ανωτέρω χαρακτηριστικών με δοκιμές. Στη 

συνέχεια τα αποτελέσματα των δοκιμών συγκρίνονται με ήδη γνωστά αποτελέσματα 

δοκιμών που υπάρχουν σε πρότυπα εγχειριδίων με πίνακες μικροοργανισμών και 

προσδιορίζεται ο μικροοργανισμός σε ομάδα, οικογένεια, γένος και είδος. Για την 

απλούστευση της διαδικασίας υπάρχουν, επίσης, ειδικά διαγνωστικά συστήματα (kits), 

τα οποία όμως κοστίζουν περισσότερο, που αφορούν κυρίως βιοχημικές και 

φυσιολογικές δοκιμές με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται γρήγορη και ακριβής 

ταυτοποίηση σε συνδυασμό βέβαια και με άλλους μικροβιολογικούς ελέγχους.  

Απαραίτητη προϋπόθεση κατά τη διαδικασία της ταυτοποίησης είναι ο προς μελέτη 

μικροοργανισμός να είναι σε καθαρή απομονωμένη καλλιέργεια.  

 

Δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο: 

Όπως γίνεται αντιληπτό για την πραγματοποίηση ολόκληρης της διαδικασίας 

ταυτοποίησης ενός μικροοργανισμού απαιτείται μια μεγάλη σειρά δοκιμών με πολλά 

θρεπτικά υλικά και απαιτούμενο χρόνο και χρήμα, ως εκ τούτου θα πρέπει να 

ακολουθούνται σταδιακά βήματα, ώστε να επιτευχθεί το ελάχιστο των δοκιμών που 

είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό του μικροοργανισμού. Μετά τη μικροσκόπηση 

του μικροοργανισμού που μας δίνει πληροφορίες για τη μορφολογία των κυττάρων, τη 

χρώση Gram, την παρουσία ενδοσπορίων, την κινητικότητα, και στηριζόμενοι στα 

αποτελέσματα, ακολουθούν επιλεγμένες βιοδοκιμές. Παρακάτω δίνονται μόνο κάποιες 
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βασικές επιλεγμένες δοκιμές για να γίνει αντιληπτή η πορεία της διαδικασίας 

ταυτοποίησης ενός μικροοργανισμού.  

 

 

α) Ένζυμα αναπνευστικής λειτουργίας 

 

Δοκιμή καταλάσης 

 

Η καταλάση είναι ένα ένζυμο που παράγεται από πολλά βακτήρια και μπορεί να 

ανιχνευθεί μέσω της ιδιότητας του να καταλύει τη διάσπαση του υπεροξειδίου του 

υδρογόνου με απελευθέρωση οξυγόνου σύμφωνα με την αντίδραση : 

2
 
Η2Ο2   →    2 Η2Ο + Ο2 

Το Η2Ο2 είναι υποπροϊόν της αναπνοής και είναι θανατηφόρο για τα κύτταρα. 

Πολλοί μικροοργανισμοί αν και αναπτύσσονται αερόβια διαθέτουν το ένζυμο 

καταλάση σε διαφορετικές όμως συγκεντρώσεις που εξαρτώνται από τα είδη και τα 

γένη. Τα γαλακτικά βακτήρια π.χ. κανονικά δεν παράγουν προσδιορίσιμη καταλάση, 

αλλά κάποια γένη δίνουν θετική αντίδραση καταλάσης. Τα προαιρετικά αναερόβια 

βακτήρια διαθέτουν το ένζυμο καταλάση και μπορούν και αναπτύσσονται τόσο σε 

αερόβιο, όσο και σε αναερόβιο περιβάλλον διασπώντας το παραγόμενο Η2Ο2.  

Τα υποχρεωτικά αναερόβια βακτήρια δίνουν αρνητική δοκιμή καταλάσης. 

Η ανίχνευση της καταλάσης γίνεται με την προσθήκη Η2Ο2 στην καλλιέργεια του 

μικροοργανισμού. Εάν ο μικροοργανισμός διαθέτει το ένζυμο απελευθερώνεται 

οξυγόνο από τη διάσπαση του Η2Ο2.  

 

Δοκιμή οξειδάσης 

 

Πολλά βακτήρια όπως οι ψευδομονάδες, παράγουν το ένζυμο κυτοχρωμική οξειδάση, 

σε αντίθεση με άλλα Gram
-
 βακτήρια όπως τα εντεροβακτήρια. H κυτοχρωμική 

οξειδάση καθορίζει εάν ο μικροοργανισμός είναι σε θέση να οξειδώσει κάποιες 

αρωματικές αμίνες (π.χ. ρ-αμινοδιμεθυλαμίνη) σχηματίζοντας χρωμοφόρα προϊόντα. 

Η ικανότητα του κυτοχρωμικού συστήματος ενός μικροοργανισμού να οξειδώνει ένα 

τεχνητό δότη ηλεκτρονίων, όπως το αντιδραστήριο dimethyl-phenylenediamine, 

σχηματίζοντας χρωμοφόρο προϊόν είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών Gram
- 

βακτηρίων και χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό μεταξύ Pseudomonadaceae (ox +) 

και Enterobacteriaceae (ox – ). 

Η παρουσία του ενζύμου ανιχνεύεται με την προσθήκη του αντιδραστηρίου στην 

καλλιέργεια του μικροοργανισμού. Το ένζυμο με την παρουσία του οξυγόνου οξειδώνει 

το άχρωμο αντιδραστήριο της δοκιμής και δίνει μωβ χρώμα μέσα σε 20-30 

δευτερόλεπτα. 

 

β) Σχηματισμός ενδοσπορίων – θερμικό σοκ 

 

Ορισμένα βακτήρια (π.χ. Bacillus, Clostridium) παράγουν κατά τη λεγόμενη διεργασία 

της σπορίωσης ειδικές ενδοκυτταρικές δομές που ονομάζονται ενδοσπόρια. Τα 

ενδοσπόρια είναι διαφοροποιημένα κύτταρα με ιδιαίτερη αντοχή στις υψηλές 

θερμοκρασίες και ανθεκτικότητα έναντι πολύ ισχυρών αντιμικροβιακών ουσιών που 

καταστρέφουν τα συνήθη κύτταρα. Τα ενδοσπόρια είναι επίσης πολύ ανθεκτικά σε μια 

σειρά από επιβλαβείς παράγοντες, όπως ξήρανση, ακτινοβόληση, όξινο περιβάλλον κ.ά. 

και μπορούν να επιβιώνουν σε λανθάνουσα φάση για εξαιρετικά μεγάλο χρονικό 

διάστημα μέχρι να βρουν τις κατάλληλες συνθήκες για να εκβλαστήσουν.  
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Η δομή του ενδοσπορίου είναι διαφορετική από αυτή του κυττάρου. Το σπόριο είναι 

δομικά πολυπλοκότερο καθώς διαθέτει πολλές στοιβάδες που απουσιάζουν από το 

κύτταρο.  

Η σπορίωση περιλαμβάνει μια πολύπλοκη σειρά συμβάντων κυτταρικής 

διαφοροποίησης. Η βακτηριακή σπορίωση δεν μπορεί να συμβεί κατά το στάδιο της 

εκθετικής φάσης ανάπτυξης, αλλά μόνο κατά τη στατική φάση ανάπτυξης ή σε άλλες 

συνθήκες που δεν ευνοούν την κυτταρική διαίρεση. 

 

Η εκτίμηση του σχηματισμού ενδοσπορίων από ένα βακτήριο κατά τη διαδικασία 

ταυτοποίησης του συντομεύει αρκετά τον προσδιορισμό του. Γι αυτό προτείνεται η 

δοκιμή του “θερμικού σοκ” που προσδιορίζει τον σχηματισμό ενδοσπορίων 

 

 

Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ό  Μ έ ρ ο ς 

 
 

Εφαρμογή των παραπάνω δοκιμών για 4 βακτηριακές καλλιέργειες (Α,Β,Γ,Δ) 

  

Δοκιμή καταλάσης 

 

Τεχνική 

 

Πάνω σε αντικειμενοφόρο πλάκα μεταφέρεται με σιφώνιο μια σταγόνα διαλύματος 

Η2Ο2   3% . Στη συνέχεια με κρίκο εμβολιασμού μεταφέρεται μια ποσότητα από την 

καλλιέργεια του μικροοργανισμού που εξετάζεται και αραιώνεται στο διάλυμα του 

Η2Ο2. Εάν ο μικροοργανισμός παράγει καταλάση, θα παραχθεί οξυγόνο, που γίνεται 

αντιληπτό μακροσκοπικά με τη δημιουργία φυσαλίδων, δηλαδή έχουμε θετική δοκιμή 

καταλάσης. Το αντίθετο σημαίνει ότι ο μικροοργανισμός δεν έχει το ένζυμο. Επειδή τα 

περισσότερα βακτήρια είναι θετικά στη δοκιμή καταλάσης, σε περίπτωση αρνητικού 

αποτελέσματος θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ως προς την ισχύ του αντιδραστηρίου 

(πρόσφατο) και την ποιότητα της καλλιέργειας (18-24 ωρών) του μικροοργανισμού.  

 

 

 

Απαιτούμενα υλικά & μέσα 

 

Καλλιέργειες μικροοργανισμών (18-24 ωρών) 

Αντικειμενοφόρες πλάκες 

Κρίκοι εμβολιασμού, σιφώνια 

Διάλυμα  Η2Ο2   3% 

Λύχνος Bunsen 

 

 

Δοκιμή οξειδάσης 

 

Τεχνική 

 

Στον πυθμένα ενός άδειου τρυβλίου Petri  τοποθετείται διηθητικό χαρτί Whatman Νο 1 

και εμποτίζεται με 1-2 σταγόνες από το αντιδραστήριο Tetramethyl-p-

phenylenediamine dihydrochloride. Στη συνέχεια, με κρίκο πλατίνας (όχι μεταλλικό 
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κρίκο διότι το αντιδραστήριο αντιδρά με το μέταλλο) ή σιφώνιο παστέρ ή 

αποστειρωμένη οδοντογλυφίδα μεταφέρεται μια ποσότητα από την καλλιέργεια του 

μικροοργανισμού που εξετάζεται και επιστρώνεται με γραμμές στην επιφάνεια του 

διηθητικού χαρτιού με το εμποτισμένο αντιδραστήριο. Η δημιουργία χρώματος (μωβ) 

μέσα σε 20-30΄΄ υποδηλώνει θετική αντίδραση οξειδάσης. Η διάγνωση γίνεται το 

αργότερο μέχρι 60΄΄ για κάποια είδη. Παραμονή για μεγαλύτερο χρόνο θα δώσει θετική 

δοκιμή που δεν θεωρείται αποδεκτή, διότι η παρουσία οξυγόνου θα προκαλέσει την 

αλλαγή του χρώματος του αντιδραστηρίου λόγω της αυτοοξείδωσης του. Γι’ αυτό 

πρέπει να διατηρείται σε σκουρόχρωμη φιάλη στο ψυγείο, να είναι πρόσφατο και να 

είναι άχρωμο (όχι μωβ χρώμα). Η αυτοοξείδωση μπορεί να καθυστερήσει με προσθήκη 

στο αντιδραστήριο ασκορβικού οξέος 0,1%. Επίσης η καλλιέργεια του 

μικροοργανισμού πρέπει να είναι 18-24 ωρών. 

 

Απαιτούμενα υλικά & μέσα 

 

Καλλιέργειες μικροοργανισμών (18-24 ωρών) 

Άδεια τρυβλία Petri 

Διηθητικό χαρτί Whatman Νο 1 

Κρίκοι εμβολιασμού, σιφώνια παστέρ 

Υδατικό διάλυμα Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride 1% 

Λύχνος Bunsen 

 

Παρασκευή αντιδραστηρίου οξειδάσης 

 

Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride        1.0 g 

Αποσταγμένο νερό                                                         100 ml 

Ασκορβικό οξύ                                                                0.1 g 

Το αντιδραστήριο αναμιγνύεται με το νερό έως ότου διαλυθεί, προστίθεται το 

ασκορβικό οξύ, αναμιγνύεται και φυλάσσεται σε σκουρόχρωμη φιάλη στο ψυγείο.  

 

 

Δοκιμή ¨θερμικού σοκ¨ για σχηματισμό ενδοσπορίων 

  

Τεχνική 

 

Τοποθετείται υγρή καλλιέργεια του εξεταζόμενου βακτηρίου (5 ml) 24 ώρες σε 

δοκιμαστικό σωλήνα και επωάζεται σε υδατόλουτρο στους 80°C για 10 λεπτά της ώρας. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, αν ο υπό εξέταση μικροοργανισμός παράγει ενδοσπόρια, τα 

βλαστικά κύτταρα του μικροοργανισμού καταστρέφονται, ενώ τα ενδοσπόρια 

επιβιώνουν. Στη συνέχεια, μια σταγόνα από το δοκιμαστικό σωλήνα εμβολιάζεται σε 

τρυβλίο που περιέχει στερεό θρεπτικό υπόστρωμα και επωάζεται στους 30 °C για 24 

ώρες. Μετά την επώαση παρατηρείται η εμφάνιση ή μη αποικιών. Είναι προφανές ότι 

σε περίπτωση που αναπτυχθούν αποικίες, αυτές προήλθαν από τα επιβιώσαντα 

ενδοσπόρια του μικροοργανισμού και η δοκιμή του θερμικού σοκ θεωρείται θετική. 

 

 

Απαιτούμενα υλικά & μέσα 

 

Υγρή καλλιέργεια μικροοργανισμού 

Δοκιμαστικοί σωλήνες 
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Τρυβλία Petri με στερεοποιημένο θρεπτικό υπόστρωμα 

Σιφώνια 

Υδατόλουτρο 

Επωαστικός κλίβανος 

 

 

Κ α τ α γ ρ α φ ή  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν 

 
Καταγραφή των αποτελεσμάτων για τις βακτηριακές καλλιέργειες που εξετάσθηκαν 

στις παραπάνω δοκιμές. 

 

Μικροοργανισμός                                   Α             Β             Γ             Δ 

 

Δοκιμή καταλάσης 

Δοκιμή οξειδάσης 

Σχηματισμός ενδοσπορίων 

 

 

 

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  κ α τ α ν ό η σ η ς 
 

 

1. Που οφείλεται ο σχηματισμός φυσαλίδων και γιατί θεωρείται θετική η δοκιμή 

καταλάσης; 

2. Γιατί το αντιδραστήριο της οξειδάσης πρέπει να είναι πρόσφατο και να φυλάσσεται 

στο ψυγείο σε σκουρόχρωμη φιάλη; 

3. Για ποιο λόγο η δοκιμή της οξειδάσης πρέπει να προσδιορίζεται σε 30΄΄ και όχι 

αργότερα; 

4. Γιατί η ανάπτυξη αποικιών κατά τη δοκιμή ¨θερμικού σοκ¨ υποδηλώνει παρουσία 

ενδοσπορίων;   
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                                                              8ο
 

                                                        ΕΕ ρρ γγ αα σσ ττ ήή ρρ ιι οο   
  

  

  

  

  

  

  

  

  ΜΜέέθθοοδδοοιι  ΜΜιικκρροοββιιαακκήήςς  ΕΕκκττίίμμηησσηηςς  

εεππιιφφααννεειιώώνν  κκααιι  ααέέρραα  

            ΜΜιικκρροοχχλλωωρρίίδδαα  ααννθθρρώώππιιννοουυ  σσώώμμααττοοςς  

            ΈΈλλεεγγχχοοςς  κκααθθααρριισσμμοούύ  εεππιιφφααννεειιώώνν  

                                                                                                ΑΑννίίχχννεευυσσηη  μμιικκρροοοορργγααννιισσμμώώνν  ττοουυ  ααέέρραα  
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Μέθοδος βαμβακοφόρου στειλεού 

        
Η μέθοδος του βαμβακοφόρου στειλεού χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των 

μικροοργανισμών που υπάρχουν στην επιφάνεια του σώματος,  για την μικροχλωρίδα 

στις επιφάνειες του εξοπλισμού των βιομηχανιών τροφίμων και των μικροβιολογικών 

εργαστηρίων (εργαλεία, σκεύη, μηχανήματα, τοιχώματα δεξαμενών, πάγκοι εργασίας) 

κ.α. 

Χρησιμοποιούμε αποστειρωμένους στειλεούς με βαμβάκι (swab). Υπάρχουν έτοιμοι 

και στο εμπόριο. Με ασηπτικές συνθήκες υγραίνουμε τον στειλεό σε πεπτονούχο 

φυσιολογικό ορό ή Ringer αραιωμένο στο ¼. Στραγγίζουμε το βαμβακοφόρο στειλεό 

με περιστροφή και πίεση στα τοιχώματα του δοκιμαστικού σωλήνα και τρίβουμε καλά 

την επιφάνεια που θέλουμε να εξετάσουμε. Αφού επαναφέρουμε τον στειλεό στον 

δοκιμαστικό σωλήνα με το αραιωτικό υγρό, τον σπάμε στην άκρη (κόβουμε το βύσμα) 

ώστε το βαμβάκι να πέσει μέσα στο αραιωτικό υγρό. Πωματίζουμε τον δοκιμαστικό 

σωλήνα και αναταράσσουμε καλά ώστε τα τυχόν μικρόβια που υπάρχουν να 

εναιωρηθούν στο αραιωτικό υγρό. Στο αραιωτικό αυτό υγρό γίνεται η μέτρηση της 

μικροχλωρίδας. 

 
1.Μικροχλωρίδα ανθρώπινου σώματος 

 

Οι μικροοργανισμοί υπάρχουν παντού, στον αέρα, στο έδαφος, στο σώμα κ.α.. Ο 

άνθρωπος φέρει μια μόνιμη δική του μικροχλωρίδα και μια παροδική που εξαρτάται 

από τους χώρους που έμεινε ή πέρασε και με οτιδήποτε ήρθε σε επαφή. Η ανίχνευση 

των μικροοργανισμών του σώματος είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις που πρέπει να 

εφαρμόζονται ορισμένοι κανόνες προσωπικής υγιεινής που αφορούν την υγιεινή του 

σώματος και κυρίως των χεριών, της ενδυμασίας κ.α. 

Για την ανίχνευση των μικροοργανισμών που υπάρχουν στην επιφάνεια του σώματος 

χρησιμοποιείται η μέθοδος του βαμβακοφόρου στειλεού. Επίσης έχει προταθεί η 

μέθοδος της αποτύπωσης του δακτύλου για τα μικρόβια που ανιχνεύονται στα δάκτυλα 

των χεριών.  

Ανίχνευση σταφυλοκκόκων, μικροκκόκων 

Επιστρώνουμε  0.1 ml εναιωρήματος σε τρυβλία με υπόστρωμα Mannitol Salt Agar. 

Επωάζουμε τα τρυβλία στους 37
ο
C x 24-48h. Καταμετρούμε τις αποικίες 

Ανίχνευση συνολικού αριθμού μεσόφιλων μικροοργανισμών 

Μεταφέρουμε 1ml εναιωρήματος σε τρυβλίο και προσθέτουμε υπόστρωμα Plate Count 

Agar (PCA). Επωάζουμε τα τρυβλία στους 30
ο
C x 3 ημέρες. Καταμετρούμε τις 

αποικίες. 

 

2.Έλεγχος καθαρισμού επιφανειών 

  
Η μικροχλωρίδα στις επιφάνειες του εξοπλισμού των βιομηχανιών τροφίμων και 

μικροβιολογικών εργαστηρίων (εργαλεία, σκεύη, μηχανήματα,τοιχώματα δεξαμενών, 

πάγκοι εργασίας) θα πρέπει να είναι σε επίπεδα τόσο χαμηλά ώστε να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών από απόψεως υγιεινής κατάστασης τους. Η 

επιλογή και χρήση του απολυμαντικού καθορίζεται από διάφορους παράγοντες. Η 

εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της χρησιμοποιήσεως του γίνεται με μετρήσεις της 

μικροχλωρίδας στις επιφάνειες όπου χρησιμοποιήθηκε η απολύμανση. Χρησιμοποιείται 

η μέθοδος του βαμβακοφόρου στειλεού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την εκτέλεση 

της μεθόδου δεν αποσπάται όλη η μικροχλωρίδα αλλά ένα μέρος αυτής το οποίο και 
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μετράται. Ως εκ τούτου η μετρούμενη μικροχλωρίδα είναι μικρότερη από αυτή που 

πραγματικά υπάρχει στην επιφάνεια, επομένως αποτελεί απλώς δείκτη της καλής 

εφαρμογής της μεθόδου καθαρισμού και απολύμανσης.  

Αφού μεταφερθεί ο στειλεός μέσα στο αραιωτικό υγρό και διαβραχεί, στραγγίζεται στα 

τοιχώματα του δοκιμαστικού σωλήνα. Στη συνέχεια τρίβεται καλά ορισμένη επιφάνεια, 

το ελάχιστο 100cm
2
, της περιοχής που θέλουμε να εξετάσουμε. Κόβουμε το βύσμα από 

το στειλεό με ασηπτικές συνθήκες και το μεταφέρουμε στο δοκιμαστικό σωλήνα με το 

αραιωτικό υγρό (10ml) όπου αφήνεται για 5min. Στη συνέχεια, μεταφέρεται 1 ml 

εναιωρήματος σε τρυβλία με το κατάλληλο υπόστρωμα για το μικροοργανισμό που 

θέλουμε να ανιχνεύσουμε, επωάζονται και γίνεται καταμέτρηση του αριθμού των 

αποικιών. Ο αριθμός εκφράζεται ανά μονάδα επιφάνειας ή για ολόκληρη την επιφάνεια. 

Προσδιορισμός  ολικής μεσόφιλης αερόβιας χλωρίδας 

Υπόστρωμα : Plate Count Agar (PCA) 

Επώαση : στους  30
ο
C x 3 ημέρες 

Καταμέτρηση :  Παράδειγμα 

Αν μετρήθηκαν 30 αποικίες/ml από επιφάνεια 100cm
2 

, τότε 30αποικ x 10ml = 300 

αποικίες για 100cm
2
  

 

Μέθοδος αποτύπωσης 

Μέθοδος αποτύπωσης δακτύλου 
 

Χρησιμοποιούμε έτοιμα τρυβλία με το κατάλληλο υπόστρωμα για τους 

μικροοργανισμούς που αναζητούμε. Δίπλα στη φλόγα ανοίγουμε το καπάκι του 

τρυβλίου και πιέζουμε ελαφρά το υπόστρωμα με κάποιο δάκτυλο ή αντίχειρα. 

Κλείνουμε το τρυβλίο και το επωάζουμε στην άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης του 

μικροοργανισμού που ανιχνεύουμε για 24-72h. Εξετάζονται ύποπτες αποικίες 

(μικροσκόπιο, ταυτοποίηση) 

Αναζήτηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας 

Υπόστρωμα Plate Count Agar    Επώαση  30
ο
C x 3 ημέρες  

Αναζήτηση σταφυλοκκόκων  

Υπόστρωμα Baird Parker    Επώαση  37
ο
C x 24-48h 

 

 Μέθοδος επικάθισης μικροοργανισμών   
 

 Ανίχνευση μικροοργανισμών του αέρα  
                                        
Απλή μικροβιολογική δοκιμή που μας επιτρέπει την ανίχνευση μικροοργανισμών του 

αέρα διαφόρων τμημάτων στις βιομηχανίες τροφίμων και στους χώρους εργασίας. 

Ανάλογα με την επικρατούσα μικροχλωρίδα του αέρα μπορούμε να εντοπίσουμε 

μικροοργανισμούς όπως π.χ. μύκητες που μπορούν να μολύνουν τα τρόφιμα και να 

προκαλέσουν σφάλματα. 

Χρησιμοποιούνται τρυβλία με τα κατάλληλα υποστρώματα για την ανάπτυξη των 

μικροοργανισμών που αναζητούμε. Τα τρυβλία τοποθετούνται σε ύψος 1m από το 

δάπεδο και παραμένουν ανοικτά για 15-20 λεπτά. Στη συνέχεια τα τρυβλία κλείνονται 

και επωάζονται στις κατάλληλες θερμοκρασίες. Ο αριθμός των αποικιών 

αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μικροβιοφόρων τεμαχιδίων του αέρα που επικάθονται 

σε περίπου 0.1 m
2
/ m

3        

Αναζήτηση ζυμών και μυκήτων  

Υπόστρωμα Sabouraud Dextrose Agar    Επώαση  22
ο
C x 5-7 ημέρες  
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Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ό  Μ έ ρ ο ς 

 
 

1.Μέθοδος Βαμβακοφόρου Στειλεού   

- Με τη μέθοδο του βαμβακοφόρου στειλεού εξετάζονται δείγματα από επιφάνεια 

δέρματος στο πρόσωπο, στην παλάμη, στα μαλλιά, σε υποστρώματα Mannitol Salt 

Agar και Plate Count Agar με τη μέθοδο που  προαναφέρθηκε. 

- Με τη μέθοδο του βαμβακοφόρου στειλεού σκουπίζεται ορισμένη επιφάνεια του 

πάγκου εργασίας του εργαστηριακού χώρου και προσδιορίζεται ο αριθμός των 

μικροοργανισμών ολικής μεσόφιλης χλωρίδας για έλεγχο καλής εφαρμογής 

καθαρισμού και απολύμανσης 

2.Μέθοδος Αποτύπωσης Δακτύλου  

- Εφαρμόζεται η μέθοδος της αποτύπωσης δακτύλου (δείκτη και αντίχειρα) για την 

ανίχνευση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στο υπόστρωμα Plate Count Agar     

3.Μέθοδος Ανίχνευσης μικροοργανισμών του αέρα  

Τοποθετούνται ανοικτά τρυβλία με υπόστρωμα για ζύμες-μύκητες σε διάφορα σημεία 

του εργαστηριακού χώρου σύμφωνα με τη μέθοδο που αναφέρεται και γίνεται 

προσδιορισμός. 

 

Απαιτούμενα υλικά  & μέσα 

 

Αποστειρωμένοι βαμβακοφόροι στειλεοί 

Σωληνάκια με αραιωτικό υγρό 

Τρυβλία Petri με στερεοποιημένο θρεπτικό υπόστρωμα Mannitol Salt Agar,  Plate 

Count Agar,  Sabouraud Dextrose Agar 

Κωνικές φιάλες με θρεπτικό υπόστρωμα  Plate Count Agar                                           

Κενά τρυβλία Petri  

Αλκοόλη 

Λύχνος Bunsen                                                                    

Σιφώνια 1ml                                                                           

Διανομέας 

Επωαστικός κλίβανος 

 

 

Κ α τ α γ ρ α φ ή  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν 

 
Μικροχλωρίδα σώματος με τη μέθοδο του βαμβακοφόρου στειλεού 

 

α. Περιοχή σώματος 

β. Μικροοργανισμός 

γ. Αποτελέσματα 
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Μικροχλωρίδα σώματος με τη μέθοδο της αποτύπωσης δακτύλου 

 

α. Μικροοργανισμός 

β. Αποτελέσματα 

 

Μικροχλωρίδα επιφανειών 

  

α. Χώρος δειγματοληψίας 

β. Μέγεθος επιφάνειας 

γ. Μικροοργανισμός 

δ. Αποτελέσματα 

 

Ανίχνευση μικροοργανισμών του αέρα 

 

α. Χώρος δειγματοληψίας 

β. Μικροοργανισμός 

γ. Αποτελέσματα 

 

 

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  κ α τ α ν ό η σ η ς 
 

 

1.  Με ποιες μεθόδους ανιχνεύονται οι μικροοργανισμοί ανθρώπινου σώματος 

2. Από τον έλεγχο μικροχλωρίδας μιας επιφάνειας 100cm
2
 καταμετρήθηκαν 160 

αποικίες σε τρυβλίο (με 1ml εναιωρήματος) με υπόστρωμα Plate Count Agar. Ποιοι 

μικροοργανισμοί ανιχνεύτηκαν και ποιος είναι ο αριθμός τους / 100 cm
2
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9ο 
                                                          ΕΕ ρρ γγ αα σσ ττ ήή ρρ ιι οο   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ΚΚααττααμμέέττρρηησσηη  μμιικκρροοοορργγααννιισσμμώώνν  

          ΚΚααττααμμέέττρρηησσηη  μμιικκρροοοορργγααννιισσμμώώνν  μμεε  ττηη  μμέέθθοοδδοο  ττοουυ        

            ππλλέέοονν    ππιιθθααννοούύ  ααρριιθθμμοούύ    ((MMPPNN))  
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Καταμέτρηση μικροοργανισμών με τη μέθοδο του πλέον πιθανού αριθμού 

(Most probable Number-MPN)  

  

  
Βασικές αρχές 

 

Η μέθοδος του πλέον πιθανού αριθμού (ή πολλαπλών σωλήνων) επιτρέπει την εκτίμηση 

του αριθμού των ζώντων μικροοργανισμών που υπάρχουν σε ένα δείγμα. Παρουσιάζει 

μεγαλύτερες διακυμάνσεις από τη μέθοδο των τρυβλίων και χρησιμοποιείται κυρίως για 

δείγματα με χαμηλό πληθυσμό μικροοργανισμών που δεν είναι εύκολο να 

προσδιορισθούν με τη μέθοδο των τρυβλίων. Στηρίζεται στην αρχή του  εμβολιασμού 

του δείγματος  σε σωλήνες  που περιέχουν το κατάλληλο θρεπτικό υπόστρωμα   που 

επιτρέπει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Ο  εμβολιασμός στους σωλήνες γίνεται 

από διαδοχικές δεκαδικές αραιώσεις του δείγματος. Η μέθοδος δίνει αποτελέσματα που 

αναφέρονται ως θετικά ή αρνητικά από τις αντίστοιχες αραιώσεις του δείγματος. Ο 

αριθμός των μικροοργανισμών μπορεί να υπολογισθεί από τους θετικούς και 

αρνητικούς σωλήνες με τη παραδοχή ότι οι μικροοργανισμοί έχουν διανεμηθεί 

ομοιόμορφα και η ανίχνευση θετικού αποτελέσματος σε ένα σωλήνα οφείλεται σε ένα ή 

περισσότερους μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο σωλήνα.  Κάθε σωλήνας που 

περιέχει έστω και ένα ζωντανό μικροοργανισμό μπορεί να δώσει θετικό αποτέλεσμα. 

Θετικό αποτέλεσμα θεωρείται όταν παρουσιάζεται ανιχνεύσιμη μικροβιακή ανάπτυξη. 
  
Η μικροβιακή ανάπτυξη που παρουσιάζεται όταν υπάρχουν μικροοργανισμοί στο 

δείγμα προσδιορίζεται: 

-  από τη θολερότητα του υποστρώματος και η ένταση της είναι ανάλογη της ανάπτυξης. 

- από τη δημιουργία των προϊόντων μεταβολισμού των μικροοργανισμών, όπως 

παραγωγή αερίου (που συλλέγεται σε ανεστραμμένα σωληνάκια Durham που υπάρχουν 

μέσα στους σωλήνες  π.χ. κολοβακτηριοειδή από τη ζύμωση της λακτόζης), παραγωγή 

οξέος ή βάσης (με την προσθήκη δεικτών στο υπόστρωμα που αλλάζουν το χρώμα του 

υποστρώματος ή με τη μέτρηση του pH) και άλλα.  

 

Η μέθοδος  MPN εφαρμόζεται συχνά σε δείγματα τροφίμων  όταν ο αριθμός των 

ζώντων μικροοργανισμών που υπάρχουν αναμένεται να είναι μικρός (<10cfu/gr) όπου 

δίνει υψηλότερες τιμές   από την καταμέτρηση με τη μέθοδο των τρυβλίων. Ακόμη η 

μέθοδος εφαρμόζεται κυρίως για την καταμέτρηση εξειδικευμένων ομάδων 

μικροοργανισμών χρησιμοποιώντας  εκλεκτικά υποστρώματα για κάθε ομάδα που 

θέλουμε να καταμετρήσουμε. Ιδιαίτερη εφαρμογή έχει στη καταμέτρηση 

κολοβακτηριοειδών νερού, στην απομόνωση και αρίθμηση σαλμονελλών, 

σταφυλοκκόκων κ.ά..  

Πολλές φορές απαιτούνται επιβεβαιωτικές δοκιμές : 

-Με απευθείας μικροσκοπική παρατήρηση (μεταφορά υλικού από θετικούς σωλήνες 

και παρατήρηση στο μικροσκόπιο)  

 -Με ανακαλλιέργεια (εμβολιασμό ποσότητας υλικού από θετικούς σωλήνες σε 

εκλεκτικό υπόστρωμα, επώαση σε κατάλληλες συνθήκες και παρατήρηση ανάπτυξης)     

 

Τεχνική 

-Παρασκευάζονται διαδοχικές δεκαδικές αραιώσεις του δείγματος  όπως και στη 

μέθοδο των τρυβλίων, π.χ. 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000.  
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-Ακολουθεί ο εμβολιασμός των σωλήνων που περιέχουν το θρεπτικό υπόστρωμα 

(εκλεκτικό για κάθε ομάδα μικροοργανισμών που επιδιώκεται η καταμέτρηση).   

Η αναλογία δείγματος προς θρεπτικό υπόστρωμα συνήθως είναι 1:10. 

-Ακολουθεί η επώαση των σωλήνων στις κατάλληλες συνθήκες. 

-Μετά την επώαση καταγράφονται οι σωλήνες που έδωσαν θετικό αποτέλεσμα.  

 

Προσδιορίζοντας ποια είναι η μεγαλύτερη αραίωση (μικρότερη συγκέντρωση) που δίνει 

θετικό αποτέλεσμα, μπορεί να εκτιμηθεί ο αριθμός των μικροοργανισμών που 

υπάρχουν στο δείγμα. 

Σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα,  ανάπτυξη σημειώθηκε στους σωλήνες που 

εμβολιάσθηκαν με 1ml από τις αραιώσεις 1:10 και 1:100 ενώ δεν υπήρξε ανάπτυξη από 

τις επόμενες αραιώσεις. Ως εκ τούτου, το πλέον πιθανό είναι να υπάρχουν τουλάχιστον 

100 μικροοργανισμοί αλλά όχι μέχρι και 1000 ανά ml αρχικού δείγματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επειδή η ακρίβεια της μεθόδου δεν είναι μεγάλη και παρουσιάζει μεγάλο 

δειγματοληπτικό σφάλμα (όρια εμπιστοσύνης 5-95%) για να μειωθεί κατά το δυνατόν 

το σφάλμα  εμβολιάζονται όσο το δυνατόν περισσότεροι σωλήνες  από κάθε αραίωση 

και καταγράφονται οι θετικοί σωλήνες της κάθε αραίωσης. Συνήθως χρησιμοποιούνται 

3-5 επαναλήψεις  και γίνονται  3 - 4 αραιώσεις. 

 

Υπολογισμός του MPN 

 

 Ο αριθμός των θετικών σωλήνων από κάθε αραίωση χρησιμοποιείται για να 

προσδιοριστεί στατιστικά ο αριθμός των ζώντων μικροοργανισμών του αρχικού 

δείγματος. Με βάση τους θετικούς σωλήνες που λαμβάνονται  από 3 ή 5 επαναλήψεις 

στις διαδοχικές  δεκαδικές αραιώσεις (συνήθως 3) προκύπτει ένας συνδυασμός τριών 

9ml 

1:10 

9ml 

1:100 

9ml 

1:1000 

9ml 

1:10000 Δείγμα 

1ml 1ml 1ml 1ml 

Μη ανάπτυξη Μη ανάπτυξη Ανάπτυξη Ανάπτυξη 
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αριθμών. Με βάση τον τριψήφιο συνδυασμό που προκύπτει ανατρέχουμε σε ειδικούς 

πίνακες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του MPN. Οι πίνακες δίνουν τους 

πιθανούς συνδυασμούς των θετικών αποτελεσμάτων για δεδομένες αραιώσεις και 

συγκεντρώσεις μικροοργανισμών και  που είναι στατιστικά σημαντικοί . Συνδυασμοί 

που δεν εμφανίζονται σημαίνει ότι δεν είναι αποδεκτοί και η ανάλυση πρέπει να 

επαναληφθεί (λαμβάνοντας όμως υπόψη και περιπτώσεις αποτελεσμάτων χωρίς 

ανάπτυξη σε μικρές αραιώσεις και ανάπτυξη σε μεγάλες αραιώσεις που μπορεί να 

οφείλεται στην παρουσία αντιμικροβιακών παραγόντων που υπάρχουν στο δείγμα).  Αν 

και η μέθοδος δίνει εκτίμηση του πληθυσμού των μικροοργανισμών χρησιμοποιούνται 

όρια εμπιστοσύνης που δείχνουν την ακρίβεια της εκτίμησης. Ο παρακάτω πίνακας 

δίνει τον πλέον πιθανό αριθμό μικροοργανισμών που αντιστοιχεί στην εμφάνιση 

θετικών σωλήνων από 3 διαδοχικές αραιώσεις που έχουν επιλεγεί. 

Επιλογή αραιώσεων 
Όταν χρησιμοποιούνται περισσότερες από 3 διαδοχικές αραιώσεις χρησιμοποιούνται 

αποτελέσματα μόνο τριών διαδοχικών αραιώσεων. Η σωστή επιλογή των 3 πιο 

κατάλληλων αραιώσεων δίνει στατιστικά αποδεκτά αποτελέσματα. 

-Αν περισσότερες από μία αραιώσεις έχουν όλους τους σωλήνες θετικούς, επιλέγουμε 

τις τρεις διαδοχικές που εμπεριέχουν μόνο την μεγαλύτερη αραίωση (με τους θετικούς 

σωλήνες) Π.χ 

Αραίωση                                10
-0           

10
-1

       10
-2               

10
-3          

Τριψήφιος Συνδυασμός 

Αριθμός θετικών σωλήνων      3            3           1              0                       310 

-Αν η μεγαλύτερη αραίωση με όλους τους σωλήνες θετικούς δεν εμπεριέχεται στις 3 

μεγαλύτερες αραιώσεις τότε επιλέγουμε τις επόμενες μεγαλύτερες αραιώσεις. Π.χ 

Αραίωση                                10
-0           

10
-1

       10
-2               

10
-3          

Τριψήφιος Συνδυασμός 

Αριθμός θετικών σωλήνων      3            2           2              1                       221  

-Αν δεν υπάρχει καμία αραίωση με όλους τους σωλήνες θετικούς τότε επιλέγουμε τις 2 

μικρότερες αραιώσεις και  στην τρίτη αραίωση προστίθεται το άθροισμα τυχόν θετικών 

σωλήνων από μεγαλύτερες αραιώσεις. Π.χ. 

Αραίωση                                10
-0           

10
-1

       10
-2               

10
-3          

Τριψήφιος Συνδυασμός 

Αριθμός θετικών σωλήνων      2            1           0              1                       211  

-Αν περισσότερες από μια αραιώσεις δεν έχει θετικούς σωλήνες επιλέγουμε τις 

αραιώσεις που εμπεριέχουν αυτή με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση  

 

Το αποτέλεσμα του πίνακα λαμβάνοντας υπόψη ποιά είναι η 1
η
 επιλεγμένη αραίωση, 

υπολογίζεται τελικά ως αριθμός μικροοργανισμών / ml ή g  δείγματος με τη μέθοδο 

MPN  και καταγράφεται  ως « MPN/ml ή g » και αναφέρεται και ο αριθμός των 

επαναλήψεων (3 ή 5) για κάθε αραίωση.  
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Πίνακας προσδιορισμού MPN για 3 επαναλήψεις από 3 διαδοχικές δεκαδικές αραιώσεις 

(επιλεγμένες)  
 

Αριθμός             θετικών          σωλήνων MPN  

1
ης

 

αραίωσης 

Κατηγορία 95%  

Όρια 

εμπιστοσύνης 
1η 2η 3η 

0 0 0 0 -  

0 0 1 0.3 3  

0 1 0 0.3 2 <0.1-1.7 

0 1 1 0.6 4  

0 2 0 0.6 4  

      

1 0 0 0.4 1 <0.1-2.1 

1 0 1 0.7 3  

1 0 2 1.1 4  

1 1 0 0.7 2 0.2-2.8 

1 1 1 1.1 4  

      

1 2 0 1.1 3  

1 2 1 1.5 4  

1 3 0 1.6 4  

2 0 0 0.9 1 0.2-3.8 

2 0 1 1.4 3  

      

2 0 2 2.0 4  

2 1 0 1.5 2 0.5-5.0 

2 1 1 2.0 4  

2 1 2 3.0 4  

2 2 0 2.0 3  

      

2 2 1 3.0 4  

2 2 2 3.5 4  

2 2 3 4.0 4  

2 3 0 3.0 4  

2 3 1 3.5 4  

      

2 3 2 4.0 4  

3 0 0 2.5 1 <1-13 

3 0 1 4.0 2 1-18 

3 0 2 6.5 4  

3 1 0 4.5 1 1-21 

      

3 1 1 7.5 2 2-28 

3 1 2 11.5 3  

3 1 3 16.0 4  

3 2 0 9.5 1 3-38 

3 2 1 15.0 2 5-50 

      

3 2 2 20.0 3  

3 2 3 30.0 4  

3 3 0 25.0 1 <10-140 

3 3 1 45.0 1 10-240 

3 3 2 110.0 1 30-480 

3 3 3 140.0+ -  
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Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ό  Μ έ ρ ο ς 
 

 

Προσδιορισμός κολοβακτηριοειδών 

 

Τα κολοβακτηριοειδή είναι αερόβια και προαιρετικά αναερόβια βακτήρια, Gram 

αρνητικά, μη σπορογόνα , σε σχήμα ραβδιού, με κοινό χαρακτηριστικό τους τη ζύμωση 

της λακτόζης και παραγωγή αερίου στους 32-35°C σε 48h. Η παρουσία των 

κολοβακτηριοειδών είναι ένδειξη εντερικής ρύπανσης των τροφίμων και καθιστά 

πιθανή την ύπαρξη παθογόνων βακτηρίων, χωρίς όμως να σημαίνει απαραίτητα  

ύπαρξη κοπρανώδους μόλυνσης εκτός εάν παρατηρηθεί χαρακτηριστική ανάπτυξη 

στους 44,5°C οπότε είναι κοπρανώδης μόλυνση. Αποτελούν δείκτες των υγιεινών 

συνθηκών που επικρατούν σε ένα τρόφιμο. 

Η παρουσία των κολοβακτηριοειδών στα θρεπτικά υλικά ανιχνεύεται με την παραγωγή 

οξέος και αερίου από τη ζύμωση της λακτόζης. Προσδιορισμός μπορεί να γίνει με τη 

μέθοδο του πλέον πιθανού αριθμού που χρησιμοποιείται σαν προκαταρκτική δοκιμή και 

ακολουθείται από επιβεβαιωτική δοκιμή. 

 

Προσδιορισμός ολικών κολοβακτηριοειδών στο νερό 

 

-Υπόστρωμα 

 1 σειρά πέντε σωλήνων διπλής πυκνότητας και 2 σειρές με πέντε + πέντε σωλήνες 

απλής πυκνότητας υποστρώματος McConkey broth (10 ml) με ανεστραμμένα 

σωληνάκια durham για τη συλλογή του αερίου  

-Εμβολιασμός  

10 ml νερό ανά σωλήνα διπλής πυκνότητας  

1 ml νερό στους πέντε σωλήνες απλής πυκνότητας και 

0.1 ml στους υπόλοιπους πέντε σωλήνες απλής πυκνότητας  

-Επώαση 

Επωάζονται οι σωλήνες στους 37
ο
C για 48h 

-Αποτελέσματα 

Θετική δοκιμή θεωρείται η παραγωγή οξέος (αλλαγή χρώματος από ιώδες σε κίτρινο) 

και παραγωγή αερίου στο ανεστραμμένο σωληνάκι durham (τουλάχιστον στο 1/10 του 

όγκου) 

Βάσει των θετικών σωλήνων υπολογίζεται ο πλέον πιθανός αριθμός MPN ανά 100 ml 

νερού με τους πίνακες McGrady 

-Επιβεβαιωτική δοκιμή 

Εάν το αρχικό υπόστρωμα είναι lactose broth πρέπει να γίνει επιβεβαιωτική δοκιμή με 

μεταφορά μικρής ποσότητας με βελόνα εμβολιασμού  από τους θετικούς σωλήνες  σε 

υπόστρωμα  Brilliant green lactose bile broth και επώαση στους 35
 ο

C για 48h και με 

βάση τους θετικούς σωλήνες (όπως ανωτέρω) τα αποτελέσματα αναφέρονται σαν 

επιβεβαιωτικός αριθμός MPN  των κολοβακτηριοειδών. Όταν χρησιμοποιείται 

υπόστρωμα McConkey broth η επιβεβαιωτική δοκιμή παραλείπεται. 
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Παράδειγμα υπολογισμού του MPN 

Εμβολιασμένοι σωλήνες με           10ml: 5                    1ml: 5                     0.1 ml: 5                            
 

 

Αριθμός θετικών  σωλήνων               5                             3                                1 
 

Χαρακτηριστικός αριθμός                531  

 

Ο αριθμός 531 στον πίνακα McGrady αντιστοιχεί με MPN=110 κολοβακτηριοειδή ανά 

100 ml δείγματος νερού. 

 

 

Εξέταση νερού για κολοβακτηριοειδή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανά 10ml Ανά 1ml Ανά 0.1ml 

Δείγμα νερού 

McConkey broth 

διπλής πυκνότητας  

McConkey broth 

απλής πυκνότητας  
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Πίνακας  McGrady   

Πλέον Πιθανός Αριθμός (MPN-Most Probable Number) για 100ml δείγμα  νερού 

 

 

Χρησιμοποίηση 5 σωλήνων με 10, 1 και 0.1ml 

Θετ* 
MPN 

Θετ* 
MPN 

Θετ* 
MPN 

Θετ* 
MPN 

Θετ* 
MPN 

Θετ* 
MPN 

10  1  0.1 10  1  0.1 10 1  0.1 10  1  0.1 10  1  0.1 10  1  0.1 

 

0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 4.5 3 0 0 7.8 4 0 0 13 5 0 0 23 

0 0 1 1.8 1 0 1 4 2 0 1 6.8 3 0 1 11 4 0 1 17 5 0 1 31 

0 0 2 3.6 1 0 2 6 2 0 2 9.1 3 0 2 13 4 0 2 21 5 0 2 43 

0 0 3 5.4 1 0 3 8 2 0 3 12 3 0 3 16 4 0 3 25 5 0 3 58 

0 0 4 7.2 1 0 4 10 2 0 4 14 3 0 4 20 4 0 4 30 5 0 4 76 

0 0 5 9 1 0 5 12 2 0 5 16 3 0 5 23 4 0 5 36 5 0 5 95 

0 1 0 1.6 1 1 0 4 2 1 0 6.8 3 1 0 11 4 1 0 17 5 1 0 33 

0 1 1 3.6 1 1 1 6.1 2 1 1 9.2 3 1 1 14 4 1 1 21 5 1 1 46 

0 1 2 5.5 1 1 2 8.1 2 1 2 12 3 1 2 17 4 1 2 26 5 1 2 64 

0 1 3 7.3 1 1 3 10 2 1 3 14 3 1 3 20 4 1 3 31 5 1 3 84 

0 1 4 9.1 1 1 4 12 2 1 4 17 3 1 4 23 4 1 4 36 5 1 4 110 

0 1 5 11 1 1 5 14 2 1 5 19 3 1 5 27 4 1 5 42 5 1 5 130 

0 2 0 3.7 1 2 0 6.1 2 2 0 9.3 3 2 0 14 4 2 0 22 5 2 0 49 

0 2 1 5.5 1 2 1 8.2 2 2 1 12 3 2 1 17 4 2 1 26 5 2 1 70 

0 2 2 7.4 1 2 2 10 2 2 2 14 3 2 2 20 4 2 2 32 5 2 2 95 

0 2 3 9.2 1 2 3 12 2 2 3 17 3 2 3 24 4 2 3 38 5 2 3 120 

0 2 4 11 1 2 4 15 2 2 4 19 3 2 4 27 4 2 4 44 5 2 4 150 

0 2 5 13 1 2 5 17 2 2 5 22 3 2 5 31 4 2 5 50 5 2 5 180 

0 3 0 6.6 1 3 0 8.3 2 3 0 12 3 3 0 17 4 3 0 27 5 3 0 79 

0 3 1 7.4 1 3 1 10 2 3 1 14 3 3 1 21 4 3 1 33 5 3 1 110 

0 3 2 9.3 1 3 2 13 2 3 2 17 3 3 2 24 4 3 2 39 5 3 2 140 

0 3 3 11 1 3 3 15 2 3 3 20 3 3 3 28 4 3 3 45 5 3 3 180 

0 3 4 13 1 3 4 17 2 3 4 22 3 3 4 31 4 3 4 52 5 3 4 210 

0 3 5 15 1 3 5 19 2 3 5 25 3 3 5 35 4 3 5 59 5 3 5 250 

0 4 0 7.5 1 4 0 11 2 4 0 15 3 4 0 21 4 4 0 34 5 4 0 130 

0 4 1 9.4 1 4 1 13 2 4 1 17 3 4 1 24 4 4 1 40 5 4 1 170 

0 4 2 11 1 4 2 15 2 4 2 20 3 4 2 28 4 4 2 47 5 4 2 220 

0 4 3 13 1 4 3 17 2 4 3 23 3 4 3 32 4 4 3 54 5 4 3 280 

0 4 4 15 1 4 4 19 2 4 4 25 3 4 4 36 4 4 4 62 5 4 4 350 

0 4 5 17 1 4 5 22 2 4 5 28 3 4 5 40 4 4 5 69 5 4 5 430 

0 5 0 9.4 1 5 0 13 2 5 0 17 3 5 0 25 4 5 0 41 5 5 0 240 

0 5 1 11 1 5 1 15 2 5 1 20 3 5 1 29 4 5 1 48 5 5 1 350 

0 5 2 13 1 5 2 17 2 5 2 23 3 5 2 32 4 5 2 56 5 5 2 540 

0 5 3 15 1 5 3 19 2 5 3 26 3 5 3 37 4 5 3 64 5 5 3 920 

0 5 4 17 1 5 4 22 2 5 4 29 3 5 4 41 4 5 4 72 5 5 4 1600 

0 5 5 19 1 5 5 24 2 5 5 32 3 5 5 45 4 5 5 81 5 5 5 2400+ 
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Απαιτούμενα υλικά & μέσα 
 

Δείγμα νερού 

Δοκιμαστικοί σωλήνες με θρεπτικό υπόστρωμα McConkey broth  και σωληνάκια 

Durham 

Σιφώνια 1ml και 10 ml 

Λύχνος Bunsen   

Επωαστικός κλίβανος 

 

 

 

Κ α τ α γ ρ α φ ή  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν 

 
Μετά την επώαση των σωλήνων καταγράψτε τους θετικούς σωλήνες και υπολογίστε 

τον πλέον πιθανό αριθμό κολοβακτηριοειδών  του δείγματος νερού.  

 

Εμβολιασμένοι σωλήνες με           10ml: 5                    1ml: 5                     0.1 ml: 5                            
 

 

Αριθμός θετικών  σωλήνων                                                
 

Χαρακτηριστικός αριθμός 

 

MPN                 

 

 

 

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  κ α τ α ν ό η σ η ς 

  
1. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η μέθοδος του πλέον πιθανού αριθμού 

μικροοργανισμών ; 

2. Πως διαπιστώνετε η μικροβιακή ανάπτυξη σε ένα σωλήνα επώασης ; 

3. Γιατί χρησιμοποιούμε πολλαπλές (3-5) επαναλήψεις από κάθε αραίωση του 

δείγματος για εμβολιασμό στο θρεπτικό υπόστρωμα ; 

4. Πότε θεωρείται θετική η δοκιμή για παρουσία κολοβακτηριοειδών στο νερό;
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10ο 
                                                          ΕΕ ρρ γγ αα σσ ττ ήή ρρ ιι οο   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ΜΜύύκκηηττεεςς  ––  ΘΘρρεεππττιικκάά  υυπποοσσττρρώώμμαατταα  

––  ΑΑννάάππττυυξξηη  μμυυκκήήττωωνν  ––  ΜΜέέθθοοδδοοιι  

ππααρρααττήήρρηησσηηςς            
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Μύκητες – θρεπτικά υποστρώματα – ανάπτυξη μυκήτων – μέθοδοι 

παρατήρησης  
 
Εισαγωγή 

 

Οι μύκητες είναι μέλη μιας μεγάλης ομάδας των ευκαρυωτικών οργανισμών με 

μοναδικές και ξεχωριστές μορφές ζωής, οι οποίοι αποτελούν το δικό τους Βασίλειο. 

Παραδόξως, σχετίζονται πιο πολύ με το Ζωικό παρά με το Φυτικό Βασίλειο, αν και για 

πολλά χρόνια ήταν καταχωρημένοι στο Φυτικό Βασίλειο (Kendrick, 2000). Το 

Βασίλειο των μυκήτων περιλαμβάνει μια τεράστια ποικιλία των τάξεων με ποικίλες 

οικολογίες, στρατηγικές κύκλου ζωής, και μορφολογίες, που κυμαίνονται από 

μεμονωμένα κύτταρα (ζύμες) έως μεγάλα μανιτάρια. Πάνω από 70.000 είδη μυκήτων 

έχουν περιγραφεί από τους επιστήμονες, ωστόσο, ορισμένες εκτιμήσεις των συνολικών 

αριθμών δείχνουν ότι 1,5 εκατομμύρια είδη μπορεί να υπάρχουν (Hawksworth, 1991, 

2012). Οι μύκητες, και ειδικά τα σπόρια τους, είναι παρόντες σχεδόν σε όλα τα φυσικά 

περιβάλλοντα (αέρα, λίμνες, ποτάμια, ωκεανούς, υπολείμματα φυτών και ζώων), ενώ 

παράλληλα, παρασιτούν σχεδόν σε όλα τα είδη οργανισμών. Τις τελευταίες δεκαετίες 

αυτοί οι οργανισμοί έχουν βρεθεί να είναι ένα σημαντικό ερευνητικό αντικείμενο για 

πολλούς επιστήμονες (μυκητολόγους, κυτταρολόγους, γενετιστές, βιοχημικούς), λόγω 

των ιδιοτήτων – ρόλων και των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν ή επιφέρουν στο 

περιβάλλον, στην υγεία και στην οικονομία. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, έχει βρεθεί πως 

οι μύκητες σχετίζονται μαζί τους σε μεγάλο βαθμό με πολλούς τρόπους. Αρχικά, 

δεδομένου ότι μπορούν και αναπτύσσονται στα τρόφιμα, αλλοιώνουν μια σημαντική 

ποσότητα τροφίμων (φρούτα, λαχανικά, σιτηρά, ξηρούς καρπούς, αρτοσκευάσματα, 

τυριά, γιαούρτη, γλυκίσματα, παστά προϊόντα και γενικά ζυμούμενα προϊόντα) που 

αυτό συνεπάγεται τεράστιες οικονομικές συνέπειες για τη βιομηχανία τροφίμων. 

Κάποια είδη, επίσης, έχουν ενοχοποιηθεί για την παραγωγή τοξικών ουσιών οι οποίες 

μπορεί να απειλήσουν την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Από την άλλη πλευρά, 

αυτοί οι οργανισμοί χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες για την παραγωγή ψωμιού, 

τυριών, αλκοολούχων ποτών και πολλών άλλων προϊόντων, ενώ παράλληλα, 

χρησιμοποιούνται ευρέως ως «εργοστάσια» κύτταρα για την παραγωγή διάφορων 

βιοτεχνολογικών προϊόντων, όπως ένζυμων και τα φαρμακευτικών προϊόντων (de 

Jongh και Nielsen, 2007).  

 

Μύκητες 

Ο Alexopoulos (1962) στο βιβλίο του Εισαγωγική Μυκητολογία γράφει ότι όρος 

μύκητας χρησιμοποιείται από τους βιολόγους για να συμπεριλάβει τους «εμπύρηνους, 

φέροντες σπόρια, αχλωρόφυλλους οργανισμούς που γενικά αναπαράγονται εγγενώς και 

αγενώς, των οποίων οι συχνά νηματοειδείς διακλαδισμένες σωματικές δομές 

περιβάλλονται συνήθως από κυτταρικά τοιχώματα που περιέχουν κυτταρίνη ή χιτίνη, ή 

και τα δύο». Οι νηματοειδείς μύκητες είναι μορφολογικά πολύπλοκοι μικροοργανισμοί, 

που παρουσιάζουν διαφορετικές δομές κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους . Η 

βασική δομή της αύξησης αποτελείται από ένα σωληνοειδές νήμα, γνωστό ως υφή, που 

προέρχεται από τη βλάστηση ενός αναπαραγωγικού σπορίου (Εικόνες 1 και 2). Καθώς 

η μυκηλιακή υφή συνεχίζει να αυξάνεται, συχνά διακλαδίζεται επανειλημμένα για να 

σχηματίσει μια μάζα υφών η οποία αποκαλείται μυκήλιο (Papagianni, 2004). Το 

μυκήλιο υπό ευνοϊκές συνθήκες τροφής και του περιβάλλοντος μπορεί να πάρει 
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μακροσκοπικές διαστάσεις και να είναι ορατό (π.χ. ένα μουχλιασμένο ψωμί, ένα 

μανιτάρι).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 1. Κύκλος ζωής του Penicillium chrysogenum. Ο πολλαπλασιασμός πραγματοποιείται μέσω των 

κονιδίων (αγενών σπορίων), τα οποία παράγονται σε αλυσίδες από εξειδικευμένα κύτταρα, τα φιαλίδια. 

Όταν τα κονίδια βρεθούν σε ευνοϊκές συνθήκες βλαστάνουν και αναπτύσσονται έως ότου σχηματίσουν 

ένα ορατό μυκήλιο. Στο νέο μυκήλιο νέα κονίδια σχηματίζονται από μια αναπαραγωγική μυκηλιακή υφή, 

τον κονιδιοφόρο. Από Dantigny et al., 2005. 

 

 

 

 
 
 

Εικόνα 2. Εικόνες από οπτικό μικροσκόπιο όπου παρουσιάζεται σταδιακά η βλάστηση σπορίου του 

Penicillium expansum έως το σχηματισμό μυκηλίου. (πρώτη γραμμή: μεγέθυνση X400, δεύτερη γραμμή: 

μεγέθυνση X40). Από Gougouli and Koutsoumanis, 2013.  

 

 

Οι υφές μπορεί να περιέχουν εσωτερικά εγκάρσια τοιχώματα (διαφράγματα), τα οποία 

ονομάζονται σέπτα και χωρίζουν τις υφές σε ξεχωριστά κύτταρα (Εικόνα 3α,β). Τα 

σέπτα έχουν πόρους, επιτρέποντας κυτταρόπλασμα να ρέει ελεύθερα από το ένα 

κύτταρο στο επόμενο. Ωστόσο, πολλοί μύκητες δεν εμφανίζουν σέπτα με αποτέλεσμα 

οι υφές τους να παρουσιάζουν ενιαίο εσωτερικό χώρο χωρίς διαφράγματα κατά μήκος 

τους (κοινοκυτταρικές υφές) (Εικόνα 3α,γ).  
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Εικόνα 3. Εικόνες από μυκηλιακές υφές με σέπτα (α, β) και χωρίς σέπτα (α, γ). Πηγή: http://biology-

pictures.blogspot.gr/2011/11/septate-and-coenocytic-hypha.html 

 

Η χημική σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος δεν είναι το ίδιο σε όλα τα είδη μυκήτων, 

αλλά όμως, γενικά, αποτελείται από χιτίνη, ένα πολυμερές, το οποίο μπορεί να βρεθεί 

επίσης σε αρθρόποδα (π.χ., έντομα) (Bowman και Free, 2006). 

Δύο γενικοί τύποι αναπαραγωγής – πολλαπλασιασμού αναγνωρίζονται στους μύκητες: 

η αγενής ή η εγγενής. Η αγενής αναπαραγωγή βασίζεται σε κατακερματισμένες υφές 

μυκήτων και στην παραγωγή αγενών σπορίων. Σε ό,τι αφορά τις υφές που έχουν 

κατακερματιστεί, αυτές υπό ευνοϊκές συνθήκες μπορούν να δώσουν νέα μυκήλια και να 

παράγουν σπόρια που διασπείρονται στο περιβάλλον. Η παραγωγή αγενών σπορίων 

περιλαμβάνει την διαφοροποίηση της άκρης των υφών (αυτών που βρίσκονται στον 

αέρα) σε εξειδικευμένα αναπαραγωγικά κύτταρα, το οποίο υφίσταται απλούς 

κυτταρικούς μετασχηματισμούς ώστε να προκύψουν νέα θυγατρικά κύτταρα (σπόρια), 

τα λεγόμενα κονίδια στους ασκομύκητες (Εικόνα 4) και τα σποριαγγειοσπόρια στους 

ζυγομύκητες (Εικόνα 5) (Cole και Kendrick, 1969, Ugalde και Corrochano, 2007). 

Βασικός σκοπός της παραγωγής αυτών των σπορίων είναι η διασπορά του μύκητα σε 

νέα περιβάλλοντα (Εικόνα 1). Η εγγενής αναπαραγωγή προϋποθέτει τη συγχώνευση της 

γενετικής ουσίας δύο πυρήνων αντίθετου φύλου του ίδιου ή διαφορετικού στελέχους. 

Ουσιαστικά, επέρχεται συγχώνευση δύο μορφολογικά όμοιων γαμετάγγειων και 

προκύπτει ο ζυγωτός, ο οποίος αποκτώντας παχιά τοιχώματα μετατρέπεται σε 

ζυγοσπόριο. Διασπορά του ζυγοσπορίου στο περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει στην 

βλάστηση και το σχηματισμό νέων υφών (Alexopoulos, 1962).  

 

 

  

 

Εικόνα 4. Εικόνες από εξειδικευμένες αναπαραγωγικές μυκηλιακές υφές (κονιδιοφόροι) που φέρουν 

σπόρια (κονίδια) σε ασκομύκητες. Πηγές: http://meromicrobiology.blogspot.gr, 

http://www.pfdb.net/html/species/s11.htm 

 

http://biology-pictures.blogspot.gr/2011/11/septate-and-coenocytic-hypha.html
http://biology-pictures.blogspot.gr/2011/11/septate-and-coenocytic-hypha.html
http://meromicrobiology.blogspot.gr/
http://www.pfdb.net/html/species/s11.htm
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Εικόνα 5. Εικόνες από εξειδικευμένες αναπαραγωγικές μυκηλιακές υφές που φέρουν τα 

σποριαγγειοσπόρια στους ζυγομύκητες. Πηγές: http://www.studyblue.com/notes/note/ n/micro-lab-

exam/deck/6250384, http://faculty.ccbcmd.edu/courses/bio141/labmanual /lab10/rhizo.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6. Αγενή (σποριαγγειοσπόρια) και εγγενή σπόρια (ζυγοσπόριο) του ζυγομύκητα Rhizopus.  

 

Οι μύκητες γενικά δεν αναπτύσσονται σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Για παράδειγμα, οι 

μύκητες που αναπτύσσονται στον άνθρωπο δεν αναπτύσσονται στα τρόφιμα και το 

αντίστροφο. Οι μύκητες που εμφανίζονται πιο συχνά στα τρόφιμα ανήκουν στα υπο-

Βασίλεια: Ascomycotina, Zygomycotina και πολύ λιγότερο συχνά Basiomycotina (Pitt 

και Hocking, 1997). Οι περισσότεροι μύκητες από το υπο-Βασίλειο Zygomycotina 

ανήκουν στην κλάση των ζυγομυκήτων οι οποίοι διακρίνονται για την πολύ γρήγορη 

ανάπτυξη τους, διότι δεν διαθέτουν σέπτα (Εικονα 3γ). Σε αντίθεση με τους 

Ζυγομύκητες, οι Ασκομύκητες εμφανίζουν σέπτα (Εικόνα 3β) και γι’ αυτό το λόγο 

μεγαλώνουν πιο αργά. Στους Ασκομύκητες περιλαμβάνονται οι μύκητες Aspergillus και 

Penicillium οι οποίοι εμφανίζονται κατά κόρων στα τρόφιμα.  

Οι παράγοντες που καθορίζουν στο μεγαλύτερο βαθμό την ανάπτυξη των μυκήτων στα 

τρόφιμα και στους καρπούς (π.χ. σιτηρά) είναι η ενεργότητα νερού (aw), η θερμοκρασία, 

το pH, το οξυγόνο, όπως επίσης και η παρουσία άλλων μικροοργανισμών (Corry, 1987, 

Frisvald και συν., 2007). Γενικά, οι μύκητες είναι περισσότερο ή λιγότερο 

συγκεκριμένοι για ορισμένα προϊόντα τροφίμων, και ο αριθμός των ειδών μυκήτων που 

κυριαρχεί σε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο είναι εκπληκτικά χαμηλός. Συνήθως, λιγότερο 

από δέκα και συχνά ένα με τρία είδη είναι υπεύθυνα για την αλλοίωση ενός 

συγκεκριμένου τροφίμου (Frisvad και Filtenborg, 1988). Η ακριβής αιτία για την 

κυριαρχία ενός συγκεκριμένου είδους δεν είναι συχνά γνωστή, αλλά σίγουρα 

συσχετίζεται με το είδος, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του προϊόντος, και τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος (Ottaviani και Ottaviani, 2003). 

http://www.studyblue.com/notes/note/%20n/micro-lab-exam/deck/6250384
http://www.studyblue.com/notes/note/%20n/micro-lab-exam/deck/6250384
http://faculty.ccbcmd.edu/courses/bio141/labmanual%20/lab10/rhizo.html
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Απομόνωση μυκήτων 

Αρχικά, οι μέθοδοι για την εξέταση των μυκήτων σε τρόφιμα, εδάφη ή σε αέρα ενός 

χώρου είχαν βασιστεί σε βακτηριολογικά θρεπτικά υλικά ή υλικά που 

χρησιμοποιούνταν στην ιατρική μυκητολογία, τα οποία έχουν την ιδιαιτερότητα ότι 

ενδείκνυνται για παθογόνα στελέχη βακτηρίων και μυκήτων του ανθρώπου, με 

απαιτήσεις για υψηλή ενεργότητα νερού, υψηλή θερμοκρασία και χαμηλό επίπεδο 

υδατανθράκων. Σε αντίθεση, οι τυπικοί μύκητες που αναπτύσσονται στα τρόφιμα ή οι 

μύκητες του αέρα, αναπτύσσονται ικανοποιητικά σε χαμηλές τιμές ενεργότητας νερού 

και συχνά σε υψηλά επίπεδα υδατανθράκων. Έτσι, λοιπόν, γίνεται κατανοητό πως οι 

προυπάρχουσες μέθοδοι δεν επαρκούσαν. Γι’ αυτό το λόγο, νέα υποστρώματα 

σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την απομόνωση και ανάπτυξη των μυκήτων. Οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν αυτά τα υποστρώματα είναι οι εξής: 

 να αναστέλλουν πλήρως την βακτηριακή αύξηση, χωρίς να επηρεάζουν την 

ανάπτυξη των μυκήτων (νηματοειδών και ζυμών), 

 να είναι διατροφικά επαρκή και να μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη 

ακόμα και των πιο δύσκολων μυκήτων, 

 να εμποδίζουν την ανάπτυξη των ταχύτατα αναπτυσσόμενων μυκήτων, ειδικώς 

των ζυγομηκύτων, αλλά να μην εμποδίζουν και εντελώς την ανάπτυξη τους, για 

να μπορούν να απομονωθούν, καταμετρηθούν και ταυτοποιηθούν. 

Παράλληλα, για την ταυτοποίηση των υπό εξέταση μυκήτων, οι μύκητες πρέπει να 

μεταφερθούν σε κατάλληλο θρεπτικό υπόστρωμα για να επιτευχθεί τυπική ανάπτυξη 

και σπορογονία, ώστε να είναι εφικτός ο χαρακτηρισμός τους. Ωστόσο, δεν είναι 

ρεαλιστικό να αναμένεται ένα υπόστρωμα να απαντήσει όλα τα ερωτήματα για τους 

μύκητες ή τις ζύμες που έχουν αλλοιώσει τα τρόφιμα. Οι μύκητες, για παράδειγμα, που 

αλλοιώνουν τα κρέατα και τα φρέσκα λαχανικά δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που 

αλλοιώνουν τα παστά ψάρια, γεγονός που συνεπάγεται ότι πρέπει να είναι διαφορετική 

η σύσταση των υποστρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση των μυκήτων, 

ανάλογα με το τρόφιμο στο οποίο αναπτύσσονται.  

Τα υποστρώματα που παρατίθενται παρακάτω αποτελούν τα πιο γενικά υποστρώματα 

που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των μυκήτων, για την απαρίθμηση και 

απομόνωση τους. Ανάλογα, βέβαια, με τη φύση του τροφίμου που μελετάται ή τη φύση 

του μύκητα υπάρχουν και αρκετά εξειδικευμένα υποστρώματα. 
 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί, ότι μετά από κάθε πειραματισμό που πραγματοποιείται με 

μύκητες, ανεξάρτητα του υποστρώματος, θα πρέπει τα τρυβλία με το υπόστρωμα να 

επωάζονται στους 25°C για 5 έως 7 ημέρες, διότι πολλοί μύκητες αργούν να 

εμφανιστούν. 

 Το Malt Extract Agar (MEA) και το Potato Dextrose Agar (PDA) είναι από 

τα πιο γενικά υποστρώματα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ζυμών και 

μυκήτων. Ωστόσο, επειδή τα υποστρώματα αυτά δεν περιέχουν κάποια ουσία που 

μπορεί να αναστείλει την εμφάνιση της βακτηριακής μικροχλωρίδας, προστίθεται σε 

αυτά ταρταρικό ή γαλακτικό οξύ, έτσι ώστε να ρυθμιστεί το pH 3.5 το οποίο δεν 

επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων.  

 Το Dichloran Rose Bengal Chlorampenicol Agar (DRBC) προτείνεται για 

την απομόνωση και απαρίθμηση των μυκήτων και των ζυμών. Χρησιμοποιείται κυρίως 

για φρέσκα τρόφιμα υψηλής ενεργότητας νερού (aw>0,90). Αυτό το υπόστρωμα 

περιέχει rose bengal (25mg/kg) και dichloran (2mg/kg), τα οποία εμποδίζουν τις 

μυκηλιακές αποικίες να εξαπλωθούν στο τρυβλίο, χωρίς να επηρεάζεται η εκβλάστηση 

των σπορίων. Οι συμπαγείς αποικίες που αναπτύσσονται επιτρέπουν την ακριβή 

απαρίθμηση τους στα τρυβλία με πολλά μυκήλια και ζύμες. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει 
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να δοθεί στο γεγονός ότι τα υποστρώματα που περιέχουν rose bengal είναι φωτο-

ευαίσθητα, διότι ανασταλτικές ουσίες παράγονται σε σημαντικές συγκεντρώσεις μετά 

από 2 ώρες έκθεσης στο φως. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό αυτό το υπόστρωμα 

κατά τη διάρκεια της μεταχείρισης του (προετοιμασία, αποθήκευση, εμβολιασμό και 

επώαση) να μην ξεπερνάει την έκθεση στο φως τις 2 ώρες.  

Το Dichloran 18% glycerol agar (DG18) έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται 

για την ανάπτυξη ξηροφιλικών μυκήτων από χαμηλής ενεργότητας νερού τρόφιμα, 

όπως αποθηκευμένους σπόρους, ξηρούς καρπούς, αλεύρι και καρυκεύματα, ενώ δε 

συνίσταται σε τρόφιμα όπως φρούτα και λαχανικά. Επίσης είναι ένα ιδανικό 

υπόστρωμα για την απομόνωση δύσκολων μυκήτων και ζυμών. Παρόλα αυτά, είναι ένα 

υπόστρωμα ικανό να υποστηρίξει την ανάπτυξη και των πιο κοινών μυκήτων όπως είδη 

των γενών Aspergillus, Penicillium και Fusarium. 

Και για τα δύο παραπάνω υποστρώματα πρέπει να επισημανθεί ότι:  

(i) To pH των υποστρωμάτων πρέπει να είναι σχεδόν ουδέτερο. 

(ii) Προτείνεται η προσθήκη 2 αντιβιοτικών σε σχέση με την προσθήκη ενός 

μεγαλύτερης ποσότητας. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι 100 ppm 

chloromphenicol δεν είναι συχνά επαρκή να αναστείλουν την ανάπτυξη 

βακτηρίων από προϊόντα όπως λαχανικά και κρέατα. Γενικά, προτείνεται η 

προσθήκη 50 ppm chloramphenicol και 50 ppm chlortetracycline. 

(iii) Αυτά τα υποστρώματα είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιηθούν για την τεχνική 

της επιφανειακής επίστρωσης. 

 

Απαρίθμηση μυκήτων 

Στις αναλύσεις που γίνονται στα τρόφιμα, η γενικότερα σε βιολογικά υλικά, η 

παρουσία μυκήτων δεν είναι εμφανής σε πολλές περιπτώσεις, γι’ αυτό και διεξάγονται 

αναλύσεις για την απαρίθμηση τους. Ωστόσο, η απαρίθμηση μυκήτων δεν είναι εύκολη 

διαδικασία. Σε πολλά εργαστήρια η απαρίθμηση πραγματοποιείται, όπως και στην 

περίπτωση των βακτηρίων, μέσω της επιφανειακής επίστρωσης (οι μύκητες θέλουν 

οξυγόνο για να αναπτυχθούν) στα υποστρώματα που παρατέθηκαν παραπάνω. Ωστόσο, 

όπως είδαμε σε αυτό το κεφάλαιο, ο κάθε μύκητας απαρτίζεται από το μυκήλιο (πολλές 

μυκηλιακές υφές) και τα σπόρια του. Οι μυκηλιακές αποικίες, λοιπόν, που εμφανίζονται 

στο υπόστρωμα που εφαρμόστηκε η επίστρωση του δείγματος μπορεί να προέρχονται 

είτε από σπόρια του μύκητα είτε και από τις υφές του μύκητα. Αν οι υφές, δηλαδή, 

σπάσουν σε πολλά κομμάτια, όλα σχεδόν τα κομμάτια υφών θα δώσουν το καθένα 

ξεχωριστά διαφορετικές μυκηλιακές αποικίες. Έτσι, αν στο τρόφιμο υπάρχει μόνο μια 

αποικία μύκητα, με αυτή την τεχνική το αποτέλεσμα που θα πάρουμε είναι ότι το 

τρόφιμο έχει εκατοντάδες έως χιλιάδες μυκήλια. Συμπερασματικά, συνίσταται η 

τεχνική της επιφανειακής επίστρωσης να εφαρμόζεται για τον έλεγχο παρουσίας 

μυκήτων, παρά για την απαρίθμηση τους.  

 

 

Κινητική ανάπτυξης μυκήτων 

Όταν η ανάπτυξη πραγματοποιείται σε στερεό υπόστρωμα οι μυκηλιακοί μύκητες 

δημιουργούν κυκλικές αποικίες οι οποίες αυξάνονται ακτινωτά με σταθερό ρυθμό. Αν 

και Rt είναι η ακτίνα μιας μυκηλιακής αποικίας σε χρόνο t τότε: 

 

dR/Rt = μ (σταθερό)   και 

 

Rt = μ·(t-λ) 
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όπου μ (mm/h) είναι ο ρυθμός ακτινωτής αύξησης του μύκητα και λ (h) ο χρόνος φάσης 

προσαρμογής του μύκητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 1. Γραφική απεικόνιση της αύξησης της ακτίνας μυκηλιακής αποικίας ως 

συνάρτηση του χρόνου για τον προσδιορισμό των κινητικών παραμέτρων αύξησης μ (ρυθμός 

ακτινωτής αύξησης) και λ (χρόνος φάσης προσαρμογής). 

 

 

Σε υγρά θρεπτικά υποστρώματα η μάζα του μυκηλίου αναπτύσσεται προς όλες τις 

κατευθύνσεις και στις 3 διαστάσεις του χώρου. Συνήθως, οι αποικίες που προκύπτουν 

έχουν σφαιρικό σχήμα και η ακτίνα αύξησή τους όπως και στις επιφάνειες είναι 

γραμμική. 

 

Παράδειγμα 

Στο κέντρο ενός τρυβλίου, που περιέχει στερεό θρεπτικό υπόστρωμα, εμβολιάζουμε 

ένα σπόριο μύκητα και στη συνέχεια βάζουμε το τρυβλίο στους 25°C (Ημέρα 0). Από 

τη μέρα που αρχίζει να φαίνεται το μυκήλιο μετράμε την ακτίνα του και τη γράφουμε 

σε ένα πίνακα όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.  

 

 

Πίνακας 1. Διαστάσεις (ακτίνα) μυκηλιακής αποικίας που αναπτύσσεται.  
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Για να υπολογίσουμε με ποιο ρυθμό αναπτύσσεται η μυκηλιακή αποικία και ποια είναι 

η φάση προσαρμογής περνάμε τα δεδομένα σε ένα φύλλο Excel όπως φαίνεται 

παρακάτω. 

 

Επιλέγουμε τα δεδομένα και στη συνέχεια από την Εισαγωγή επιλέγουμε το 

Διάγραμμα Διασποράς με αποτέλεσμα να πάρουμε το εξής διάγραμμα 

 

 
 

Αν σε αυτό το διάγραμμα πατήσουμε δεξί κλικ πάνω στα σημεία, μας δίνεται η επιλογή 

να προσθέσουμε στα δεδομένα μια γραμμή τάσης (κόκκινη γραμμή) όπως φαίνεται και 

παρακάτω. 
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Από την εξίσωση που παίρνουμε από τη γραμμή τάσης παρατηρούμε πως η αύξηση της 

ακτίνας του μυκηλίου είναι γραμμική της μορφής y=αx-β, π.χ. στην περίπτωση μας 

y=2x-2, όπου y είναι η ακτίνα R και όπου x είναι ο χρόνος t. Ο ρυθμός αύξησης (μ) της 

αποικίας είναι το α, δηλαδή 2mm/ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι το μυκήλιο μεγαλώνει 

2mm κάθε μέρα. Ο χρόνος φάσης προσαρμογής υπολογίζεται από τη σχέση β/α, όπου α 

όπως είπαμε και πριν είναι ο ρυθμός αύξησης. Έτσι λοιπόν, η φάση προσαρμογής είναι 

β/α=2/2=1 ημέρα.  

 

Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ό  Μ έ ρ ο ς 

 
Α. Σύγκριση μεγέθους ζυμών και σπορίων μυκήτων 

 

Προετοιμασία παρασκευάσματος  

Κάτω από ασηπτικές συνθήκες με ένα μικροβιολογικό κρίκο μεταφέρετε μια κρικιά 

καλλιέργειας από το δοκιμαστικό σωλήνα με τα σπόρια μύκητα σε μια αντικειμενοφόρο 

και στη συνέχεια, μεταφέρετε στο ίδιο σημείο της αντικειμενοφόρου μια κρικιά 

καλλιέργειας από το δοκιμαστκό σωλήνα με τα κύτταρα ζύμης. Τοποθετήστε μια 

καλυπτρίδα από πάνω, και στη συνέχεια, τοποθετείστε την αντικειμενοφόρο πλάκα 

στην τράπεζα του μικροσκοπίου.  

 

Μικροσκοπική παρατήρηση  

 

Παρατηρώντας από το μικροσκόπιο στον 

100Χ αντικειμενικό φακό, βρείτε μια 

περιοχή στο παρασκεύασμα σας όπου 

φαίνονται κύτταρα ζυμών και σπορίων 

μυκήτων. Κάντε ένα σχέδιο ώστε να 

φαίνεται η διαφορά στα μεγέθη αυτών των 

δύο οργανισμών.  
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Β. Εκβλάστηση σποριών μυκήτων 

 
Προετοιμασία παρασκευάσματος  

Κάτω από ασηπτικές συνθήκες με ένα μικροβιολογικό κρίκο από το δοκιμαστικό 

σωλήνα που περιέχει τα εκβλαστημένα σπόρια μύκητα πάρτε μία κρικιά και 

εναποθέστε σε αντικειμενοφόρο πλάκα. Κατόπιν τοποθετήστε μία καλυπτρίδα από 

πάνω και παρατηρείστε στο μικροσκόπιο με τον 40Χ αντικειμενικό φακό.  

 

Μικροσκοπική παρατήρηση 

 

 Βρείτε μια περιοχή στο παρασκεύασμα 

σας, όπου φαίνονται σπόρια μυκήτων, τα 

οποία έχουν εκβλαστήσει. Κάντε ένα σχέδιο 

με τα εκβαστημένα σπόρια. 

 

 

 

 

 

 

Γ. Δομές μυκήτων (μυκηλιακές υφές, δομές καρποφορίας) 

 
Προετοιμασία παρασκευασμάτων  

1. Με κομμάτι αγαρ. Από τα τρυβλία με τις ανεπτυγμένες αποικίες μυκήτων ασηπτικά 

με τη βοήθεια ενός νυστεριού μεταφέρουμε ένα κομμάτι από το μυκήλιο του μύκητα σε 

μια αντικειμενοφόρο, όπου έχει τοποθετηθεί μια σταγόνα νερού ή χρωστικής, και στη 

συνέχεια τοποθετούμε μια καλυπτρίδα. Πολλές φορές για να είναι ευδιάκριτες οι δομές 

καρποφορίας, πρέπει η δομή του μυκηλίου να ξεδιαλυθεί με δύο βελόνες. Πολύ συχνά 

είναι χρήσιμο το κομμάτι που θα μεταφέρουμε από το μυκήλιο να περιέχει δομές 

σπορογονίας από τις πιο πρόσφατες αναπτυσσόμενες περιοχές της αποικίας μαζί με ένα 

κομμάτι άγαρ. Αυτό το κομμάτι άγαρ, μπορούμε να το λιώσουμε ελαφρώς πάνω από 

μία φλόγα (ποτέ δεν το θερμαίνουμε μέχρι να βράσει) πριν τη μικροσκοπική 

παρατήρηση. Για την προετοιμασία ειδών του γένους Aspergillus και Penicillium ή 

άλλων μυκήτων που παράγουν ξηρά (άνυδρα) κονίδια, συνίσταται να προσθέσουμε μια 

σταγόνα αλκοόλης έτσι ώστε να ξεπλυθούν τα υδρόφοβα κονίδια πριν την τοποθέτηση 

της καλυπτρίδας. Κατά την μεταχείριση των μυκήτων πρέπει να είμαστε πολύ 

προσεκτικοί, ώστε να μην εισπνεύσουμε τα σπόρια.  

2. Με σελοτεϊπ. Για μερικά είδη με πολύ ευαίσθητες και σύνθετες δομές σπορογονίας 

(π.χ. Cladosporium, Botrytis) η προετοιμασία ενός παρασκευάσματος, 

χρησιμοποιώντας διάφανο σελοτέιπ, μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμη. Η κολλητική 

ταινία ακουμπάει ελαφρώς την αποικία και στη συνέχεια η ταινία μεταφέρεται πάνω σε 

μια αντικειμενοφόρο πλάκα όπου έχει τοποθετηθεί μια σταγόνα χρωστικής. Αυτός ο 

τύπος παρασκευάσματος είναι κατάλληλος για μικροσκόπηση με 100Χ ή 400Χ 

μεγένθυση. Βέβαια μπορεί επίσης το παρασκεύασμα να παρατηρηθεί και με μεγένθυση 

1000Χ, χρησιμοποιώντας κατάβυθιτικό φακό. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ χρήσιμη για 

την εξέταση επιφανειών τροφίμων που έχουν επιμολυνθεί με μύκητες. Παράλληλα, δεν 

είναι χρήσιμη μόνο για την ανίχνευση της μυκηλιακής ανάπτυξης, αλλά προσφέρει 

πληροφορίες σχετικά και για την ύπαρξη άλλων μικροοργανισμών ή ακάρεων στην 

επιφάνεια του τροφίμου. 
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Μικροσκοπική παρατήρηση 

 

Ετοιμάστε δύο παρασκευάσματα με βάση τις 

δύο μεθόδους που περιγράφονται παραπάνω 

και παρατηρείστε στο μικροσκόπιο με τον 

10Χ και 40Χ αντικειμενικό φακό. Κάντε ένα 

σχέδιο με τις δομές μυκήτων που 

παρατηρείτε. 

 

 

 

 

 

Δ. Προσδιορισμός ρυθμού ανάπτυξης μυκήτων 

Παρακάτω σας δίνεται ένας Πίνακας όπου παρουσιάζεται η αύξηση μυκηλίων του P. 

expansum σε διαφορετικές θερμοκρασίες επώασης (5, 15, 25 και 30°C). Προσδιορίστε 

το ρυθμό αύξησης του κάθε μυκηλίου για την κάθε θερμοκρασία. Στη συνέχεια, κάντε 

ένα διάγραμμα στο οποίο πρέπει να φαίνεται η επίδραση της θερμοκρασίας στο ρυθμό 

αύξησης. Τι συμπεράσματα βγάζετε από αυτό το διάγραμμα;  

 

5°C 15°C 25°C 30°C 

Χρόνος 

(ημέρες) 

Ακτίνα 

(mm) 

Χρόνος 

(ημέρες) 

Ακτίνα 

(mm) 

Χρόνος 

(ημέρες) 

Ακτίνα 

(mm) 

Χρόνος 

(ημέρες) 

Ακτίνα 

(mm) 

6 1 4 2 1 2 5 1 

11 2 6 4 2 4 9 2 

16 3 8 6 3 6 13 3 

21 4 10 8 4 8 17 4 

26 5 12 10 5 10 21 5 

31 6 14 12 6 12 25 6 

 

 

 

Α σ κ ή σ ε ι ς   κ α τ α ν ό η σ η ς 
 

 

 

1. Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται στους μύκητες;  Κυκλώστε. 

ευκαρυωτικοί σέπτα κονίδια 

προκαρυωτικοί αναερόβιοι νηματοειδείς 

χιτίνη χλωροφύλλη μονοκύτταροι 
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2. Αντιστοιχήστε τα παρακάτω  

Penicillium Μονοκύτταροι 

Rhizopus Βακτήρια 

Εγγενής αναπαραγωγή Κονίδια 

Αγενής αναπαραγωγή Ζυγοσπόριο 

Ζύμες Σέπτα 

 Χωρίς σέπτα 
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