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Τι είναι οι καλλιέργειες μικροοργανισμών;    
Καλλιέργεια είναι η διαδικασία ανάπτυξης μικροοργανισμών με διάφορους τεχνητούς 
τρόπους στο εργαστήριο ή σε βιομηχανικό επίπεδο. Με τη δημιουργία καλλιεργειών 
δίνεται η δυνατότητα ευκολότερης μελέτης των μικροοργανισμών, ενώ είναι δυνατή και η 
παραγωγή χρήσιμων προϊόντων από αυτούς.  
  
Τι είναι το θρεπτικό υλικό;    
Η ανάπτυξη ενός μικροοργανισμού προϋποθέτει την παρασκευή και τη χρησιμοποίηση 
τεχνητού θρεπτικού υλικού, το οποίο είναι ένα μείγμα που αποτελείται από νερό στο οποίο 
έχουν προστεθεί κατάλληλα θρεπτικά συστατικά.    
 
Ποια είναι τα είδη του θρεπτικού υλικού και τι είναι το καθένα;    
Ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκονται τα θρεπτικά υλικά διακρίνονται σε δύο είδη:  
1) Τα υγρά: Περιέχουν όλα τα αναγκαία για την ανάπτυξη  των μικροοργανισμών θρεπτικά 
συστατικά (πηγή άνθρακα, αζώτου και ιόντα διαλυμένα σε νερό).  
2) Τα στερεά: Παρασκευάζονται με την ανάμειξη υγρού θρεπτικού υλικού με άγαρ.  
Το άγαρ είναι ένας πολυσακχαρίτης που προέρχεται από φύκη. Στερεοποιείται σε 
θερμοκρασίες κάτω 450C.  
  
Τι είναι ζύμωση;   Ποιοι είναι οι τύποι ζύμωσης;    
Η διαδικασία ανάπτυξης μικροοργανισμών σε υγρό θρεπτικό υλικό ονομάζεται ζύμωση και 
είναι δυνατό  να επιτελείται κάτω από αερόβιες ή αναερόβιες συνθήκες. Υπάρχουν δύο 
τύποι ζυμώσεων οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως ανάλογα με το επιθυμητό προϊόν.  
  1) η κλειστή καλλιέργεια και η  2) συνεχής καλλιέργεια.  
 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κλειστής καλλιέργειας;  Στην κλειστή καλλιέργεια 
παρατηρούνται 4 διακριτές φάσεις  ανάπτυξης των μικροοργανισμών. Αυτές οι φάσεις 
ανάπτυξης είναι:   
I) λανθάνουσα (lag),    
II) εκθετική (log, exponential),    
III) στατική (stationary)  
IV) θανάτου (death). 

 

 



 

 

Τι συμβαίνει κατά την διάρκεια κάθε φάσης της κλειστής καλλιέργειας;  

 α) Λανθάνουσα φάση: Ο αρχικός πληθυσμός των μικροοργανισμών παραμένει σχεδόν 
σταθερός λόγω του ότι οι μικροοργανισμοί χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα για να 
προσαρμοστούν στις καινούργιες συνθήκες και να αρχίσουν να αναπτύσσονται.  
β) Εκθετική φάση: Λόγω των άριστων συνθηκών που επικρατούν, οι μικροοργανισμοί 
αρχίζουν να  διαιρούνται με ταχύ ρυθμό και ο αριθμός τους αυξάνεται εκθετικά.  
γ) Στατική φάση: Ο πληθυσμός των μικροοργανισμών δεν αυξάνεται λόγω:   
    i) Εξάντλησης κάποιου θρεπτικού συστατικού.   
    ii) Συσσώρευσης τοξικών προϊόντων από το μεταβολισμό τους.  
δ) Φάση θανάτου: Ο αριθμός των μικροοργανισμών μειώνεται λόγω δυσμενών συνθηκών 
γι’ αυτούς στον βιοαντιδραστήρα. 
Η διαδοχή των φάσεων σε μια κλειστή καλλιέργεια είναι η ίδια ανεξάρτητα από το είδος του 
καλλιεργούμενου μικροοργανισμού. Αντίθετα η χρονική διάρκεια κάθε φάσης εξαρτάται από είδος 
του μικροοργανισμού αλλά και από τις  συνθήκες καλλιέργειας (είδος θρεπτικού υλικού, pH, Ο2  και 
θερμοκρασία). 
Οι φάσεις κατά τις οποίες παράγονται χρήσιμα προϊόντα από τους μικροοργανισμούς είναι η 
εκθετική και η στατική. Για το ποια φάση θα αξιοποιηθεί εξαρτάται από το είδος του προϊόντος και το 
είδος του μικροοργανισμού.   

 
Τι συμβαίνει κατά την διάρκεια της συνεχούς καλλιέργειας;  
Οι μικροοργανισμοί τροφοδοτούνται συνεχώς με θρεπτικά συστατικά, ενώ ταυτόχρονα  
απομακρύνονται τα κύτταρα  του μικροοργανισμού και άχρηστα προϊόντα. Με αυτόν τον 
τρόπο οι μικροοργανισμοί βρίσκονται διαρκώς σε ανάπτυξη. 
 
Πως οι διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών;    
1. Διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών 
Η 2 Ο                                        Είναι απαραίτητο για όλους τους οργανισμούς  
Πηγές άνθρακα                      Αυτότροφοι: CO 2  της ατμόσφαιρας  
                                                  Ετερότροφοι: συνήθως πολυσακχαρίτες  
Πηγές αζώτου                        Αμμωνιακά ιόντα, Νιτρικά ιόντα  
Διάφορα μεταλλικά ιόντα          
 
2. pH  

 



3. O 2   

 
 
4. Θερμοκρασία  

 

 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να απαντήσετε στα παρακάτω που αφορούν το διάγραμμα.  

 

 

 

 

 Σε ποια βρίσκεται ο μικροοργανισμός στο χρονικό διάστημα     to-t1 

 Σε ποια βρίσκεται ο μικροοργανισμός στο χρονικό διάστημα    t1-t2 

 Σε ποια βρίσκεται ο μικροοργανισμός στο χρονικό διάστημα    t2-t3 

 Σε ποια βρίσκεται ο μικροοργανισμός στο χρονικό διάστημα    t3-t4 

 Σε ποια βρίσκεται ο μικροοργανισμός στο χρονικό διάστημα    t4-t5 

 Σε ποια βρίσκεται ο μικροοργανισμός στο χρονικό διάστημα    t5-t6 

 Τι άλλαξε στις συνθήκες της καλλιέργειας στο χρόνο t4; 

2. Τα παρακάτω διαγράμματα αναπαριστούν τον πληθυσμό σε συνάρτηση με το χρόνο, 
τεσσάρων καλλιεργειών του ίδιου μικροοργανισμού. Αντιστοιχείστε  τα διαγράμματα της 
πρώτης στήλης με τις καλλιέργειες που αναπαριστούν  

 

 

 

Διάγραμμα  1               α. συνεχής καλλιέργεια 

Διάγραμμα 2               β. καλλιέργεια σε ιδανική θερμοκρασία 

Διάγραμμα 3               γ. καλλιέργεια σε χαμηλότερη από την ιδανική θερμοκρασία 

Διάγραμμα 4              δ. καλλιέργεια στην οποία κάποια στιγμή προστέθηκε αντιβιοτικό 



3. Στα σχήματα απεικονίζεται η μεταβολή του αριθμού σε σχέση με το χρόνο των μικροβίων 
Α και Β. ποιο από τα δύο μικρόβια έχει μικρότερο χρόνο διπλασιασμού και κατά πόσο; 

4. Μια υγρή καλλιέργεια  βακτηρίων, μολύνθηκε από κυανοβακτήρια (ομάδα 
φωτοσυνθετικών βακτηρίων).  Εξ αιτίας αυτής της μόλυνσης ο πληθυσμός της καλλιέργειας 
άρχισε να μειώνεται παρά το γεγονός ότι δεν  έγινε καμιά βλάβη στον βιοαντιδραστήρα  και 
η διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών δεν άλλαξε. Πως ερμηνεύεται το γεγονός; 

  

5.  Σε αποστειρωμένο θρεπτικό  υλικό προστέθηκε ένας  αριθμός κυττάρων Lactobacillus, 
που είναι βακτήριο  ικανό να διασπάσει  αναερόβια τη γλυκόζη σε  γαλακτικό οξύ. 
Στην γραφική παράσταση καταγράφεται η μεταβολή του πληθυσμού και του pΗ. Πως 
ερμηνεύονται οι καμπύλες;   

  

  
 
6. Για την παραγωγή του προδρόµου µορίου της ινσουλίνης, δηλαδή της προϊνσουλίνης, 
κατάλληλα µετασχηµατισµένα κύτταρα Escherichia coli καλλιεργήθηκαν σε 
βιοαντιδραστήρα. Η απεικόνιση της µεταβολής του πληθυσµού του βακτηρίου (Ν) σε σχέση 
µε τον χρόνο (t) έδωσε το παρακάτω διάγραµµα:   

  
Με βάση το διάγραµµα αυτό, να χαρακτηρίσετε τον τύπο της καλλιέργειας και να 
περιγράψετε τις φάσεις της.  Σε ποια συνήθως χρονικά διαστήµατα της καλλιέργειας των 
βακτηρίων αναµένεται να παραχθεί η προϊνσουλίνη;  
 



7. ∆ίνονται τα παρακάτω διαγράµµατα Α και Β. Στο Α απεικονίζονται οι φάσεις (α,β,γ και δ) 
ανάπτυξης ενός µικροοργανισµού.  Στο  Β  απεικονίζεται  η  παραγωγή  του  προϊόντος  από  
τον  µικροοργανισµό,  για  το  ίδιο χρονικό διάστηµα.   

 
Με βάση το διάγραµµα Α να χαρακτηρίσετε τον τύπο της καλλιέργειας (µονάδες 3) και να 
ονοµάσετε τις φάσεις της. (µονάδες 4)   Σε  ποια  φάση  παράγεται  η  µεγαλύτερη  
ποσότητα  του  προϊόντος;  (µονάδες  2)  Nα  αιτιολογήσετε  την απάντησή σας. (µονάδες 6)   
Αν το προϊόν εκκρίνεται από τον µικροοργανισµό, πώς θα το παραλάβουµε από την 
καλλιέργεια;  Μονάδες 6  (2010 ΕΣΠΕΡΙΝΟ) 
 
8. Σε τρεις διαφορετικούς βιοαντιδραστήρες πραγµατοποιείται κλειστή καλλιέργεια τριών 
διαφορετικών µικροοργανισµών Α, Β και Γ αντίστοιχα. Στα παρακάτω διαγράµµατα 
απεικονίζεται ο αριθµός των µικροοργανισµών σε σχέση µε το χρόνο. Στο χρονικό διάστηµα 
από  0   έως t 1  η συγκέντρωση του οξυγόνου στους βιοαντιδραστήρες είναι υψηλή και 
σταθερή, ενώ στο χρονικό διάστηµα από t 1  έως t 2  η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι  
χαµηλή και σταθερή.  Με βάση τα σχήµατα να χαρακτηρίσετε τους µικροοργανισµούς Α, Β, 
Γ σε σχέση µε την εξάρτηση της ανάπτυξής τους από τη συγκέντρωση του οξυγόνου 
(µονάδες 6). Αιτιολογήστε την απάντησή σας (µονάδες 6). Με βάση τα σχήµατα σε ποια 
φάση της καλλιέργειας των µικροοργανισµών γίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης του Ο2 
στον βιοαντιδραστήρα όπου καλλιεργείται ο µικροοργανισµός Α (µονάδες 2); Αιτιολογήστε 
την απάντησή σας (µονάδες 2). (2012 ΕΣΠΕΡΙΝΟ) 

 
 
 

 



 


