
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ των μικροοργανισμών σε στερεή καλλιέργεια 

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ





 Σκοπός 

Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις διαδικασίες παρασκευής θρεπτικών μέσων καλλιέργειας 

μικροοργανισμών (απαραίτητων στα μικροβιολογικά εργαστήρια)

Να διαπιστώσουν ότι οι μικροοργανισμοί είναι πανταχού παρόντες 

Να μυηθούν στη συστηματική κατάταξη των μικροοργανισμών

Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του συχνού πλυσίματος των χεριών και της καθαριότητας

 Υλικά και όργανα

• Ποτήρι ζέσεως  των 600 mL με κάλυμμα. • Λύχνος Bunsen ή γκαζάκι και 
τρίποδο με πλέγμα

• 6 τρυβλία Petri (μιας χρήσεως ή 
αποστειρωμένα γυάλινα) 

• 3,5 g θρεπτικό υλικό LB (Luria 
Browth)

• 180 mL νερό  αποσταγμένο ή απιονισμένο ή 
εμφιαλωμένο (μη χλωριωμένο )

• 2,5 g Άγαρ

• Γυάλινη ράβδος • Σύρμα εμβολιασμού ή βελόνα 
ανατομίας

• Ογκομετρικός σωλήνας των 250 mL

 Διεξαγωγή του πειράματος
• Βήμα 1: Καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε τον χώρο εργασίας (με οινόπνευμα και 

χαρτί κουζίνας)

• Βήμα 2: Παρασκευάζουμε το θρεπτικό υλικό. 

Α. Στo ποτήρι ζέσεως  των 600 mL θερμαίνουμε 180 mL νερό σχεδόν μέχρι το 

σημείο βρασμού

Β. Προσθέτουμε λίγο λίγο και διαλύουμε (ανακακατεύοντας καλά με γυάλινη 

ράβδο) 2,5 g Agar .  

Γ. Αμέσως μετά προσθέτουμε  λίγο λίγο 3,5 g θρεπτικού υλικού LB (Luria Broth), 

συνεχίζοντας το ανακάτεμα,  γιατί αλλιώς θα ξεχειλίσει 

Δ.  Αφήνουμε το διάλυμα να βράσει προκειμένου να αποστειρωθούν τα υλικά 

Ε. Μετά από 2-3  λεπτά αποσύρουμε το διάλυμα από τη φωτιά

• Βήμα 3: Αφήνουμε το θρεπτικό υλικό να κρυώσει (να το ανεχόμαστε στο χέρι. 

Προσοχή να μη πέσει η θερμοκρασία κάτω απ’ τους 44 ο C γιατί θα αρχίσει η 

στερεοποίηση του. 

   ΑΣΚΗΣΗ : Βιολογίας  Γ' Λυκείου 



• Βήμα 4: Αριθμούμε τα τρυβλία από 1 ως 6 Διαμοιράζομε το υγρό ακόμη θρεπτικό 

υλικό στα τριβλία , 

• Βήμα 5: Εμβολιάζουμε τα τρυβλία όπως φαίνεται στον πίνακα.

Τρυβλίο
Τρυβλίο 1 Αφήνουμε το τρυβλίο ανοιχτό μέσα στην τάξη για επτά (7) λεπτά 
Τρυβλίο 2 Αφήνουμε το τρυβλίο ανοιχτό στην ύπαιθρο ή έξω απ’ την τάξη για 

επτά (7) λεπτά 
Τρυβλίο 3 Ανοίγουμε το τρυβλίο και αγγίζουμε (πιέζουμε ελαφρά) το θρεπτικό 

υλικά με δύο άπλυτα δάκτυλα
Τρυβλίο 4 Ανοίγουμε το τρυβλίο και αγγίζουμε (πιέζουμε ελαφρά) το θρεπτικό 

υλικά με δύο καλά σαπουνισμένα δάκτυλα
Τρυβλίο 5 Ανοίγουμε το τρυβλίο και εκπνέουμε βαθιά στο θρεπτικό υλικό 
Τρυβλίο 6 Αφήνουμε το τρυβλίο κλειστό, σαν «μάρτυρα»
 

• Βήμα 6: Επωάζουμε τα τρυβλία σε θρμοκρασία δωματίου και μακριά από το 

άπλετο ηλιακό φως  

1. Μετά από δύο έως πέντε  ημέρες παρατηρούμε σε ποια από τα αριθμημένα τρυβλία έχουν 

εμφανιστεί αποικίες. Διακρίνονται σαν 

• στρογγυλές αποικίες  κίτρινου χρώματος (ζυμομύκητες) , 

• υπόλευκες ή φαιές εκτεταμένες αποικίες (διάφοροι ύφομύκητες) Σε αυτή τη περίπτωση 

μπορούμε να διακρίνουμε (με μεγεθυντικό φακό ή στη μικρή μεγέθυνση του μικροσκοπίου) 

τη παρουσία υφών και πιθανόν σπορίων

• άλλου χρωματος π.χ. πορτοκαλί στρογγυλές και πιο μικρές αποικίες (βακτήρια).

2. Μπορούμε να επιβραδύνουμε την ανάπτυξη των οργανισμών, π.χ. αν καθυστερήσει η 

συζήτηση των αποτελεσμάτων τοποθετώντας τα τρυβλία στη συντήρηση του ψυγείου 





Αποτελέσματα από την επίδειξη της εργαστηριακής άσκησης 

στις 21/3/2006

Kατά την επίδειξη αυτή παρασκευάστηκε θρεπτικό υλικό LB και προετοιμάστηκαν 

τέσσερα τρυβλία Petri (εικόνα 1). 

Εικόνα 1.   Τρυβλίο Petri

με θρεπτικό υλικό LB

Στη συνέχεια 

1. Το πρώτο τρυβλίο παρέμεινε ανοικτό για πέντε λεπτά στο χώρο του 

εργαστηρίου Χημείας-Βιολογίας του 1ου ΕΚΦΕ 

2. Το δεύτερο τρυβλίο παρέμεινε ανοικτό για πέντε λεπτά στο προαύλιο του 1ου 

ΕΚΦΕ

3. Το τρίτο τρυβλίο εμβολιάστηκε με βακτήρια με το άγγιγμα του δακτύλου μιας 

των παρευρισκομένων

4. Το τέταρτο τρυβλίο  παρέμεινε κλειστό για να ελέγξει την επιτυχία της 

αποστείρωσης

Τα τρυβλία παρέμειναν στο χώρο του εργαστηρίου Χημείας-Βιολογίας του 1ου ΕΚΦΕ 

πάνω στο πάγκο χωρίς απ’ ευθείας φωτισμό για 48 ώρες ώστε να αναπτυχτούν τυχόν 

μικροοργανισμοί. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν στο ψυγείο σε θερμοκρασία περίπου 

5οC για να περιοριστεί η ταχύτητα ανάπτυξης και να είναι δυνατή η παρατήρηση. Σε 

αυτή τη αναφορά σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της παρατήρησης των 

καλλιεργειών την δέκα μέρες μετά τη μόλυνση την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2006. για 

την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πειράματος τα τρυβλία φωτογραφήθηκαν σε 



σκοτεινό υπόβαθρο και παρουσιάζεται τόσο η απευθείας εικόνα (εικόνα 2α) όσο και 

το αρνητικό της (εικόνα 2β)  όσο και οι επισημασμένες αποικίες (εικόνα 2γ)

Εικόνα 2α 

Φωτογράφηση σε σκούρο 

υπόβαθρο

Εικόνα 2β 

Αρνητική όψη της εικόνας 2

Εικόνα 2γ 

Επισήμανση των αποικιών

Επεξεργασία παρατηρήσεων-συμπεράσματα

1) Τρυβλίο με αριθμό ένα (1) μόλυνση από τον αέρα της αίθουσας

Παρατήρηση: ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ μόνο τρείς αποικίες διαφορετικών τύπων.



Συμπέρασμα: Υπάρχουν μικροοργανισμοί στον αέρα της αίθουσας. 

2) Τρυβλίο με αριθμό δύο (2) μόλυνση από τον αέρα του προαυλίου

Παρατήρηση: ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ τουλάχιστον δέκα αποικίες διαφορετικών 

τύπων.

Συμπέρασμα: Υπάρχουν ΠΟΛΛΟΙ μικροοργανισμοί στον αέρα του προαυλίου.

3) Τρυβλίο με αριθμό τρία (3) εμβολιασμός από δάκτυλο

Παρατήρηση: ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ένας τύπος αποικίας (πιθανόν βακτήρια) στα 

όρια του περιγράμματος του αποτυπώματος του δακτύλου.

Συμπέρασμα: Υπάρχουν μικροοργανισμοί πάνω στο δέρμα των ανθρώπων.

4) Τρυβλίο με αριθμό τέσσερα (4) Control - «μάρτυρας» 

Παρατήρηση: ΔΕΝ αναπτύχθηκαν αποικίες

Συμπέρασμα: η αποστείρωση ήταν ικανοποιητική

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(σύμφωνα με τον ΟΔΗΓΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ  ΑΣΚΗΣΕΩΝ της Γ’ Λυκείου)

Τρυβλίο Αριθμός αποικιών Μέγεθος 

αποικιών

Παρουσία αποικιών μυκήτων
ΝΑΙ ΟΧΙ

1  (1) 3 0.5-2mm ναι
2 (2) >10 0.5-2mm ναι
3 (3) >1 

αλληλεπικαλύπτονται
?? όχι

4
5
6 (4) 0 - όχι
Οι αριθμοί σε παρένθεση αντιπροσωπεύουν τους αριθμούς των τρυβλίων που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίδειξη.


