
Γ΄ΚΤΙΕΘΟΤ (ΓΕΜΘΙΗ ΠΑΘΔΕΘΑ) 

Άζθεζε 1ε(α) ενγαζηενηαθμύ μδεγμύ: 

Ιαιιηένγεηα 
βαθηενίςκ 
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Ιαη μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε  



Όνγακα θαη οιηθά 

Γθαδάθη 
Σνίπμδμ με πιέγμα 
6 απνεζημμπμίεηα ηνοβιία Petri 
Γοάιηκε νάβδμξ 
Πμηήνη δέζεςξ ηςκ 500 ml ή 1000 ml 
ύνμα εμβμιηαζμμύ (ιμύπα) 
200 ml κενό απεζηαγμέκμ ή απημκηζμέκμ 
3g Agar  
4g ζνεπηηθό οιηθό LB (Luria Browth) 
Υώμα 
Ζογόξ αθνηβείαξ 
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Γοάιηκε 
νάβδμξ Γθαδάθη 

Ζογόξ 
αθνηβείαξ 

Κμύπα Υώμα 
Σνοβιία 
petri 

Πμηήνη 
δέζεςξ  Μενό Agar 

Θνεπηηθό 
οιηθό lb 
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Agar θαη ζνεπηηθό οιηθό LB 

Από ηα ενγαζηήνηα ηςκ Κοθείςκ 



ημ δογό αθνηβείαξ 
δογίδμομε  

3g Agar  

θαη  

4g ζνεπηηθό οιηθό 
LB 
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ημ πμηήνη δέζεςξ ηςκ 
500 ml δεζηαίκμομε 200 
ml κενό   
(θμκηά ζημ ζεμείμ 
βναζμμύ) 
δηαιύμομε 3g Agar  
ζηγά-ζηγά  
θαη ζηε ζοκέπεηα 
πνμζζέημομε 4g 
ζνεπηηθό οιηθό LB, 
ακαθαηεύμκηαξ ζοκεπώξ. 
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Αθήκμομε ημ 
δηάιομα κα 
βνάζεη γηα 
μενηθά ιεπηά 
πνμθεημέκμο κα 
απμζηεηνςζεί. 
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Αθμύ θνοώζεη ημ μείγμα μαξ,  
αιιά πνηκ ζηενεμπμηεζεί,  

μεηαθένμομε ημ ζνεπηηθό οιηθό ζηα 
πιαζηηθά ηνοβιία Petri. 
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Σα ηνοβιία petri ηα ανηζμμύμε.  

Εάκ οπάνπεη απμζηεηνςηηθόξ θιίβακμξ ηα έπμομε 
απμζηεηνώζεη από πνηκ 

(πνμζμπή δεκ ηα ζενμαίκμομε ζε ορειή ζενμμθναζία) 
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Εμβμιηαζμόξ  

Αθήκμομε  
•ημ ηνοβιίμ 1 
ακμηπηό μέζα ζηεκ 
ηάλε γηα πέκηε 
ιεπηά 
•ημ ηνοβιίμ 2 
ακμηπηό έλς από 
ηεκ ηάλε γηα πέκηε 
ιεπηά. 
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Εμβμιηαζμόξ  
1. Έκαξ μαζεηήξ ακμίγεη ημ ηνοβιίμ 3 θαη ημ 

αγγίδεη με ημ δάπηοιμ ημο. 
2. Έκαξ άιιμξ μαζεηήξ πιέκεη ηα πένηα ημο με 

ζαπμύκη θαη πςνίξ κα ηα ζηεγκώζεη ακμίγεη ημ 
4 θαη ημ αγγίδεη με ημ δάπηοιμ ημο. 
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Εμβμιηαζμόξ  

Απμζηεηνώκμομε ζηε θιόγα ηε βειόκα  θαη 
πνμζζέημομε ιίγμ πώμα ζημ ηνοβιίμ 5  
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Εμβμιηαζμόξ  

Σμ ηνοβιίμ 6 ημ αθήκμομε γηα 
μάνηονα  

Ιαζώξ θαη ημ 7,  
ημ μπμίμ έπμομε απμζηεηνώζεη με 

μηκόπκεομα  
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Εμβμιηαζμόξ  

Σμ ηνοβιίμ 8 ημ έπμομε εμβμιηάζεη 
από πόδη.  
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Σνόπμη 
εμβμιηαζμμύ 

Ιαιιηένγεηα 
βαθηενίςκ ζηεκ 
μπμία 
δηαθνίκεηαη ή 
πμνεία ημο 
ζύνμαημξ 
εμβμιηαζμμύ 
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Οη πενηζζόηενμη μηθνμμνγακηζμμί ακαπηύζζμκηαη 
ηαπύηαηα, όηακ οπάνπεη ημ θαηάιιειμ ζνεπηηθό 

οιηθό θαη ζενμμθναζία γύνς ζημοξ 37 º C.  
(ημ εμπόνημ θοθιμθμνμύκ έημημα ηνοβιία Petri με ζνεπηηθό άγαν.) 

Λεηά από μία βδμμάδα πενίπμο 
παναηενμύμε ηεκ ακάπηολε απμηθηώκ ζηεκ 

επηθάκεηα ημο ζνεπηηθμύ οιηθμύ ηςκ 
ηνοβιίςκ (ημ οιηθό αοηό πενηέπεη μοζίεξ 
πμο αιιάδμοκ πνώμα ακάιμγα με ημ είδμξ 

ηςκ μηθνμμνγακηζμώκ). 



Σμπμζεημύμε ηα ηνοβιία ζε ζενμμθναζία 
δςμαηίμο θαη μαθνηά από ημ ειηαθό θςξ. 

 
Λεηά από δύμ εμένεξ – μία εβδμμάδα 

παναηενμύμε ζε πμηα από ηα ανηζμεμέκα ηνοβιία 
έπμοκ εμθακηζηεί απμηθίεξ  

(δηαθνίκμκηαη ζακ ζηνμγγοιμί, ζοκήζςξ, οπόιεοθμη θύθιμη) 

Όηακ μη απμηθίεξ είκαη εμθακείξ, 
μπμνμύμε κα επηβναδύκμομε ηεκ 
ακάπηολε ηςκ μηθνμμνγακηζμώκ 

μεηαθένμκηαξ ηηξ θαιιηένγεηεξ ζηε 
ζοκηήνεζε ημο ρογείμο  
(ζενμμθναζία 5-10μC)  
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Απμηθίεξ πμο δεμημονγήζεθακ μεηά από 
μηα εβδμμάδα 
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Απμηθίεξ πμο δεμημονγήζεθακ μεηά από 
μηα εβδμμάδα 
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Ακάπηολε μοθήηςκ 

Δηαθμνεηηθέξ, ζε ζπήμα θαη πνώμα, απμηθίεξ πμο 
δεμημονγήζεθακ ζημ ηνοβιίμ με ημ πώμα 
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Απμηθίεξ 
βαθηενίςκ ζημ 
ηνοβιίμ πμο 

έμεηκε ακμηπηό 
γηα 5 ιεπηά ζημκ 
ελςηενηθό πώνμ 
ημο ζπμιείμο 
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Παναδείγμαηα θαιιηενγεηώκ 
ζε ηνοβιία petri 



Πολλαπλασιασμός βακτηρίωμ 
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• Επεηδή ε μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε ηςκ 
μηθνμβίςκ απαηηεί ηδηαίηενε ηεπκηθή, δε 
ζοκηζηάηαη ή παναηήνεζή ημοξ με ημ 
μηθνμζθόπημ, πανόιμ πμο ηα μηθνόβηα πμο 
ακαπηύζζμκηαη είκαη πηζακόηαηα αθίκδοκα. 

ΠΡΟΟΥΗ  
γηα ηεκ απμθογή ηοπόκ μμιύκζεςκ: 
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• Πνηκ από ημ πείναμα θαζανίδμομε θαη 
απμιομαίκμομε ηεκ επηθάκεηα ενγαζίαξ 
με πανηί θμοδίκαξ θαη μηκόπκεομα θαη 

Καλή 
επιτστία 

ΠΡΟΟΥΗ  
γηα ηεκ απμθογή ηοπόκ μμιύκζεςκ: 

Λεηά ημ ηέιμξ ημο 
πεηνάμαημξ 
απμιομαίκμομε ηα 
πνεζημμπμηεμέκα ζθεύε 
με βναζμό γηα μενηθά 
ιεπηά.  
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Τίποτα ςτη Βιολογία 
δεν ζχει νόημα, παρά 
μόνο υπό το φωσ τησ 

εξζλιξησ!  
("Nothing in biology makes sense 

except in the light of evolution." ) 

 

Theodosius Dobzhansky,  

Geneticist, 

(1900 – 1975) 

Και μη λεπκάηε !!! 
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Γηα ηε δεμημονγία αοημύ ημο ppt 
πνεζημμπμηήζεθε οιηθό από ακηίζημηπμ 

ppt ημο ζοκαδέιθμο  
Ιςηίηζα Ανηζημηέιε 

ημο 2μ ΕΙΦΕ ΗΡΑΙΚΕΘΟΤ,  
ζηεκ ηζημζειίδα ημο μπμίμο, όπςξ θαη 

ζηηξ ηζημζειίδεξ πμιιώκ ΕΙΦΕ 
μπμνείηε κα βνείηε πνήζημμ οιηθό  

γηα ηηξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ ηεξ 
βημιμγίαξ !!!  
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Επιμέλεια ppt: 

Γιούλα Πάλλα 

Νικολέτα Μοσχοπούλου 


