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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Σα κηθξνβηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγρώξησλ ειιεληθώλ ηπξηώλ πξνζδηνξίζηεθαλ κε θαηακέηξεζε 

ζε εθιεθηηθά θαη κε εθιεθηηθά ππνζηξώκαηα. Δμεηάζηεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά είδε από έμη θαηεγνξίεο 

ηπξηώλ: Αλεβαηό, Μπάηδνο, Φέηα, Γαινηύξη, Καιαζάθη Λήκλνπ θαη Κνπαληζηή. Οη κηθξνβηνινγηθέο 

αλαιύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:γεληθή κηθξνβηαθή ρισξίδα, 

δείθηεο εληεξηθώλ βαθηεξηώλ θαη δπλεηηθά παζνγόλα. Ζ γεληθή κηθξνβηαθή ρισξίδα εθηηκήζεθε κε ηελ 

κέηξεζε ηνπ αεξόβηνπ κεζόθηινπ πιεζπζκνύ (Aerobic Plate Count - APC), ησλ νμπγαιαθηηθώλ 

βαθηεξίσλ (Lactic acid bacteria- LAB), ησλ γαιαθηηθώλ ζηξεπηόθνθθσλ (Lactic acid Streptococci-LS) 

θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ δπκώλ θαη κπθήησλ (Yeasts and Moulds-YM). Ο δείθηεο εληεξηθώλ βαθηεξίσλ πνπ 

θαηακεηξήζεθε ήηαλ ύπνπηα θνινβαθηεξίδηα θαη εληεξόθνθθνη. ηα ύπνπηα παζνγόλα, θαηακεηξήζεθαλ 

ν Staphylococcus aureus θαη ηα Listeria spp. 

Παξόιν πνπ νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ κεκνλσκέλσλ κηθξνβηαθώλ πιεζπζκώλ ήηαλ ιίγεο (p<0.05) 

γηα ηα δηαθνξεηηθά είδε ηπξηώλ, παξαηεξήζεθαλ νξηζκέλεο γεληθέο ηάζεηο. Οη κεγαιύηεξνη ζπλνιηθά 

κηθξνβηαθνί πιεζπζκνί παξαηεξήζεθαλ ζηελ Φέηα θαη ην Γαινηύξη θαη νη ρακειόηεξνη ζηελ Κνπαληζηή. 

Σν Αλεβαηό είρε ηνπο πεξηζζόηεξνπο γαιαθηηθνύο ζηξεπηόθνθθνπο ελώ ε Φέηα είρε εκθαλώο ιηγόηεξνπο 

γαιαθηηθνύο ζηξεπηόθνθθνπο από όια ηα ππόινηπα ηπξηά. Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο γαιαθηνβάθηιισλ 

παξαηεξήζεθε ζηελ Φέηα, ελώ ν κηθξόηεξνο ζηελ Κνπαληζηή. Οη πςειόηεξνη πιεζπζκνί ζε 

θνινβαθηεξίδηα, εληεξόθνθθνπο, ύπνπην Staphylococcus aureus θαη ύπνπηα Listeria spp βξέζεθαλ ζηνλ 

Μπάηδν. Καλέλα ηπξί δελ ήηαλ εληειώο απαιιαγκέλν από δείθηεο εληεξηθώλ βαθηεξίσλ θαη ύπνπηα 

παζνγόλα (αλ θαη θάπνηα κεκνλσκέλα δείγκαηα ήηαλ), αιιά ε Κνπαληζηή πεξηείρε ηνπο ρακειόηεξνπο 

αξηζκνύο. 

πλνιηθά απνκνλώζεθαλ 215 βαθηήξηα από 18 ηπξηά. Οξηζκέλα από ηα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα πνπ 

απνκνλώζεθαλ από ηα δηαθνξεηηθά ηπξηά, ηαπηνπνηήζεθαλ σο πξνο ην γέλνο θαη είδνο κε ηε ρξήζε 

ηαμηλνκηθήο αλάιπζεο βαζηζκέλεο ζε αλάιπζε αιιεινπρίαο 16SrRNA. Από ηα 33 νμπγαιαθηηθά 

βαθηήξηα πνπ ηαπηνπνηήζεθαλ, 25 ήηαλ Lactobacillus sp. (πην θνηλά είδε L. pentosus, L. paracasei, L. 

plantarum), έμη ήηαλ Enterococcus sp., έλα Pediococcus sp. θαη έλα Leuconostoc sp. Σα βαθηήξηα απηά 

εμεηάζηεθαλ σο πξνο ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα δπκώλνπλ δηαθνξεηηθνύο πδαηάλζξαθεο. 

Υξεζηκνπνίεζεθαλ δύν πξεβηνηηθά, θξνπθηννιηγνζαθραξίηεο (FOS) θαη γαιαθηννιηγνζαθραξίηεο 

(GOS). ρεδόλ όιεο νη απνκνλώζεηο (86,7%) αλαπηύρζεθαλ θαιά ζε GOS (όπσο θαη ζηε γιπθόδε), νη 

ππόινηπεο απνκνλώζεηο παξνπζίαζαλ ειάρηζηε αλάπηπμε. ην FOS, ην 33,3% αλαπηύρζεθε θαιά, 63,3% 

έδεημαλ ειάρηζηε αλάπηπμε. Όιεο νη απνκνλώζεηο αλαπηύρζεθαλ ζηνπο 15νC θαη ζηνπο 45νCθαη ζε 

ζπγθέληξσζε 10% ρισξηνύρνπ λαηξίνπ. 
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ABSTRACT 
 

The microbiological characteristics of indigenous Greek cheeses were determined by plate counting on 

selective and non-selective media. Three different samples of each of six cheese types were examined: 

Anevato, Batzos, Feta, Galotyri, Kalathaki Limnou and Kopanisti. The microbiological analyses 

performed were grouped into three categories: general microbial flora, faecal indicator bacteria and 

potential pathogens. The general microbial flora was assessed using aerobic mesophilic plate count 

(Aerobic Plate Count- APC), presumptive lactic acid bacteria (Lactic acid bacteria- LAB) count, 

presumptive lactic streptococci (Lactic acid Streptococci- LS) count and yeast and mould (Yeasts and 

Moulds- YM) count. The faecal indicator bacteria enumerated were presumptive coliforms and 

presumptive enterococci. The presumptive pathogens enumerated were Staphylococcus aureus and 

Listeria spp. 

Although significant (P<0.05) differences between individual microbial counts for different cheeses were 

few, some general trends were observable. Highest overall microbial populations were recorded in Feta 

and Galotyri and the lowest in Kopanisti. Anevato cheese had significally more lactic streptococci and 

Feta cheese had significantly fewer lactic streptococci than the other cheeses. Feta cheese had the highest 

number o lactic acid bacteria, whereas Kopanisti cheese had the fewer. The highest levels of coliforms, 

enterococci, presumptive Listeria spp. and presumptive St. aureus were all recorded in Batzos cheese. No 

cheese type was entirely free of faecal indicators and pathogens (although some individual samples 

were), but Feta and Kopanisti contained the lowest numbers. 

In total isolated 215 bacteria from 18 cheeses. Presumptive lactic acid bacteria isolated from the cheeses 

were identified to the level of genus and most likely species using 16SrRNA sequencing based taxonomic 

analysis. Of the 33 isolates examined, 25 were Lactobacillus sp. (most common species L. pentosus, L. 

paracasei, L. plantarum), six were Enterococcus sp., one Pediococcus sp. and one Leuconostoc sp. These 

were tested for their ability to grow on the prebiotics fructooligosaccharides (FOS) and 

galactooligosaccharides (GOS) using absorbance as an indicator of growth. Nearly all isolates (86,7%) 

grew well on GOS (as well as on glucose), the remaining isolates showed limited growth. On FOS, 

33,3% grew well, 63,3% showed limited growth. All isolates were capable of growth at 15°C and 45°C, 

and in broth with 10% sodium chloride. 
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ΤΝΣΜΖΔΗ 
 

 

 
 

ΟΜΥ Οιηθή Μεζόθηιε Υισξίδα 

cfu Colony forming units 

E. Enterococcus 

S. Salmonella 

L. monocytogenes Listeria monocytogenes 

Lb. Lactobacillus 

Lc. Lactococcus 

Ln. Leuconostoc 

V. Vibrio 

S. aureus Staphylococcus aureus 

Ped. Pediococcus 

P. Penicillium 

A. Aspergillus 

LS Lactic Streptococci 

FOS Fructooligosaccharides 

GOS Galactooligosaccharides 

MRS de Man, Rogosa and Sharpe 

NaCl Υισξηνύρν Νάηξην 

H2O2 Τπεξνμείδην ηνπ Τδξνγόλνπ 

D.P. Degree of polymerization 

NSLAB Non Starter Lactic Acid Bacteria 

O.D. Optical Density/Οπηηθή ππθλόηεηα 

rRNA Ribosomal ribonucleic acid 
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YM Yeasts and Moulds 

Π.Ο.Π. Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο 

GRAS Generally Regarded As Safe 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

1.1 Διιεληθά Σπξηά 
 

Ζ Διιάδα είλαη κηα ρώξα κε ηπξνθνκηθή παξάδνζε θαη αξηζκεί πάλσ από 70 είδε ηπξηώλ, 

από ηα νπνία ηα 21 έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Σπξηά Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζίαο 

Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.), ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ησλ Δπξσπατθώλ 

Κνηλνηήησλ (Δ.Δ. L148/1996). Ο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ηπξηά: Αλεβαηό, 

Γαινηύξη, Γξαβηέξα Αγξάθσλ, Γξαβηέξα Κξήηεο, Γξαβηέξα Νάμνπ, Καιαζάθη Λήκλνπ, 

Καζέξη, Καηίθη Γνκνθνύ, Κεθαινγξαβηέξα, Κνπαληζηή, Λαδνηύξη Μπηηιήλεο, Μαλνύξη, 

Μεηζνβόλε, Μπάηδνο, Ξπλνκπδήζξα Κξήηεο, Περηόγαιν Υαλίσλ, αλ Μηράιε, Φέηα, 

θέια, Φνξκαέιια Αξάρσβαο Παξλαζζνύ θαη Ξηλόγαιν εηείαο. ηελ παξνύζα εξγαζία 

κειεηήζεθαλ έμη από ηα παξαπάλσ ηπξηά. Σν Αλεβαηό, ην Γαινηύξη, ην Καιαζάθη Λήκλνπ, ν 

Μπάηδνο, ε Φέηα θαη ε θέια. ύκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ην 2015 ε 

παξαγσγή καιαθώλ ηπξηώλ (ζε ηόλλνπο) αλά πεξηθέξεηα θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλαθαο 1 Παξαγσγή Μαιαθώλ Σπξηώλ αλά Πεξηθέξεηα ην 2015 

Πεξηθέξεηα Παξαγσγή Μαιαθώλ Σπξηώλ (ηόλλνπο) 

Ζπείξνπ 16.635 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2.033 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 9.296 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο 4.463 

Πεινπνλλήζνπ 8.905 

Θεζζαιίαο 26.240 

ηεξεάο Διιάδαο 5.318 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 4.621 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 778 

Κξήηεο 1.434 

Αηηηθήο 999 

Γπηηθήο Διιάδαο 9.603 

Ηνλίσλ Νήζσλ 1.398 

ύλνιν 91.722 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

 

 

 
1.1.1 Πξνζηαηεπόκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο 

 

Ωο ηπξί πξνζηαηεπόκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) λνείηαη εθείλν ην πξντόλ, ην 

νπνίν παξάγεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, από γάια πξνεξρόκελν από δώα πνπ δηαβηνύλ 

θαη ηξέθνληαη ζηελ πεξηνρή απηή, έηζη ώζηε ηα πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά λα νθείινληαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθό πεξηβάιινλ ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) 510/2006 ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Μαξηίνπ 2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθώλ ελδείμεσλ θαη ησλ 

νλνκαζηώλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ. 
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1.1.2 Τπνρξεσηηθέο αλαγξαθόκελεο ελδείμεηο 
 

ηα κέζα ζπζθεπαζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηπξί αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη αθόινπζεο 

ελδείμεηο: 

α) Ολνκαζία είδνπο ηπξηνύ 
 

β) Πξνζηαηεπόκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) 

γ) Σπξί 

δ) Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνύ - ζπζθεπαζηή, 

ε) Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο. 

ζη) Σν βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
 

δ) ηνηρεία ειέγρνπ πνπ αλαιύνληαη σο εμήο: 
 

1. Σα ηξία πξώηα γξάκκαηα ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο 

2. Ο αύμνληαο αξηζκόο ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο 

3. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο (ΚΣΠ, Άξζξν 83, Έθδνζε 3, Απξίιηνο 2014) 

 

 
1.2 Καηεγνξίεο Π.Ο.Π. Σπξηώλ θαη Βαθηήξηα 

 

1.2.1 Σπξηά ζε άικε 
 

1.2.1.1 Φέηα 
 

Σν ηπξί Φέηα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεπθώλ ηπξηώλ άικεο θαη παξάγεηαη απνθιεηζηηθά 

ζηηο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ, Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, Πεινπνλλήζνπ, Θεζζαιίαο, ηεξεάο 

Διιάδαο θαη ηνπ λνκνύ Λέζβνπ από γάια πξόβεην ή κίγκα απηνύ κε γίδηλνπ (έσο 30%). 

Ζ παξαζθεπή ηεο Φέηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ζέξκαλζε ηνπ γάιαθηνο γηα 15 δεπηεξόιεπηα 

ζηνπο 72°C θαη ακέζσο κεηά γίλεηαη ςύμε ζηνπο 32-34νC. Αθνινπζεί ε πξνζζήθε 

νμπγαιαθηηθώλ θαιιηεξγεηώλ θαη κεηά από είθνζη ιεπηά πξνζηίζεηαη ππηηά (Litopoulou- 

Tzanetaki and Tzanetakis, 2011). ηε ζπλέρεηα ην ηπξόπεγκα ηνπνζεηείηαη γηα θπζηθή 

ζηξάγγηζε ζε εηδηθά θαινύπηα θαη αθνύ ζηξαγγηζηεί αιαηίδεηαη κε βξώζηκν ρισξηνύρν 

λάηξην. ην ζεκείν απηό ηεο παξαγσγήο ππάξρεη απμεκέλε κηθξνβηνρισξίδα ε νπνία 

ζπκβάιεη ζηελ σξίκαλζε θαη ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Φέηαο. Μεηά ην 

αιάηηζκα αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο, όπνπ ην ηπξόπεγκα ηνπνζεηείηαη ζε 

κεηαιιηθνύο ή μύιηλνπο ππνδνρείο θαη πξνζηίζεηαη άικε 7% θαηά βάξνο. Οη ππνδνρείο απηνί 
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ηνπνζεηνύληαη ζε ζαιάκνπο σξίκαλζεο κε ηνπιάρηζηνλ 85% πγξαζία θαη ζεξκνθξαζία 18νC 

γηα 15 εκέξεο. ηελ ζπλέρεηα νη ππνδνρείο κεηαθέξνληαη ζε ςπθηηθνύο ζαιάκνπο κε αλάινγε 

πγξαζία θαη ζεξκνθξαζία 2-4νC. Ζ δηαδηθαζία σξίκαλζεο ηεο Φέηαο δηαξθεί ζπλνιηθά δύν 

κήλεο (ΦΔΚ 8/11.01.94). 

ύκθσλα κε ηνπο (Litopoulou-Tzanetaki and Tzanetakis, 2011), ε επηθξαηνύζα 

κηθξνβηνρισξίδα πνπ απνκνλώζεθε από ηπξηά ηύπνπ Φέηα ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο 

παξαγσγήο ζπκπεξηιακβάλνπλ νμύγαιαθηηθά βαθηήξηα, δύκεο θαη αιαηναλεθηηθά βαθηήξηα. 

Σα θπξίαξρα γέλε θαη είδε ησλ γαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ πνπ θαιιηεξγήζεθαλ κεηά από 4 

κέξεο σξίκαλζεο ήηαλ ν Lactococcus lactis, ν Lactobacillus. plantarum θαη ην Leuconostoc 

ελώ ζην ηέινο ηεο σξίκαλζεο θπξηαξρνύζαλ ηα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα κε θπξίαξρν είδνο 

ηνλ Lb. plantarum. Καη άιια είδε εηεξνδπκσηηθώλ νμπγαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ 

απνκνλώλνληαη ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο όπσο ν Lb. pentosus καη Lb. 

paraplantarum (Manolopoulou et al., 2003). 

Έξεπλεο ζε καιαθά ηπξηά έδεημαλ όηη πξνζζήθε ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ γαιαθηηθώλ 

βαθηεξίσλ σο δεπηεξεύνπζεο θαιιηέξγεηεο θαηά ηε δηάξθεηα παξαζθεπήο παξνπζίαζαλ θαιά 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πην ζπγθεθξηκέλα θπξίσο ηα είδε Lb. casei, Lb. fermentum and 

Lb. curvatus ζπλέρηζαλ λα παξάγνπλ νμέα κε αξγό ξπζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο 

πξνζδίδσληαο πνηόηεηα ζην πξντόλ (Briggiler-Marcó et al., 2007). 

ε άιιε έξεπλα ε πξνζζήθε δηαθνξεηηθώλ ζηειερώλ Enterococcus faecium σο 

δεπηεξεύνπζεο θαιιηέξγεηεο ζηελ παξαζθεπή Φέηαο, επεξέαζε ζεηηθά ηε γεύζε, ην άξσκα, 

ην ρξώκα θαη ηε δνκή ηεο ζην ηέινο ηεο σξίκαλζεο όπσο θαη όιν ην νξγαλνιεπηηθό ηεο 

πξνθίι (Sarantinopoulos, Kalantzopoulos and Tsakalidou, 2002). 

Οξηζκέλα ζηειέρε ηνπ γέλνπο Enterococcus είλαη δπλεηηθά παζνγόλα θαη ε αζθαιήο ρξήζε 

ηνπο ζηα ηξόθηκα δελ έρεη απνδεθηή γίλεη παξόιν πνπ πνιιά είδε ηνπ Enterococcus 

ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζηελ παξαγσγή δπκνύκελσλ ηξνθίκσλ (Zhong et al., 2017). 

πγθεθξηκέλα είδε ηνπ Enterococcus πνπ έρνπλ απνκνλσζεί από γαιαθηνθνκηθά πξντόληα 

παξάγνπλ βαθηεξηνζίλεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ αιινίσζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

παζνγόλσλ βαθηεξίσλ όπσο ε Listeria monocytogenes. ν Staphylococcus aureus θαη ην 

(Giraffa, 2003). 
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1.2.1.2 Μπάηδνο 
 

Σν ηπξί Μπάηδνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεπθώλ ηπξηώλ άικεο θαη παξάγεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηηο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θεζζαιίαο από γάια 

γίδηλν, πξόβεην ή κίγκα απηώλ. 

Ζ ηερλνινγία παξαζθεπήο ηνπ Μπάηδνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζέξκαλζε ηνπ γάιαθηνο ζηνπο 

28-32νC θαη πξνζζήθε ππηηάο γηα ηελ πήμε ηνπ. Μεηά ηελ πήμε, αθνινπζεί ε θνπή ηνπ 

ηπξνπήγκαηνο θαη ε παξακνλή ηνπ γηα 30 ιεπηά, πξηλ ηελ αλάδεπζε θαη ηελ αλαζέξκαλζή 

ηνπ ζηνπο 45νC. Αθνινπζεί εθ λένπ ηεκαρηζκόο ηνπ ηπξνπήγκαηνο θαη αιάηηζκα κε βξώζηκν 

ρισξηνύρν λάηξην Μεηά από 5 εκέξεο κεηαθέξεηαη ζε κεηαιιηθά δνρεία κε άικε 

πεξηεθηηθόηεηαο 10-12% θαηά βάξνο θαη παξακνλή ηξεηο κήλεο γηα σξίκαλζε (ΦΔΚ 

25/18.01.94). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ηνπ ηπξηνύ, αξρηθά ε επηθξαηνύζα κηθξνβηνρισξίδα 

απαξηίδεηαη από γαιαθηηθά βαθηήξηα, εληεξνβαθηεξηαθά θαη θνινβαθηεξίδηα, αιιά κε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ πιεζπζκό ησλ παξαπάλσ βαθηεξίσλ αλάινγα αλ ην γάια πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ θαηά θύξην ιόγν από αίγεο ή πξόβαηα αληίζηνηρα. Πξνο ην ηέινο ηεο 

σξίκαλζεο ν πιεζπζκόο ησλ γαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ απμάλεηαη κεηώλνληαο ην pH κε 

ζπλέπεηα ηελ κείσζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ εληεξνβαθηεξίσλ θαη ησλ θνινβαθηεξηδίσλ 

(Litopoulou-Tzanetaki and Tzanetakis, 2011; Psoni, Tzanetakis and Litopoulou-Tzanetaki, 

2003) Δπηπιένλ νη παξαπάλσ ζπγγξαθείο παξαηήξεζαλ όηη ε επνρή ηεο γαιαθηηθήο πεξηόδνπ 

είρε επίδξαζε ζην κηθξνβηαθό θνξηίν ηνπ ηπξηνύ. ε ηπξηά πνπ παξαζθεπάζηεθαλ θαηά ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν ε επηθξαηνύζα κηθξνβηνρισξίδα ήηαλ απηή ησλ ιαθηόθνθθσλ θαη ησλ 

εληεξόθνθθσλ ελώ ζε ηπξηά πνπ παξαζθεπάζηεθαλ θαηά ηελ άλνημε θαη θαινθαίξη ν 

πιεζπζκόο ησλ ιαθηόθνθθσλ ήηαλ κεησκέλνο ελώ ζπάληα απνκνλώλνληαλ εληεξόθνθθνη. Σν 

θπξηόηεξν είδνο ιαθηόθνθθσλ πνπ απνκνλώζεθε ήηαλ ν Lc. lactis subsp lactis ζηα ρεηκεξηλά 

ηπξηά, ελώ ην θπξηόηεξν είδνο εληεξόθνθθνπ ήηαλ ν E. durans ελ αληηζέζε κε ηα θαινθαηξηλά 

ηπξηά όπνπ επηθξαηνύζαλ εηεξνδπκσηηθνί ιαθηνβάθηιινη κε θπξηόηεξα είδε ηνπο Lb. 

plantarum θαη Lb. paraplantarum (Psoni, Tzanetakis and Litopoulou-Tzanetaki, 2003). 

 

 
1.2.1.3 Καιαζάθη Λήκλνπ 

 

Σν ηπξί Καιαζάθη Λήκλνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεπθώλ ηπξηώλ άικεο, αλαγλσξίδεηαη 

σο ηπξί πξνζηαηεπόκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο θαη παξάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηε Νήζν 

Λήκλν από γάια πξόβεην ή κίγκα απηνύ κε γίδηλν (έσο 30%). 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek25_1994.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek25_1994.pdf
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Ζ παξαζθεπή ηνπ ηπξηνύ Καιαζάθη Λήκλνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ζέξκαλζε ζηνπο 33-34νC, 

πξνζηίζεηαη ππηηά θαη κε ην πέξαο ησλ 45-60 ιεπηώλ ην γάια αθήλεηαη ζε εξεκία γηα ιίγα 

ιεπηά αθόκα θαη κεηαθέξεηαη ζε εηδηθνύο θπιηλδξηθνύο ππνδνρείο γηα ζηξάγγηζε θαη 

βηνινγηθή νμίληζε, νη νπνίνη δίλνπλ ην ραξαθηεξηζηηθό αλάγιπθν ζρήκα ζην ηπξί. Σν ηπξί 

αθνύ ζηξαγγηζηεί, εμάγεηαη από ηα θαινύπηα, αιαηίδεηαη κε βξώζηκν ρισξηνύρν λάηξην θαη 

ηνπνζεηείηαη ζε ιεπθνζηδεξά θπηία ζηα νπνία γίλεηαη πιήξσζε κε άικε πεξηεθηηθόηεηαο ζε 

ρισξηνύρν λάηξην 6-8% θαηά βάξνο. Σα θπηία κεηαθέξνληαη ζε ζαιάκνπο σξίκαλζεο 

ζεξκνθξαζίαο 14-18νC γηα ηξεηο εβδνκάδεο θαη αξγόηεξα κεηαθέξνληαη ζε ςπθηηθνύο 

ζαιάκνπο ζεξκνθξαζίαο κηθξόηεξεο ησλ 6νC γηα σξίκαλζε ηνπιάρηζηνλ δύν κήλσλ (ΦΔΚ 

16/14.01.94). 

 
 

1.2.2 Μαιαθά ηπξηά 
 

1.2.2.1 Αλεβαηό 
 

Σν ηπξί κε ηελ νλνκαζία Αλεβαηό αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεπθώλ καιαθώλ ηπξηώλ, 

πξνζηαηεπόκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, παξαγόκελα απνθιεηζηηθά ζηηο πεξηνρέο ησλ 

Γξεβελώλ θαη ηεο Κνδάλεο από γάια πξόβεην, γίδηλν ή κίγκα απηώλ. 

Σν πξννξηζκέλν, γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ηπξηνύ Αλεβαηό, γάια αθήλεηαη ζε ζεξκνθξαζία 

18-22νC κέρξηο όηνπ απνθηήζεη νμύηεηα 35νD. Σν γάια απηό κεηαθέξεηαη ζε ςπθηηθνύο 

ζαιάκνπο 2-4νC γηα 24 ώξεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζεξκαίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία 12-14νC, 

πξνζηίζεηαη πνζόηεηα ππηηάο ώζηε λα επηηεπρζεί πήμε κέζα ζε 12 ώξεο. Καηόπηλ ηεκαρίδεηαη 

θαη ην ηπξόπεγκα παξακέλεη κέζα ζηνλ ηπξνιέβεηα γηα 12 πεξίπνπ ώξεο. Αθνινπζεί 

ζηξάγγηζε, μεξό επηθαλεηαθό αιάηηζκα θαη σξίκαλζε ηνπ ηπξηνύ γηα δύν ηνπιάρηζηνλ κήλεο 

(ΦΔΚ 24/18.01.94). 

ύκθσλα κε ηνπο Hatzikamari and Tzanetakis, (1999) νη ιαθηόθνθθνη ήηαλ ν 

επηθξαηέζηεξνο πιεζπζκόο ζην Αλεβαηό κέρξη ηελ 15ή εκέξα σξίκαλζεο ελώ νη 

ιαθηνβάθηιινη επηθξάηεζαλ κεηά από 30 εκέξεο σξίκαλζεο θαη ν Lc. lactis ήηαλ ην 

επηθξαηέζηεξν είδνο πνπ απνκνλώζεθε από ην Αλεβαηό. 
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1.2.2.2 Γαινηύξη 
 

Σν ηπξί Γαινηύξη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεπθώλ καιαθώλ ηπξηώλ πξνζηαηεπόκελεο 

νλνκαζίαο πξνέιεπζεο γηα ηα είδε πνπ παξάγνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ 

θαη ηεο Θεζζαιίαο από γάια πξόβεην, γίδηλν ή κίγκα απηώλ. 

Σν γάια ζεξκαίλεηαη κέρξη βξαζκνύ θαη ηνπνζεηείηαη ζε πήιηλα δνρεία γηα 24 ώξεο ζε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Καηόπηλ αιαηίδεηαη κε βξώζηκν ρισξηνύρν λάηξην 3-4% θαηά 

βάξνο θαη αθήλεηαη γηα άιιεο δύν εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο όπνπ αλαδεύεηαη 

θαηά δηαζηήκαηα γηα λα επηηεπρζεί νμίληζε. Σν νμηληζκέλν γάια κε ή ρσξίο πξνζζήθε 

ππηηάο, κεηαθέξεηαη ζε πθαζκάηηλνπο ή δεξκάηηλνπο ζάθνπο (ηνπινύκηα) ή μύιηλα βαξέιηα 

γηα ζηξάγγηζε. Οη αλσηέξσ πεξηέθηεο θιείλνληαη αεξνζηεγώο θαη κεηαθέξνληαη ζε 

ςπθηηθνύο ζαιάκνπο ζεξκνθξαζίαο θάησ ησλ 8νC γηα σξίκαζε ηνπιάρηζηνλ δύν κελώλ 

(ΦΔΚ 8/11.01.94). 

Οη Samelis and Kakouri, (2007) παξαηήξεζαλ όηη, ν πιεζπζκόο ησλ γαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ 

ζε γαινηύξη, παξαζθεπαζκέλν ηόζν ζε βηνκεραληθή θιίκαθα όζν θαη κε παξαδνζηαθό 

ηξόπν, ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 8 log cfu/g ελώ νη ςεπδνκνλάδεο, ηα εληεξνβαθηήξηα θαη νη 

πεθηάζε-ζεηηθνί ζηαθπιόθνθθνη ήηαλ < 2 log cfu/g θαη απνπζία αικνλέιαο ζε 25g ηπξηνύ. 

Δπηπιένλ παξαηήξεζαλ παξνπζία ηεο L. monocytogenes ζε έλα γαινηύξη παξαζθεπαζκέλν 

ζε βηνκεραληθή θιίκαθα θαη ζε δπν παξαζθεπαζκέλα κε παξαδνζηαθό ηξόπν ελώ ηα 

παξαδνζηαθά γαινηύξηα είραλ ζεκαληηθά (p<0.05) κεγαιύηεξνπο πιεζπζκνύο εληεξόθθσλ, 

εληεξνβαθηεξηαθώλ θαη δσκώλ ζε ζρέζε κε ηα γαινηύξηα βηνκεραληθήο θιίκαθαο. 

νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα ήηαλ ε επηθξαηνύζα κηθξνβνρισξίδα ζην Γαινηύξη. 

 

 
1.2.2.3 Κνπαληζηή 

 

Σν ηπξί Κνπαληζηή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεπθώλ καιαθώλ ηπξηώλ, πξνζηαηεπόκελεο 

νλνκαζίαο πξνέιεπζεο πνπ παξάγνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ λνκνύ Κπθιάδσλ 

από γάια αγειαδηλό, πξόβεην, γίδηλν ή κίγκα απηώλ. 

Ζ ηερλνινγία παξαζθεπήο ηνπ ηπξηνύ Κνπαληζηή, ζύκθσλα κε ηελ Δ.Δ C186/2012, 

πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνζζήθε ππηηάο ζην γάια θαη ζέξκαλζή ηνπ ζηνπο 28-30νC γηα δύν 

πεξίπνπ ώξεο ώζηε λα νινθιεξσζεί ε πήμε. Σν ηπξόπεγκα παξακέλεη ζηνλ ηπξνιέβεηα γηα 

20-24 ώξεο πεξίπνπ. Αθνινπζεί ηεκαρηζκόο θαη κεηαθνξά ησλ δηαηξεκέλσλ ηπξνπεγκάησλ 

ζε ζάθνπο από ζπλζεηηθό πιηθό, θαηάιιειν γηα ηξόθηκα, πξνο ζηξάγγηζε. Ζ ζηξαγγηζκέλε 

ηπξνκάδα αλακεηγλύεηαη κε ηελ πξνζζήθε βξώζηκνπ ρισξηνύρνπ λάηξηνπ 4-5% θαηά βάξνο 
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θαη θξέζθνπ βνπηύξνπ έσο 15%, ην νπνίν πξνέξρεηαη από ηελ απνθνξύθσζε ηνπ γάιαθηνο 

δώσλ ηεο πεξηνρήο ησλ Κπθιάδσλ. Ζ πξνζζήθε ηνπ βνπηύξνπ πξνζδίδεη άξσκα θαη 

θαιύηεξε πθή ζηελ Κνπαληζηή. ηε ζπλέρεηα ε ηπξνκάδα κεηαθέξεηαη ζε δνρείν κε ρακειή 

ζεξκνθξαζία θαη πςειή ζρεηηθή πγξαζία ώζηε λα αλαπηπρζεί ζηελ επηθάλεηά ηνπ άθζνλε 

κηθξνβηαθή ρισξίδα. Αθνινπζεί αλάκημε γηα λα επηηεπρζεί νκνηόκνξθε θαηαλνκή ηεο 

κηθξνβηαθήο ρισξίδαο. ηε ζπλέρεηα αθήλεηαη ώζηε λα εκθαληζηεί λέα κηθξνβηαθή ρισξίδα 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηπξηνύ. Απηή ε ελέξγεηα επαλαιακβάλεηαη 3-4 θνξέο κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ε σξίκαλζε ηνπ ηπξηνύ πνπ δηαξθεί 30-40 κέξεο (ΦΔΚ 16/14.01.94). 

Σα επηθξαηέζηεξα απνκνλσκέλα είδε ιαθηνβαθίιισλ ζηε Κνπαληζηή ζύκθσλα κε ηνπο 

Tzanetakis, Litopoulou-Tzanetaki and Manolkidis (1987), ήηαλ ν Lb. plantarum θαη o Lb. 

casei subsp casei, ελώ παξάιιεια απνκνλώζεθαλ θαη εληεξόθνθθνη θαη ν Pediococcus 

pentosaceus από δείγκαηα Κνπαληζηήο. 

 

 
1.3 ΜΗΚΡΟΒΗΟΥΛΧΡΗΓΑ ΣΤΡΗΧΝ 

 

1.3.1 Κύξηα θαιιηέξγεηα (εθθηλεηέο) 
 

Οη βαθηεξηαθέο θαιιηέξγεηεο, γλσζηέο σο εθθηλεηέο, ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα ζηε 

βηνκεραλία παξαζθεπήο ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ. Οη εθθηλεηέο πξνζηίζεληαη ζην γάια κεηά 

ηε ζέξκαλζε ή ηελ παζηεξίσζή ηνπ θαη αλαπηύζζνληαη ππό ειεγρόκελεο ζπλζήθεο. Οη 

ελαξθηήξηεο θαιιηέξγεηεο απνηεινύληαη από νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα, νη νπνίεο δπκώλνπλ ηε 

ιαθηόδε ηνπ γάιαθηνο ζε γαιαθηηθό νμύ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δύκσζεο, ηα βαθηήξηα απηά 

παξάγνπλ νπζίεο, νη νπνίεο δίλνπλ ζην πξντόλ ραξαθηεξηζηηθά όπσο είλαη ε νμύηεηα (pH), 

ζπλεθηηθόηεηα, άξσκα θαη γεύζε πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά γηα ην θάζε είδνο ηπξηνύ (Tetra 

Pak processing systems, 2003). Σα βαθηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαιιηέξγεηεο 

εθθίλεζεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην είδνο ηπξηνύ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη 

θαηεγνξηνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ πξνηηκώκελε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο ηνπο ζε κεζόθηια 

βαθηήξηα κε άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο ηνπο 20-30νC θαη ζηα ζεξκόθηια βαθηήξηα κε 

άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο ηνπο 40-45νC. Οη εθθηλεηέο ρσξίδνληαη επίζεο ζε κόλν- 

θαιιηέγεηεο (έλα κόλν ζηέιερνο) θαη ζε κίγκαηα εηδώλ βαθηεξίσλ πνπ ην θαζέλα απνδίδεη 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην πξντόλ. Οη εθθηλεηέο πξέπεη λα εμππεξεηνύλ δύν ζθνπνύο, 

λα κεηώλνπλ ηελ νμύηεηα θαη λα δηαζπνύλ ηνπο πξσηετληθνύο δεζκνύο (Beresford and 

Williams, 2004). 
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Σα βαθηήξηα ησλ ελαξθηήξησλ θαιιηεξγεηώλ πεζαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο, 

όκσο ζπλερίδνπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ σξίκαλζε ιόγσ ησλ ελδύκσλ πνπ απειεπζεξώλνπλ 

θαηά ηε δξάζε ηνπο. Οη ελαξθηήξηεο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο επηηεινύλ ηνλ ζθνπό ηεο 

δύκσζεο ηνπ γάιαθηνο γηα ηε παξαζθεπή ησλ ηπξηώλ, απνηεινύληαη θπξίσο από κίγκα 

κηθξνβηαθήο ρισξίδαο κε επηθξαηέζηεξα ηα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα. Οη πην ζπλήζεηο 

ελαξθηήξηεο θαιιηέξγεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα Lc. lactis subsp. 

lactis ή cremoris, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lb. delbruckii subsp. 

bulgaricus, θαη Lb. helveticus (Beresford and Williams, 2004). 

 

 
1.3.2 Γεπηεξεύνπζα θαιιηέξγεηα 

 

ηελ παξαζθεπή ησλ ηπξηώλ, εθηόο ησλ ελαξθηήξησλ θαιιηεξγεηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη 

δεπηεξεύνπζεο θαιιηέξγεηεο βαθηεξίσλ. πλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη κεζόθηινη 

ιαθηνβάθηιινη γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

 Να πξνζδώζνπλ ‘έληαζε’ ζηε γεύζε ε νπνία αιινηώλεηαη εμαηηίαο ηεο παζηεξίσζεο 

ηνπ γάιαθηνο, ηεο ρξήζεο θιεηζηώλ δεμακελώλ πνπ πξνζηαηεύνπλ ην ηπξί από 

επηκνιύλζεηο θαη ηεο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερώλ ελαξθηήξησλ θαιιηεξγεηώλ 

πνπ κεηώλνπλ ηε κηθξνρισξίδα ηνπ ηπξηνύ 

 Να επηηαρύλνπλ ηελ σξίκαλζε ησλ ηπξηώλ, εηδηθά απηώλ κε ρακειή πγξαζία ή απηώλ 

κε έληνλε γεύζε, πνπ θαζπζηεξνύλ ζεκαληηθά θαη άξα απμάλεηαη ην θόζηνο 

 Να πξνζδώζνπλ ζπγθεθξηκέλα γεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ηπξηά κεησκέλεο 

ιηπνπεξηεθηηθόηεηαο 

 Να θαηαζηείιινπλ ηελ αλάπηπμε αλεπηζύκεησλ κε ελαξθηήξησλ θαιιηέξγεησλ ώζηε 

λα κεησζεί ε αλνκνηνκνξθία ζηελ πνηόηεηα ηνπ ηπξηνύ (Fox, 2004). 

 

 
1.3.3 Με ελαξθηήξηεο θαιιηέξγεηεο (Non starter lactic acid bacteria-NSLAB) - ‘Άγξηα’ 

κηθξνβηνρισξίδα 

Δθηόο από ην γέλνο Leuconostoc, νη κε ελαξθηήξηεο θαιιηέξγεηεο δελ πξνζηίζεληαη ζθόπηκα 

καδί κε ηηο ελαξθηήξηεο ή σο επηπξόζζεηεο θαιιηέξγεηεο αιιά απνηεινύλ ‘παξάγνληεο 

επηκόιπλζεο’ θαη ζπλήζσο αλαπηύζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα σξίκαλζεο ησλ ηπξηώλ. Οη 

θαιιηέξγεηεο απηέο (lactobacilli, Leuconostoc, pediococci and enterococci) δελ ζπκβάιινπλ 
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ζηελ παξαγσγή γαιαθηηθνύ νμένο θαηά ηελ σξίκαλζε ησλ ηπξηώλ όκσο ηνπο πξνζδίδνπλ 

άξσκα θαη γεύζε (Beresford and Williams, 2004).. Ζ άγξηα κηθξνβηνρισξίδα ησλ ηπξηώλ 

κπνξεί λα πξνέιζεη από ην απαζηεξίσην γάια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη όπσο θαη από ηνλ 

εμνπιηζκό θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ηπξνθνκείνπ. ηα ηπξηά κεγάιεο δηάξθεηαο σξίκαλζεο ηα 

΄΄άγξηα΄΄ νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα, αλαπηύζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο θαη 

ζηαδηαθά κπνξεί λα θηάζνπλ πςειό αξηζκό. Σα γάια πνπ πξνέξρεηαη από ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ παξαζθεπή ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο παξαδνζηαθνύ ηπξηνύ 

θηινμελεί ζπλήζσο θαη ζπγθεθξηκέλα είδε νμπγαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ (Fox et al., 2004). 

Έρνπλ γίλεη έξεπλεο γηα ηελ απνκόλσζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο ΄΄άγξηαο΄΄ κηθξνβηαθήο 

ρισξίδαο, πξνεξρόκελε από παξαδνζηαθά απαζηεξίσηα ηπξηά, σο ελαξθηήξηεο θαιιηέξγεηεο 

ζηελ παξαγσγή ηπξηώλ (Bernardeau et al., 2008). Πνιιά από απηά ηα βαθηήξηα, όπσο θαη 

νξηζκέλεο ελαξθηήξηεο θαιιηέξγεηεο βαθηεξίσλ, παξάγνπλ αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο ηηο 

βαθηεξηνζίλεο (ληζίλε, ιαθηνθνθθίλε, δηπινθνθθίλε θ.α.), νη νπνίεο είηε αλαζηέιινπλ ηελ 

αλάπηπμε ή κπνξνύλ λα αδξαλνπνηήζνπλ νξηζκέλα παζνγόλα βαθηήξηα (Ayad et al., 2002; 

Montel et al., 2014). 

 

 
1.3.4 Γαιαθηηθά Βαθηήξηα (lactic acid bacteria) 

 

Σα θπξηόηεξα Γέλε γαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ είλαη: Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, 

Pediococcus θαη Streptococcus. Οη ιαθηνβάθηιινη κπνξεί λα είλαη είηε ππνρξεσηηθά 

νκνδπκσηηθνί, είηε πξναηαξεηηθά εηεξνδπκσηηθνί ή ππνρξεσηηθά εηεξνδπκσηηθνί. 

Λαθηνβάθηιινη ππνρξεσηηθά νκνδπκσηηθνί πεξηιακβάλνπλ ηα είδε Lb. acidophilus, Lb. 

delbrueckii, Lb. salivarius θαη Lb. helveticus Απηνί δπκώλνπλ εμόδεο θαη παξάγνπλ 

απνθιεηζηηθά γαιαθηηθό νμύ αιιά δελ κπνξνύλ λα δπκώζνπλ πεληόδεο. Οη πξναηαξεηηθά 

εηεξνδπκσηηθνί ιαθηνβάθηιινη δπκώλνπλ ηηο εμόδεο κέζσ ηεο γιπθόιπζεο (Embden- 

Meyerhof pathway-EMP) θαη παξάγνπλ γαιαθηηθό νμύ αιιά κπνξνύλ λα δπκώζνπλ θαη 

πεληόδεο κε ηαπηόρξνλε παξαγσγή γαιαθηηθνύ θαη νμηθνύ νμένο. 

Πίλαθαο 2. Σα θπξηόηεξα γέλε γαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ 

Γέλνο Μνξθνινγία Σύπνο δύκσζεο DNA (mole %GC) 
 

 

 

Πεγή: Adams & Moss, Food Microbiology, 3rd Edition, 2008) 
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Πξναηξεηηθά εηεξνδπκσηηθνί ιαθηνβάθηιινη πεξηιακβάλνπλ είδε πνιύ ζεκαληηθά ζε 

δπκνύκελα ηξόθηκα όπσο: Lb. plantarum, Lb. casei, Lb. curvatus θαη Lb. sakei. Oη 

ππνρξεσηηθά εηεξνδπκσηηθνί ιαθηνβάθηιινη πεξηιακβάλνπλ ηα είδε Lb. brevis, Lb. 

fermentum, Lb. buchneri, Lb. reuteri θαη Lb. kefir θαη δπκώλνπλ ηηο εμόδεο παξάγσληαο 

γαιαθηηθό θαη νμηθό νμύ θαζώο θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (Adams and Moss, 2008). 

 

 
1.3.4.1 Γέλνο Lactobacillus 

 

Οη ιαθηνβάθηιινη είλαη Gram +, πξναηξεηηθά αλαεξόβηα, κε ζπνξνγόλα βαθηήξηα, θαηαιάζε 

θαη νμεηδάζε αξλεηηθά, ηα νπνία κνξθνινγηθά εκθαλίδνληαη θπιηλδξηθά, ιεπηά θαη καθξηά, 

κεκνλσκέλα ή θαη ζε θνληέο έσο καθξηέο αιπζίδεο. Ζ άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμήο ηνπο 

είλαη από 30-40oC αιιά έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αλαπηπρζνύλ αθόκα θαη ζε εύξνο 5-53νC. 

Σν άξηζην pH αλάπηπμήο ηνπο είλαη από 5.5-5.8. Απαξηζκνύληαη ηνπιάρηζηνλ 152 

επηβεβαησκέλα γελεηηθά είδε ηνπ γέλνπο Lactobacillus (Salvetti, Torriani and Felis, 2012). Οη 

ιαθηνβάθηιινη βξίζθνληαη ζην ηνπξζί, ζην θξέαο θαη ηα πξντόληα ηνπ, ζηα ιαραληθά, ζηα 

δεκεηξηαθά, ζηα θπηά, ζην γάια, ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, θαζώο θαη ζηνλ εληεξηθό 

ζσιήλα ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ δώσλ. Ζ ζεκαζία ησλ ιαθηνβαθίιισλ έγθεηηαη ζην όηη πνιιά 

είδε ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ σο ελαξθηήξηεο θαιιηέξγεηεο γηα ηελ 

παξαγσγή δπκνύκελσλ πξντόλησλ, θαζώο επίζεο θαη ζην όηη νξηζκέλα ζηειέρε έρνπλ 

πξνβηνηηθέο ηδηόηεηεο θαζώο παξνπζηάδνπλ αλεθηηθόηεηα ζηα νμέα θαη ζηα ρνιηθά άιαηα, ε 

νπνία ηνπο επηηξέπεη ηελ επηβίσζή ηνπο θαζώο δηαπεξλνύλ ην γαζηξεληεξηθό ζσιήλα ηνπ 

αλζξώπνπ. Σα ζεκαληηθόηεξα είδε ηνπ Lactobacillus πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζηελ 

παξαζθεπή ηπξηώλ ζπκπεξηιακβάλνπλ: Lb. helveticus, Lb. casei, Lb. brevis, Lb. rahmnosus, 

Lb. acidophilus, Lb. plantarum, Lb. curvatus, Lb. sakei, Lb. delbrueckii, Lb. pentosus θαη ν 

Lb. alimentarius (Vázquez-Velázquez et al., 2018; Hynes et al., 2002). Δίδε όπσο ν Lb. 

plantarum θαη ν Lb. rhamnosus, πξνζηίζεληαη σο δεπηεξεύνπζεο θαιιηέξγεηεο ώζηε λα 

εληζρύζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ εθθηλεηώλ. Ζ ρξήζε ησλ ιαθηνβαθίιισλ σο ελαξθηήξηεο 

θαιιηέξγεηεο έγθεηηαη ζηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα παξάγνπλ γαιαθηηθό νμύ, κεηώλνληαο ην pH 

ζην πεξηβάιινλ ησλ ηπξηώλ ζπκβάινληαο ζηελ ζπληεξεζηκόηεηα ηνπο, ζηε δηαζεζηκόηεηα 

ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ θαζώο επίζεο ζηε γεύζε θαη ην άξσκα ηνπ ηειηθνύ πξνΪόληνο. Οη 

δεπηεξεύνπζεο θαιιηέξγεηεο πξνζηίζεληαη γηα λα εληζρύζνπλ ηελ δξάζε ησλ πξώησλ σο πξνο 

ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηπξηώλ. Έξεπλα ησλ Bintsis et al., (2000), έδεημε όηη ε 

επηθξαηνύζα κηθξνβηνρισξίδα ζηελ άικε ηεο θέηαο ήηαλ νη δεπηεξεύνπζεο θαιιηέξγεηεο 

νμπγαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ (NSLAB) κεηά από δύν κήλεο σξίκαλζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ν Lb. 
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paracasei subp. paracasei θαη ν Lb. plantarum. Ο Lb. plantarum έρεη απνκνλσζεί ηόζν από 

παζηεξησκέλα όζν θαη από απαζηεξίσηα ηπξηά θαη έρεη θαηλνηππηθά ηαπηνπνηεζεί από ηελ 

ηθαλόηεηά ηνπ λα αλαπηύζζεηαη ζηνπο 15νC θαη 45νC θαζώο θαη ζε 6.5% (w/v) NaCl 

(Adesulu-Dahunsi et al., 2017). 

Ο Lb. zeae απνκνλώλεηαη πην ζπρλά από ην αγειαδηλό γάια θαη πξόζθαηα αιιεινπρήζεθε 

νιόθιεξν ην γνληδίσκα ηνπ ζηέιερνπο Lb. zeae KCTC 3804 (Kim et al., 2011). ύκθσλα κε 

ηελ ηαμηλνκηθή αλάιπζε 16S rRNA ησλ Salvetti, Torriani and Felis, (2012), θάπνηα ζηειέρε 

ηνπ Lb. zeae θαη Lb. casei αλήθνπλ ζηε ίδηα νηθνγέλεηα ιαθηνβαθίιισλ, όπσο είρε αλαθεξζεί 

θαη από ηνπο Felis et al., (2001) νη νπνίνη κε γνληδηαθή ηαπηνπνίεζε βξήθαλ όηη ζηειέρε ηνπ 

Lb. casei ζπλδένληαη ηαμηλνκηθά κε ζηειέρε ησλ Lb. paracasei, Lb. rhamnosus θαη Lb. zeae. 

 
 

1.3.4.2 Γέλνο Lactococcus 
 

Σα βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Lactococcus είλαη Gram + θόθθνη, αθίλεηα, ηα νπνία αλαπηύζζνληαη 

ζε δεύγε ή ζε θνληέο αιπζίδεο. Γελ ζρεκαηίδνπλ ζπόξηα θαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

αλάπηπμήο ηνπο εκθαλίδνληαη κε σνεηδέο ζρήκα. Ζ άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμήο ηνπο 

είλαη νη 30νC, αλαπηύζζνληαη ζηνπο 10νC αιιά όρη ζηνπο 45νC. Γελ κπνξνύλ λα 

αλαπηπρζνύλ παξνπζία 6.5% (w/v) NaCl. Σα είδε ηνπ γέλνπο Lactococcus δηαθέξνπλ ζηε 

ηθαλόηεηά ηνπο λα παξάγνπλ νμύ από ηε δύκσζε ζαθράξσλ όπσο ε ιαθηόδε, ε καληηόιε θαη 

ε ξαθηλόδε. Σα είδε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε παξαγσγή γαιαθηνκηθώλ πξντόλησλ 

ραξαθηεξίδνληαη από ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα δπκώλνπλ ηε ιαθηόδε (Demarigny, 2014). 

Κπξίσο ηα είδε Lc. lactis subsp. lactis θαη Lc. lactis subsp. cremoris, πνπ είλαη κεζόθηιεο 

ελαξθηήξηεο θαιιηέξγεηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δύκσζε ησλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ 

εμαηηίαο ηεο αιαηναλεθηηθόηεηάο ηνπο θαη ν ζπλδπαζκόο ηνπ ζεσξείηαη σο ν θαιύηεξνο όζνλ 

αθνξά ην άξσκα θαη ηε γεύζε πνπ πξνζδίδνπλ ζην ηπξί. Σα βαθηήξηα ηνπ γέλνπο 

Lactococcus, καδί κε ηα βαθηήξηα ησλ γελώλ Leuconostoc θαη Pediococcus, αλήθνπλ ζηνπο 

κεζόθηινπο εθθηλεηέο. Όια ηα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα παξάγνπλ πξσηείλεο, ηηο 

βαθηεξηνζίλεο, νη νπνίεο αλαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμε παζνγόλσλ βαθηεξίσλ ζηα ηξόθηκα. 

Έρεη βξεζεί όηη θάπνηα ζηειέρε ηνπ Lc. lactis παξάγνπλ ληαζίλε (βαθηεξηνζίλε), ε νπνία 

αλαζηέιεη ηελ αλάπηπμε ηεο L. monocytogenes, Bacillus cereus θαη ηνπ S. aureus (Cogan, 

1999). 



 

 

Πίλαθαο 3. Οη θπξηόηεξεο ‘θπζηθέο’ θαη εκπνξηθέο ελαξθηήξηεο θαιιηέξγεηεο 
 

 

 

Πεγή: Cogan 1999 
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1.3.4.3 Γέλνο Enterococcus 
 

Σν γέλνο Enterococcus πεξηιακβάλεη βαθηήξηα πνπ παιαηόηεξα ήηαλ γλσζηά σο ΄΄εληεξηθνί 

ζηξεπηόθνθθνη΄΄. Μνξθνινγηθά είλαη Gram + θόθθνη, ζθαηξηθνί ή σνεηδείο, αθίλεηνη, ζε 

δεύγε ή κηθξέο αιπζίδεο, πξναηξεηηθά αλαεξόβηνη θαη θαηαιάζε αξλεηηθνί. Δίλαη 

ζεξκνάληνρα βαθηήξηα κε ηθαλόηεηα αλάπηπμεο ζε εύξνο ζεξκνθξαζηώλ από 10-65νC. Ο E. 

faecalis κπνξεί λα επηδήζεη ζηνπο 60νC γηα 30 ιεπηά. Γηαρσξίδνληαη από ηνπο ιαθηόθνθθνπο 

θαη ηνπο ζηξεπηόθνθθνπο από ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα αλαπηύζζνληαη ζε 6.5% NaCl (w/v) 

ζηνπο 10νC. Αλαπηύζζνληαη ζε pH 4.5- 10.0. 

Σν γέλνο Enterococcus πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 51 είδε κε ζεκαληηθόηεξα ηα E. faecalis, E. 

faecium, E. hirae θαη E. durans. Οη εληεξόθνθθνη είλαη θπζηθή ρισξίδα ηνπ εληέξνπ ηνπ 

αλζξώπνπ θαη ησλ δώσλ θαη κεηαθέξνληαη ζην πεξηβάιινλ κέζσ ησλ θνπξάλσλ (Fisher and 

Phillips, 2009). Δίδε ηνπ γέλνπο Enterococcus βξίζθνληαη ζε θξέζθα θαη παζηεξησκέλα 

ηπξηά, καιαθά θαη εκίζθιεξα, θπξίσο ηα είδε E. faecium και E. faecalis. Ο E. durans έρεη 

απνκνλσζεί από γάια, πξντόληα θξέαηνο θαη από κνιπζκέλν λεξό. ε ηπξηά από θξέζθν 

γάια, νη εληεξόθθνθνη βξίζθνληαη εμαηηίαο ηεο κεηαθνξάο ηνπο κέζσ ηνπ γάιαθηνο θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο απνηεινύλ ηελ θύξηα κηθξνβηνρισξίδα ησλ ηπξηώλ (Giraffa, 

2003). ε έξεπλα ησλ Sarantinopoulos, Kalantzopoulos and Tsakalidou (2002), ζηειέρε ηνπ 

E. faecium ρξεζηκνπνηήζεθαλ, είηε κόλα ηνπο είηε σο θόθηεηι, σο δεπηεξεύνπζα θαιιηέξγεηα 

ζηελ παξαζθεπή Φέηαο θαη παξαηεξήζεθε όηη ν πιεζπζκόο ησλ εληεξόθνθθσλ απμήζεθε 

ξαγδαία ηηο πξώηεο 15 κέξεο ηεο σξίκαλζεο θαη κεηά παξέκεηλε ζηαζεξόο. Οξηζκέλα 

ζηειέρε ησλ E. faecium, E. faecalis θαη E. durans παξάγνπλ βαθηεξηνζίλε ελάληηα ζε 

παζνγόλα θαη αιινηνγόλα βαθηήξηα ησλ ηπξηώλ, όπσο L. monocytogenes, Salmonella 

Typhimurium, S. Enteritidis, Pseudomonas aeruginosa, St. aureus, V. cholerae, Clostridium 

spp θαη Bacillus spp. (Pieniz et al., 2014; Giraffa, 2003). Ζ παξνπζία ησλ εληεξόθνθθσλ ζηα 

ηξόθηκα, όπσο ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, δελ απνηειεί αλαγθαζηηθή επηκόιπλζή ηνπο γηα 

ην ιόγν όηη απνηεινύλ κέξνο ηνπ κηθξνβηαθνύ θνξηίνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντόλησλ. Ζ 

ρξόληα ρξήζε ησλ αληηβηνηηθώλ σο παξάγνληεο αλάπηπμεο ζηα δώα θαη ε θαηάρξεζή ηνπο 

από ηνλ άλζξσπν, έρνπλ θαηαζηήζεη πνιιά ζηειέρε ησλ E. faecium θαη E. faecalis αλζεθηηθά 

ζε απηά, εηδηθά ζηελ βαλθνκπθίλε θαη γηα απηό ηνλ ιόγν δελ ζεσξνύληαη σο αζθαιή 

(generally regarded as safe-GRAS) γηα ρξήζε ζηα ηξόθηκα (Lebreton, Willems and Gilmore, 

2014; Ogier and Serror, 2008). 
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1.3.4.4 Γέλνο Leuconostoc 
 

Σα είδε ηνπ γέλνπο Leuconostoc αλήθνπλ ζηα νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα, είλαη Gram +, 

ζθαηξηθά, ζε δεύγε ή αιπζίδεο, θαηαιάζε αξλεηηθά, πξναηξεηηθά αλαεξόβηα, κε άξηζην pH 

αλάπηπμεο 5.5-6.5 θαη αλαπηύζζνληαη ζε 7% NaCl (w/v). Σα βαθηήξηα ηνπ γέλνπο 

Leuconostoc δηαθέξνπλ από ηνπο άιινπο θόθθνπο ιόγσ ηεο δύκσζεο ηεο γιπθόδεο ζε D (-) - 

γαιαθηηθό νμύ θαη CO2, ελώ όινη νη άιινη γαιαθηόθνθθνη παξάγνπλ L (+) - ή DL - 

γαιαθηηθό νμύ, ρσξίο παξαγσγή αεξίνπ θαη ε αδπλακία ζρεκαηηζκνύ ακκσλίαο από ηελ 

απνθαξβνμπιίσζε ηεο αξγηλίλεο (Adams and Moss, 2008). ηειέρε ηνπ γέλνπο Leuconostoc 

απνκνλώλνληαη ζπρλά από ηξόθηκα πινύζηα ζε ζνπθξόδε (παξάγνπλ δεμηξάλε) θαη 

ζαθραξόδε θαη από δπκνύκελα ηξόθηκα όπσο ιαραληθά (ιάραλν/sauerkraut), θξεαηηθά ππό 

ςύμε, γαιαθηνθνκηθά πξντόληα θαη από ην πεξηβάιινλ ησλ ηπξνθνκείσλ. Σν γέλνο 

Leuconostoc πεξηιακβάλεη 18 είδε, όια είλαη εηεξνδπκσηηθά, κε ζεκαληηθόηεξα ηα Ln. 

mesenteroides θαη Ln. paramesenteroides. Άιια είδε ηνπ γέλνπο Leuconostoc 

πεξηιακβάλνπλ ηα Ln. menteroides ssp mesenteroides, Ln. mesenteroides ssp cremoris, Ln. 

mesenteroides ssp dextrenicum, Ln. lactis θαη Ln. pseudomesenteroides. Όια ηα ζηειέρε 

παξνπζηάδνπλ θπζηθή αλζεθηηθόηεηα ζην αληηβηνηηθό βαλθνκπθίλε. Σα ζηειέρε ηνπ είδνπο 

Ln. mesenteroides ζε ζπλδπαζκό κε άιια γαιαθηηθά βαθηήξηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε 

βηνκεραλία παξαζθεπήο γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ σο θαιιηέξγεηεο εθθίλεζεο ιόγσ ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πξνζδίδνπλ ζηα ηπξηά εμαηηίαο ηεο παξαγσγήο αξσκαηηθώλ 

νπζηώλ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνύληαη σο δεπηεξεύνπζεο θαιιηέξγεηεο θαη βνεζνύλ ζηελ 

αλαζηνιή παξαγσγήο νμένο από ηνπο ιαθηόθνθθνπο, ησλ νπνίσλ πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε, 

ώζηε λα απνθεπρζνύλ θαηλόκελα όπσο ε πηθξόηεηα ζηα πξντόληα (Hemme and Foucaud- 

Scheunemann, 2004). 

 

 
1.3.4.5 Γέλνο Pediococcus 

 

Σα είδε ηνπ γέλνπο Pediococcus είλαη Gram +, νκνδπκσηηθά θαη δηαθέξνπλ κνξθνινγηθά από 

ηνπο ππόινηπνπο θόθθνπο. Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη ν ζρεκαηηζκόο ηεηξάδσλ 

ιόγσ ηεο δηαίξεζεο ησλ θπηηάξσλ ηνπο ζε δύν θάζεηα κεηαμύ ηνπο επίπεδα. Όια ηα είδε ηνπ 

γέλνπο Pediococcus έρνπλ άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο από 25-35νC, αιιά εμαξηάηαη από 

ην είδνο. Μπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζε pH 5 θαη ηα πεξηζζόηεξα είδε αλαπηύζζνληαη ζε 

ζπγθεληξώζεηο 4-5% NaCl (w/v), αιιά κόλν νη Ped. acidilactici θαη Ped. pentosaceus 

κπνξνύλ λα αλερζνύλ ζπγθέληξσζε 10% NaCl (w/v). Οη Ped. acidilactici, Ped. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sauerkraut
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ethanolidurans, Ped. siamensis θαη Ped. stilesii κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζηνπο 45νC θαζώο 

θαη νξηζκέλα ζηειέρε ηνπ Ped. pentosaceus ελώ όια ηα ππόινηπα είδε δελ κπνξνύλ λα 

αλαπηπρζνύλ ζε απηή ηε ζεξκνθξαζία. Όια ηα είδε ηνπ γέλνπο Pediococcus δπκώλνπλ ηε 

θξνπθηόδε, καλλόδε θαη ζεινκπηόδε αιιά ν Ped. parvulus δελ δπκώλεη ηε καιηόδε, 

ζνπθξόδε θαη ηηο πεληόδεο αξακπηλόδε, μπιόδε θαη ξηβόδε. πγθεθξηκέλα ζηειέρε δπκώλνπλ 

ηελ γαιαθηόδε. Αλαπηύζζεηαη ζε ζπγθέληξσζε κέρξη 8% NaCl (w/v) θαη ε άξηζηε 

ζεξκνθξαζία αλάπηπμήο ηνπ είλαη ζηνπο 35 νC θαη pH 4.5 (Franz et al., 2014). 

Σα ζεκαληηθόηεξα είδε ηνπ γέλνπο είλαη νη Ped. acidilactici, Ped. pentosaceus, Ped. parvulus 

θαη Ped. inopinatus, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαζθεπή πνιιώλ δπκσκέλσλ 

ηξνθίκσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ.O Ped. pentosaceus 

ζπκκεηέρεη ζηε δύκσζε θαη σξίκαλζε ηπξηώλ εηδηθά ζε απηά πνπ απαηηείηαη έληνλν άξσκα 

(Ogier et al., 2002; Callon, Millet and Montel, 2004). 

 

 
1.3.4.6 Μύθεηεο 

 

Οη κύθεηεο είλαη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί, νη νπνίνη αλαπηύζζνληαη ζε αεξόβηεο ζπλζήθεο. 

Σα ζπόξηα ησλ κπθήησλ κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ αέξα. Ζ αλάπηπμε θαη δηαζπνξά ησλ 

κπθήησλ ζηα ηπξηά μεθηλά από ηελ επηθάλεηά ηνπο θαη πξνρσξά ζην εζσηεξηθό ηνπο. Ζ 

εκθάληζή ηνπο είλαη έρξσκε θαη θνιιώδεο. Οη κύθεηεο αλαπηύζζνληαη ζε ηξόθηκα κε πςειή 

πεξηεθηηθόηεηα ζε ζάθραξα θαζώο θαη ζε όμηλα ηξόθηκα. Ζ παξνπζία ησλ κπθήησλ ζε ηπξηά 

είλαη ζπρλή θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αλεπηζύκεηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο 

άζρεκε γεύζε, νζκή θαη εκθάληζε (Farkye, 1999). Σα πην ζπρλά απνκνλσκέλα γέλε 

κπθήησλ, από ηπξηά όπσο ν ηειεκέο θαη ε θέηα, πεξηιακβάλνπλ ηα Penicillium, Aspergillus, 

Mucor, Cladosporium θαη Fusarium. Οξηζκέλα είδε κπθήησλ όπσο ηα Penicillium 

cyclopium, P. viridicatum, Aspergillus flavus θαη A. ochraceus κπνξνύλ λα παξάγνπλ 

κπθνηνμίλεο (Ozer, 1999a). Οη κύθεηεο, νη νπνίνη είλαη αηηία επηκόιπλζεο νξηζκέλσλ ηπξηώλ 

κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή γηα απηό  θαη 

ζπζηήλνληαη αεξνζηεγείο ζπζθεπαζίεο ώζηε λα αλαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

ε νξηζκέλα ηπξηά νη κύθεηεο απνηεινύλ ηελ ελαξθηήξηα θαιιηέξγεηα θαη ζε απηνύο 

ζηεξίδεηαη ε παξαγσγή θαη σξίκαλζε ησλ ηπξηώλ κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ 

νξγαλνιεπηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Τπάξρνπλ δύν ηύπνη παξαγσγήο ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ 

κε ηελ πξνζζήθε κπθήησλ: ν πξώηνο ζηνλ νπνίν ν κύθεηαο αλαπηύζζεηαη ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ ηπξηνύ θαη ν δεύηεξνο ζηνλ νπνίν ν κύθεηαο αλαπηύζζεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ηπξηνύ. 
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Σα ηπξηά Camembert θαη Brie αλήθνπλ ζηελ πξώηε θαηεγνξία ηα νπνία σξηκάδνπλ κε ηελ 

πξνζζήθε ησλ κπθήησλ P. camamberti θαη Geotrichum candidum. ηε δεύηεξε θαηεγνξία 

αλήθνπλ ηα ηπξηά Danish Blue, Roquefort, Bleu D’ Auvergne, Stilton θαη Gorgonzola, ηα 

νπνία σξηκάδνπλ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ P. roqueforti (Nichol, 1999). 

 

 
1.3.4.7 Εύκεο 

 

Οη δύκεο αλαπηύζζνληαη ζε όμηλεο ζπλζήθεο κε πςειή ζπγθέληξσζε ζαθράξσλ, ηόζν ζε 

αεξόβηεο, όζν θαη ζε αλαεξόβηεο ζπλζήθεο. Οη δύκεο δηαζπνύλ ηα ζάθραξα ζε δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα, αιθνόιεο θαη νμέα. Οη νμεηδσηηθέο δύκεο νμεηδώλνπλ ηα ζάθραξα ζε νξγαληθά 

νμέα θαη αιθνόιε κε αύμεζε ηνπ pH ησλ ηξνθίκσλ. Αλαπηύζζνληαη ζηελ επηθάλεηα 

ηξνθίκσλ κε πγξαζία ζρεκαηίδνληαο έλα θηικ. Οη αιαηναλεθηηθέο δύκεο πξνθαινύλ 

αιινηώζεηο ζε ηξόθηκα κε πςειή ζπγθέληξσζε άιαηνο. Όπσο αλαθέξνπλ νη Moatsou and 

Govaris (2011), ε αλεπαξθήο κείσζε ηεο νμύηεηαο ηηο πξώηεο ώξεο παξαγσγήο ηνπ ηπξηόπ ή 

ε αξγή κείσζε ηνπ pH, απμάλεη ην ξίζθν αλάπηπμεο ησλ δπκώλ θαη ησλ θνινβαθηεξηδίσλ. 

Οη Hatzikamari and Tzanetakis (1999), δηαπίζησζαλ όηη ν πιεζπζκόο ησλ δπκώλ ζην ηπξί 

Αλεβαηό εμαξηάηαη από ηελ πεξίνδν παξαγσγήο ηνπ, κε ηνλ πιεζπζκό ηνπο λα είλαη 

κηθξόηεξνο ηνλ Ηαλνπάξην ζε ζρέζε κε ηνλ Μάξηην θαη ηνλ Μάην. Ζ αλάπηπμε ησλ δπκώλ 

ζηελ επηθάλεηα ησλ ηπξηώλ είλαη αλακελόκελε ιόγσ ηνπ ρακεινύ pH, ρακειήο 

ζεξκνθξαζίαο απνζήθεπζεο θαη ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο ρισξηνύρνπ λαηξίνπ ζηελ 

επηθάλεηα ησλ ηπξηώλ (Brennan et al., 2004). Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειεκέ, ν ζπλδπαζκόο 

εθθηλεηώλ θαη δπκώλ όπσο νη Pichia membranaefaciens, Hansenula anomala, Debaryomyces 

hansenii, Kluyveromyces marxianus varlactus, ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

αξώκαηνο θαη ηεο γεύζεο ηνπ (Ozer, 1999a). 

 

 
1.3.4.8 Κνινβαθηεξίδηα (Coliforms) 

 

Σα θνινβαθηεξίδηα είλαη πξναηξεηηθά αλαεξόβηα, Gram -, βαθηήξηα ζε ζρήκα ξαβδίσλ θαη 

αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Enterobacteriaceae. Σα επξηζθόκελα ζε ηπξηά θνινβαθηεξίδηα 

πξνέξρνληαη από ηνλ γαζηξεληεξηθό ζσιήλα ησλ δώσλ, ην έδαθνο, ηα θπηά, ηελ θνπξηά θαη 

ην κνιπζκέλν λεξό, όπνπ κεηαθέξνληαη ζην γάια κέζσ ηεο άικεμεο ησλ δώσλ. Σα 

θνινβαθηεξίδηα δπκώλνπλ ηελ ιαθηόδε ζε γαιαθηηθό νμύ, θαζώο θαη ζε άιια νξγαληθά 

νμέα, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη πδξνγόλν θαη δηαζπνύλ ηηο πξσηετλεο ηνπ γάιαθηνο 

απνδνκώληαο ηε γεύζε θαη ην άξσκα ηνπ. Ζ δξάζε ησλ θνινβαθηεξηδίσλ πξαγκαηνπνηείηαη 
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ζην πξώηκν ζηάδην σξίκαλζεο ησλ ηπξηώλ όπνπ παξαηεξείηαη έληνλε παξαγσγή αεξίνπ κε 

απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκό νπώλ ζηε κάδα ηνπο (Pandey, A. Vinod, J. K, Nigam P. Soccol, 

1999). Ζ δξάζε απηή ζηακαηάεη κε ηε δύκσζε ηεο ιαθηόδεο θαη ηελ πηώζε ηνπ pH θάησ από 

6.0. Σν πξόβιεκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ βαθηεξίσλ απηώλ παύεη κε ηελ παζηεξίσζε ηνπ 

γάιαθηνο. Ζ εκθάληζε ησλ θνινβαθηεξηδίσλ ζην γάια θαη ζηνπο αγσγνύο ηνπ εμνπιηζκνύ 

ησλ ηπξνθνκείσλ κεηά ηελ παζηεξίσζε είλαη ζεκάδη κε θαιήο απνιύκαλζεο ηνπ. 

 

 
1.3.4.9 Listeria monocytogenes 

 

Ζ Listeria είλαη έλα πξναηξεηηθά αλαεξόβην, Gram +, κε ζπνξνγόλν, ζε ζρήκα ξαβδίσλ 

βαθηήξηo. Τπάξρνπλ 17 είδε ηνπ γέλνπο Listeria κε θπξηόηεξα ηα L. monocytogenes, L. 

ivanovii, L. seeligeri, L. innocua, L. grayi θαη L. welshimeri. Σα είδε ηεο Listeria ζεσξνύληαη 

κε παζνγόλα, κε εμαίξεζε ηελ L. monocytogenes, ε νπνία ζεσξείηαη παζνγόλνο γηα ηνλ 

άλζξσπν θαη ηα δώα, θαζώο θαη ηελ L. ivanovii, ε νπνία ζεσξείηαη παζνγόλνο γηα ηα δώα 

(Martin & Fisher, 1999). H L. monocytogenes έρεη άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο ζηνπο 30- 

37oC, αλαπηύζζεηαη θαη ζηνπο 4oC θαη έρεη εύξνο pH 4.0- 9.5. ηειέρε ηεο L. monocytogenes 

έρνπλ απνκνλσζεί από αλνμείδσην εμνπιηζκό παζηεξίσζεο θαη ςύμεο ησλ ηπξνθνκείσλ 

(Ozer, 1999b). Ζ L. monocytogenes πξνθαιεί ηε ιηζηεξίσζε, ηα ζπκπηώκαηα ηεο νπνίαο 

δηαξθνύλ από ιίγεο εκέξεο έσο 3 εβδνκάδεο. Ζ πξνζβνιή από ιηζηεξίσζε έρεη 70% 

ζλεζηκόηεηα, θπξίσο ζε εππαζείο νκάδεο κε αδύλακν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα. Άιια 

ζπκπηώκαηα ηεο ιηζηεξίσζεο είλαη ε ζεςαηκία, ελδνθαξδίηηδα, πλεπκνλία, επαηίηηδα, 

νπξηζξίηηδα, αλεύξπζκα ανξηήο θαη δεξκαηηθέο αιινηώζεηο (Martin & Fisher, 1999). 

 

 
1.3.4.10 Staphylococcus aureus 

 

Σν γέλνο Staphylococcus αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Micrococcaceae θαη αξηζκεί πεξηζζόηεξα 

από 20 είδε. Σα βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Staphylococcus δηαβηνύλ θπζηνινγηθά ζην δέξκα, 

καιιηά, ρέξηα θαη ζηηο βιελλώδεηο πεξηνρέο ησλ ζειαζηηθώλ, όπσο ηα ξνπζνύληα. Ο 

ζηαθπιόθνθθνο είλαη Gram +, θαηαιάζε ζεηηθόο, κε ζθαηξηθό ζρήκα θαη εύξνο 

ζεξκνθξαζηώλ αλάπηπμεο από 7- 48oC (Harvey & Gilmour, 1999). Ο St. aureus είλαη έλα  

από ηα 54 είδε ηνπ γέλνπο Staphylococcus. Σα πεξηζζόηεξα είδε ηνπ γέλνπο έρνπλ βξεζεί ζην 

αλζξώπηλν δέξκα θαη ζηελ ξηληθή θνηιόηεηα (Martin, Scott & Iandolo, 1999). Σξόθηκα από 

όπνπ έρεη απνκνλσζεί ν St. aureus ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θξέαο, ςάξη, γάια θαη 

γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, απγά, ιαραληθά θ.α.. Γηα ηελ απνθπγή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ 
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St. aureus, ηα ηξόθηκα πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 5oC. O St. 

aureus κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε αεξόβηεο ζπλζήθεο παξνπζία ακηλνμέσλ θαη βηηακηλώλ θαη 

ζε αλαεξόβηεο ζπλζήθεο παξνπζία κηαο δπκνύκελεο πεγήο άλζξαθα, όκσο ε κεγαιύηεξε ηνπ 

αλάπηπμε εκθαλίδεηαη ζε αεξόβηεο ζπλζήθεο (Martin, Scott & Iandolo, 1999). Ο St. aureus 

παξάγεη ηε ζηαθπινθνθθηθή εληεξνηνμίλε. ε πεξίπησζε θαηαλάισζεο ηξνθίκνπ κε 

ζηαθπινθνθθηθή εληεξνηνμίλε ηα ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνπλ λαπηία, εκεηό θαη δηάξξνηα ζε 

δηάζηεκα 1-6 ώξεο από ηελ θαηαλάισζε κνιπζκέλνπ ηξνθίκνπ. 

 

 
1.4 ΠΡΔΒΗΟΣΗΚΑ 

 

1.4.1 Οξηζκόο 
 

ύκθσλα κε ηνπο (Gibson and Roberfroid, 1995) ηα πξεβηνηηθά νξίδνληαη σο κε 

αθνκνηώζηκα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ πνπ δξνπλ επεξγεηηθά ζηνλ μεληζηή δηεγείξνληαο 

επηιεθηηθά ηελ αλάπηπμε θαη/ή ηε δξαζηεξηόηεηα ελόο ή πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ βαθηεξίσλ 

πνπ απνηθίδνπλ ην έληεξν. Οη θπξηόηεξεο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο πξεβηνηηθά είλαη 

νιηγνζαθραξίηεο θαη πνιπζαθραξίηεο. Οη νιηγνζαθραξίηεο κπνξνύλ λα παξαρζνύλ κε ηξεηο 

ηξόπνπο: από θπηηθέο ύιεο, κε βηνηερλνινγηθή παξαγσγή ή ελδπκηθή ζύλζεζε θαη κε 

ελδπκηθή πδξόιπζε πνιπζαθραξηηώλ (Crittenden and Playne, 1996). Οξηζκέλνη 

πδαηάλζξαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο πξεβηνηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο πξνέξρνληαη από 

θπηηθέο πεγέο όπσο ην πξάζν, ε κπαλάλα, ην θξεκκύδη, ην ζθόξδν θαη ε αγγηλάξα θ.α.. Σα 

πξεβηνηηθά κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηε δξάζε ησλ πξνβηνηηθώλ ζηνλ εληεξηθό ζσιήλα ηνπ 

αλζξώπνπ θαη ησλ δώσλ. 

 

 
1.4.2 Κξηηήξηα 

 

Γηα λα ζεσξεζεί έλαο πδαηάλζξαθαο σο πξεβηνηηθό ζα πξέπεη λα αληέρεη ηελ ελδπκηθή 

απνηθνδόκεζε ή πδξόιπζε, λα δπκώλεηαη από ηα κηθξόβηα θαη επηιεθηηθά λα δηεγείξεη ηελ 

αλάπηπμε ή θαη ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ σθέιηκσλ κηθξννξγαληζκώλ. Tα πξεβηνηηθά ζα πξέπεη 

λα είλαη αζθαιή θαη λα πξνζδίδνπλ ηηο επηζπκεηέο νξγαλνιεπηηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο 

(Likotrafiti et al., 2014). Σα θπξηόηεξα πξεβηνηηθά είλαη νιηγνζαθραξίηεο, όπσο νη 

θξνπθηννιηγνζαθραξίηεο (FOS), νη γαιαθηννιηγνζαθραξίηεο (GOS), νη 

ηζνκαιηννιηγνζαθραξίηεο, ε ηλνπιίλε, νη μπιννιηγνζαθραξίηεο, ε ιαθηνπιόδε θ.α. 
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1.4.3 Φξνπθηννιηγνζαθραξίηεο (FOS) 
 

Οη θξνπθηννιηγνζαθραξίηεο (FOS) είλαη πδαηάλζξαθεο, κε κηθξνύ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

αιπζίδεο, νη νπνίνη απνηεινύληαη από κνλάδεο θξνπθηόδεο πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε 

β- 2,1 γιπθνδηηηθνύο δεζκνύο πνπ θαηαιήγεη ζπρλά ζε κηα ηεξκαηηθή κνλάδα γιπθόδεο 

(Sabater-Molina et al., 2009). 

Οη θξνπθηννιηγνζαθραξίηεο είλαη ηαμηλνκεκέλνη κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ κνλάδσλ ησλ 

κνλνζαθραξηηώλ, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηνλ βαζκό πνιπκεξηζκνύ ηνπο. Ζ νιηγνθξνπθηόδε 

έρεη βαζκό πνιπκεξηζκνύ 2-8. Ο β - 2,1 δεζκόο ηνπ FOS, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξώηνπ 

δεζκνύ γιπθόδε-θξνπθηόδε, δελ πδξνιύεηαη εύθνια από ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ 

(Gibson and Roberfroid, 1995). Ζ παξαγσγή ηλνπιίλεο γίλεηαη από ηα θπηά ησλ νηθνγελεηώλ 

Liliaceae, Amaryllidaceae, Gramineae θαη Compositae. Πεξηέρνληαη ζε ηξόθηκα όπσο ην 

ζθόξδν, ην θξεκκύδη, ην ζπαξάγγη θαη ε αγθηλάξα ελώ ζε βηνκεραληθή θιίκαθα παξάγεηαη 

από ηελ εμαγσγή δεζηνύ λεξνύ από ηηο ξίδεο ηνπ θηρσξίνπ (Cichorium intybus). Ζ 

νιηγνθξνπθηόδε παξάγεηαη από ηελ κεξηθή πδξόιπζε ηεο ηλνπιίλεο. Ο βαζκόο 

πνιπκεξηζκνύ ηεο ηλνπιίλεο θηρσξίνπ θπκαίλεηαη θπξίσο κεηαμύ 2 θαη 60 (Kalyani Nair, 

Kharb and Thompkinson, 2010). Ζ ξαθηηιόδε αλήθεη ζηνπο θξνπθην-νιηγνζαθραξίηεο. 

Απνηειείηαη από 95% νιηγνθξνπθηόδε, κε επίπεδν γιπθύηεηαο 30% ζε ζρέζε κε ηελ 

ζνπθξόδε. Ο βαζκόο πνιπκεξηζκνύ ηεο θξνπθηάλεο είλαη 4 θαη απνηειείηαη πεξηζζόηεξν 

από 90% ηλνπιίλε (κηθξήο αιπζίδαο), ιηγόηεξν από 4% γιπθόδε θαη θξνπθηόδε, ιηγόηεξν 

από 8% ζνπθξόδε. Σν ζηεξεό ηεο ππόιεηκκα είλαη 97% θαη έρεη pH 5-7. Δμαηηίαο ηεο 

γιπθαληηθήο ηεο δύλακεο, ε ξαθηηιόδε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αξηνζθεπάζκαηα, 

γαιαθηνθνκηθά πξνηόληα, πνηά, παηδηθέο ηξνθέο, δεκεηξηαθά, θξεαηνζθεπάζκαηα, ζνύπεο, 

ζάιηζεο θαη θαηεςπγκέλα επηδόξπηα (https://www.ingredientsnetwork.com/orafti-p95- 

prod645466.html) 

 

 

1.4.4 Γαιαθηννιηγνζαθραξίηεο (GOS) 
 

Οη γαιαθηνιηγνζαθραξίηεο ζρεκαηίδνληαη θπξίσο από ηελ ελδπκηθή θαηεξγαζία ηεο 

ιαθηόδεο κε ηελ β- γαιαθηνζηδάζε γηα ηελ παξαγσγή αξθεηώλ, δηαθνξεηηθνύ κήθνπο 

αιπζίδαο, νιηγνκεξώλ. πλήζσο έρνπλ βαζκό πνιπκεξηζκνύ 2-10, κε κηα ηεξκαηηθή κνλάδα 

γιπθόδεο (Macfarlane, Steed and Macfarlane, 2008). Οη γαιαθηνιηγνζαθραξίηεο κπνξνύλ λα 

παξαρζνύλ θπζηθά από ηελ ιαθηόδε ηνπ αγειαδηλνύ γάιαθηνο, αιιά ε θύξηα πξώηε ύιε ζε 

βηνκεραληθή θιίκαθα είλαη ζπλήζσο νξόο γάιαθηνο. πλήζσο πεξηέρνπλ 24-55% 

https://www.ingredientsnetwork.com/orafti-p95-prod645466.html
https://www.ingredientsnetwork.com/orafti-p95-prod645466.html
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νιηγνζαθραξίηεο θαη κηθξόηεξεο πνζόηεηεο ιαθηόδεο, γιπθόδεο θαη γαιαθηόδεο. Σα έλδπκα 

θαη νη ζπλζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαζνξίδνπλ ηνπο δηάθνξνπο γιπθνδηηηθνύο δεζκνύο 

ζηα ηειηθά πξντόληα (Birkett and Francis, 2010). Οη γαιαθηννιηγνζαθραξίηεο ιόγσ ηεο 

πςειήο ηνπο ζηαζεξόηεηαο θαη δηαιπηόηεηαο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε πξντόληα 

όπσο νη ρπκνί θξνύησλ, ηα γηανύξηηα, ηα αξηνζθεπάζκαηα θαη δεκεηξηαθά πξσηλνύ. Ζ πην 

εμεηδηθεπκέλε ρξήζε ηνπο είλαη ζηελ παηδηθή ηξνθή, ζηα ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα θαη ζηελ 

θιηληθή δηαηξνθή. Οη νιηγνζαθραξίηεο πνπ βξίζθνληαη ζην γάια γηα βξέθε παίδνπλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ηνπο ζπζηήκαηνο, ηε κείσζε ηεο 

πηζαλόηεηαο ινίκσμεο θαη αιιεξγηώλ θαη ηε κείσζε ηεο δπζθνηιηόηεηαο. Ζ θαηαλάισζε 

GOS κπνξεί λα απμήζεη ηελ απνξξόθεζε ηνπ αζβεζηίνπ, καγλεζίνπ θαη θσζθόξνπ, ηα 

νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηα νζηά θαη λα κεηώζεη ηε δπζαλεμία ζηε ιαθηόδε (Azcarate- 

Peril et al., 2017). 
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2. ΚΟΠΟ 
 

θνπόο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε εμέηαζε κηθξνβηνινγηθώλ πιεζπζκώλ 

βαθηεξίσλ απνκνλσκέλσλ από Διιεληθά καιαθά ηπξηά Π.Ο.Π. Όια ηα νμπγαιαθηηθά 

βαθηήξηα πνπ απνκνλώζεθαλ εμεηάζζεθαλ σο πξνο ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα αλαπηύζζνληαη 

ζε ζεξκνθξαζίεο 15νC θαη 45νC θαζώο θαη ζε ζπγθεληξώζεηο 6, 8 θαη 10% NaCl (w/v). 

Δπηπιένλ, κειεηήζεθε ε ηθαλόηεηα δηαθνξεηηθώλ ζηειερώλ ησλ γελώλ Lactobacillus, 

Enterococcus, Leuconostoc θαη Pediococcus λα αλαπηύζζνληαη παξνπζία 

θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) θαη γαιαθηννιηγνζαθραξηηώλ (GOS) κε κέηξεζε ηεο 

νπηηθήο ππθλόηεηαο. 
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3. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 
 

3.1 Τιηθά 
 

Σα ρεκηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηεο εηαηξείαο Merck (Darmstadt, Germany) 

θαη ηεο εηαηξείαο Sigma-Aldrich (Taufkirchen, Germany) ελώ ηα κηθξνβηνινγηθά πιηθά ήηαλ 

ηεο εηαηξείαο Lab M (Lancashire, UK). Σα πιηθά θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηε δηεμαγσγή 

ησλ πεηξακάησλ ήηαλ ηα αθόινπζα: 

 Plate Count Agar (PCA) 
 

 de Man, Rogosa and Sharpe Agar & Broth (MRS) 
 

 Yeast Glucose Agar [(YGC), (Merck, Darmstadt, Germany)] 
 

 KF Streptococcus Agar (Pancreac Quimica SA, Barcelona, Espana) 
 

 M17 Agar (Merck, Darmstadt, Germany) 
 

 Oxford Listeria Isolation Medium and supplement 
 

 Βaird-Parker Agar Medium Base 
 

 Violet Red Bile Agar (VRBA) 
 

 Ringer’s solution ¼ strength 
 

 T-MRS Broth (ηξνπνπνηεκέλν MRS) πνπ πεξηείρε: 10g Bacteriological Peptone, 10g 

Meat Extract, 5g Yeast Extract, 5g C2H3NaO2, 2g C6H14Ν2O7, 2g Κ2ΖPO4, 0,2g MgSO4H2O, 

0,05g MnSO4 ζε 1L απηνληζκέλνπ H2O) 

 Θξεπηηθόο δσκόο (pH 7,0) κε 6, 8 θαη 10% ζπγθέληξσζε NaCl (5g Meat Extract, 10g 

Peptone ζε 1L απηνληζκέλνπ H2O) 

 Τπεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ (Ζ2Ο2) 3% (v/v) 

Ζ απνζηείξσζε όισλ ησλ ππνζηξσκάησλ έγηλε ζηνπο 121°C γηα 15 min πξηλ ηε ρξήζε ηνπο 

εθηόο από ην VRB Agar ζην νπνίν έγηλε βξαζκόο (100°C) γηα ηελ απνζηείξσζε ηνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη απνζεθεύζεθαλ ζηνπο 4νC κέρξη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Οη εκπνξηθά δηαζέζηκνη πδαηάλζξαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη 

θξνπθηννιηγνζαθραξίηεο (FOS) Raftilose®P95 (93.2 % νιηγνζαθραξίηεο, Beneo-Orafti, 

Belgium, DP 2-8) θαη Raftilose ®L95 θαη ν γαιαθηννιηγνζαθραξίηεο (GOS) Vivinal®GOS, 



36  

(59% νιηγνζαθραξίηεο, 19% γιπθόδε, 21% ιαθηόδε, 1% γαιαθηόδε, FrieslandCampina 

Domo, Οιιαλδία]. Ζ γιπθόδε ρξεζηκνπνηήζεθε σο κε εθιεθηηθόο πδαηάλζξαθαο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο αξλεηηθόο κάξηπξαο. H Raftilose®P95 ήηαλ ζε κπξθή ζθόλεο ελώ ηα 

Raftilose ®L95 θαη Vivinal®GOS ήηαλ ζε κνξθή ζηξνπηνύ. Πξνεηνηκάζηεθαλ δηαιύκαηα 

10% (w/v) όισλ ησλ πδαηαλζξάθσλ, απνζηεηξώζεθαλ κε θίιηξα δηήζεζεο γηα ζύξηγγα κε 

άλνηγκα βξνρίδαο 0.2κm (Filtres Fiorini, France) θαη απνζεθεύηεθαλ ζηνπο 4ºC. 

 

 
3.2 Μέζνδνη 

 

3.2.1 Γεηγκαηνιεςία 
 

Μειεηήζεθαλ 6 δηαθνξεηηθά Διιεληθά ηπξηά Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο 

(Π.Ο.Π.) εηο ηξηπινύλ κε θάζε επαλάιεςε λα πξνέξρεηαη από δηαθνξεηηθό παξαγσγό θαη 

πεξηνρή. Σα 6 ηπξηά πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ: Αλεβαηό (Γξεβελά θαη Σύξλαβνο), Γαινηύξη 

(Ήπεηξνο θαη Μέηζνβν), Καιαζάθη Λήκλνπ (Γαιάηηζηα Υαιθηδηθήο, Λέζβνο θαη Λήκλνο), 

Κνπαληζηή (Μύθνλνο θαη ύξνο), Μπάηδνο (Βέξνηα, Οξεηλό Βέξκην θαη Γξεβελά) θαη Φέηα 

(Ήπεηξνο, Υεικόο θαη Όιπκπνο). 

Γηα ηε κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ δπγίζζεθαλ 10g ηπξηνύ ζε απνζηεηξσκέλε 

ζαθνύια Stomacher ππό αζεπηηθέο ζπλζήθεο θαη πξνζηέζεθαλ 90ml δηαιύκαηνο ¼ Ringer's 

θαη νκνγελνπνηήζεθαλ ζην Stomacher 400 (Seward) ζε πςειή ηαρύηεηα γηα 60sec. Καηόπηλ 

έγηλαλ δεθαδηθέο αξαηώζεηο ελνθζαικίδνληαο 1ml θάζε αξαίσζεο ζε 9ml δηαιύκαηνο ¼ 

Ringer's θαη ελνθζαικίζηεθαλ 20κL ζε θάζε ηεηαξηεκόξην ζηα αληίζηνηρα ηξπβιία κε 

εθιεθηηθά θαη κε ππόζηξσκαηα. Πην αλαιπηηθά, 20κL ελνθζαικίζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο 

επηθαλεηαθήο εμάπισζεο ζε: Plate Count Agar θαη επώαζε ζηνπο 30νC γηα 48h, ζε MRS 

Agar θαη επώαζε ζηνπο 30νC γηα 72h, ζε KF Streptococcus Agar θαη επώαζε γηα ηηο πξώηεο 

4h ζηνπο 37νC θαη θαηόπηλ επώαζε ζηνπο 44oC γηα 44h, ζε Μ17 Agar θαη επώαζε ζηνπο 

30νC γηα 48h, ζε Baird Parker Agar θαη επώαζε ζηνπο 37νC γηα 48h. Δλώ 100κL 

ελνθζαικίζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο επηθαλεηαθήο εμάπισζεο ζε YGC Agar θαη επώαζε 

ζηνπο 25νC γηα 72h θαη 0.5mL ζε Oxford Agar θαη επώαζε ζηνπο 30νC γηα 48h. 1mL 

ελνθζαικίζηεθε κε ηε κέζνδν ηεο ελζσκάησζεο ζε θάζε ηξπβιίν κε VRB Agar θαη επώαζε 

ζηνπο 37νC γηα 48h. 

Γηα ηε κειέηε ηεο Οιηθήο Μεζόθηιεο Υισξίδαο (ΟΜΥ) ρξεζηκνπνηήζεθε ην Plate Count 

Agar, γηα ηελ απνκόλσζε ιαθηνβαθίιισλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην MRS Agar, γηα ηελ 

απνκόλσζε ζηξεπηόθνθθσλ/πεδηόθνθθσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην KF Streptococcus Agar, γηα 
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ηελ απνκόλσζε ιαθηόθνθθσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην M17 Agar, γηα ηελ απνκόλσζε 

ζηαθπιόθθνθσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Baird Parker Agar, γηα ηελ απνκόλσζε Μπθήησλ- 

Επκώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην YGC Agar, γηα ηελ απνκόλσζε ηεο L. monocytogenes 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην Oxford Agar θαη γηα ηελ απνκόλσζε ησλ coliforms ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

VRB Agar. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ βαθηεξίσλ, ρξεζηκνπνίεζεθε ν κέζνο όξνο ησλ δύν επαλαιήςεσλ 

από θάζε αξαίσζε. Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηξπβιίνπ πνπ ρξεζηκνπνήζεθε γηα ηελ 

θαηακέηξεζε, έγηλε κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ απνηθηώλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην ηξπβιίν. Ο 

αξηζκόο ζηα ηξπβιία πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ κεηαμύ 30 θαη 300. 

 

 
3.2.2 Απνκόλσζε θαη ραξαθηεξηζκόο αλαπηπγκέλσλ απνηθηώλ 

 

Οη απνηθίεο πνπ καθξνζθνπηθά δηέθεξαλ κεηαμύ ηνπο ζην ίδην ππόζηξσκα απνκνλώζεθαλ 

αζεπηηθά κε θξίθν ζε λέα ηξπβιία κε ην ίδην ππόζηξσκα κε ζηόρν ηνλ 

δηαρσξηζκό/θαζαξηζκό ηνπο. Απνκνλώζεθαλ ζπλνιηθά 215 δηαθνξεηηθέο απνηθίεο από ηα 

ππνζηξώκαηα MRSΑ, M17 Agar θαη KF Streptococcus Agar θαη έγηλε θαηαγξαθή ηεο 

κνξθνινγίαο ηεο θαζεκηάο ζην αλάινγν ππόζηξσκα. Αθνινύζεζε κηθξνζθόπεζε ζε λσπή 

θαηάζηαζε γηα ηελ κειέηε ηεο κνξθνινγίαο θαη θηλεηηθόηεηαο ηεο θάζε απνηθίαο. 

 

 
3.2.3 Μειέηε ηεο κνξθνινγίαο ζε λσπή θαηάζηαζε 

 

Ζ ηερληθή ηεο λσπήο θαηάζηαζεο από θαιιηέξγεηα ζε ζηεξεό ππόζηξσκα πξαγκαηνπνηήζεθε 

σο εμήο: 

ην θέληξν αληηθεηκελνθόξνπ πιάθαο ηνπνζεηήζεθε κηα κηθξή ζηαγόλα λεξνύ. Από ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ βαθηεξίσλ ζε ζηεξεό ππόζηξσκα κεηαθέξζεθε αζεπηηθά κε ηνλ θξίθν 

κηθξή πνζόηεηα απηήο, νκνγελνπνηήζεθε ζηελ ζηαγόλα λεξνύ θαη θαιύθζεθε κε ηελ 

θαιππηξίδα. Σνπνζεηήζεθε κηα ζηαγόλα θεδξειαίνπ ζηελ θαιππηξίδα θαη ην παξαζθεύαζκα 

εμεηάζηεθε ζην κηθξνζθόπην (ZEISS AXIO Lab.A1) ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θαηαδπηηθό θαθό 

Υ 100. 
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3.2.3 Ζ δνθηκή ηεο θαηαιάζεο 
 

ε όιεο ηηο απνκνλσκέλεο απνηθίεο έγηλε ε δνθηκή ηεο θαηαιάζεο ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε σο εμήο: 

ην θέληξν αληηθεηκελνθόξνπ πιάθαο ηνπνζεηήζεθε κηα ζηαγόλα 3% (v/v) H2O2. 

Μεηαθέξζεθε κε ηνλ θξίθν έλα κέξνο ηεο απνηθίαο ηνπ βαθηεξίνπ θαη νκνγελνπνηήζεθε 

ζηελ ζηαγόλα ηνπ H2O2. Έθιπζε θπζαιίδσλ ζεσξήζεθε όηη ην βαθηήξην ήηαλ θαηαιάζε 

ζεηηθό (παξαγσγή O2), θακία παξαγσγή θπζαιίδσλ ζεσξήζεθε όηη ην βαθηήξην ήηαλ 

θαηαιάζε αξλεηηθό. 

 

 

3.2.4 Αλάπηπμε ησλ ζηειερώλ ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο επώαζεο 
 

Μεηαθέξζεθε αζεπηηθά κηα θαζαξή απνηθία από ηα 215 απνκνλσκέλα ζηειέρε ζε 9ml T- 

MRS δσκό θαη επσάζηεθε ζηνπο 37oC γηα 72h. Πνζόηεηα 100κl από ηνπο παξαπάλσ δσκνύο 

ελνθζαικίζηεθε έπεηηα εηο δηπινύλ ζε 9ml MRS δσκό θαη νη δνθηκάζηηθνί ζσιήλεο 

επσάζηεθαλ ηόζν ζηνπο 15oC γηα 72h όζν θαη ζηνπο 45oC γηα 24h. Μεηά ηελ επώαζε 200κl 

από θάζε δσκό κεηαθέξζεθαλ ζε απνζηεηξσκέλεο πιαθέηεο ησλ 100 ζέζεσλ θαη έγηλε 

κέηξεζε ηεο νπηηθήο ππθλόηεηαο ζηα 580nm κε ηε ρξήζε ηνπ Bioscreen C (Oy Groth Curves 

Ab Ltd., Helsingfors, Finland). Αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο νπηηθήο ππθλόηεηαο ηα 

απνηειέζκαηα εθθξάζηεθαλ σο (+) γηα ειάρηζηε αλάπηπμε (O.D. 0.2), (++) γηα κέηξηα 

αλάπηπμε (O.D. 0.9), θαη (+++) γηα κέγηζηε αλάπηπμε (O.D. 1.8). 

 

 
3.2.5 Αλάπηπμε ησλ ζηειερώλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο άιαηνο 

 

Γηα ηε κειέηε ηεο αιαηναλεθηηθόηεηαο ησλ ζηειερώλ ρξεζηκνπνηήζεθε απιόο ζξεπηηθόο 

δσκόο κε ζπγθέληξσζε 6, 8 θαη 10% (w/v) NaCl. Πνζόηεηα 100κl θάζε ζηειέρνπο 

ελνθζαικίζηεθε ζε 9ml ζξεπηηθό δσκό θαη ζηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο άιαηνο 

θαη επσάζηεθε ζηνπο 37oC γηα 72h. Μεηά ηελ επώαζε 200κl από θάζε δσκό κεηαθέξζεθαλ 

ζε απνζηεηξσκέλεο πιαθέηεο ησλ 100 ζέζεσλ θαη έγηλε κέηξεζε ηεο νπηηθήο ππθλόηεηαο ζηα 

580nm κε ηε ρξήζε ηνπ Bioscreen C. Αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο νπηηθήο ππθλόηεηαο ηα 

απνηειέζκαηα εθθξάζηεθαλ σο (+) γηα ειάρηζηε αλάπηπμε (O.D. 0.2), (++) γηα κέηξηα 

αλάπηπμε (O.D. 0.3) θαη (+++) γηα κέγηζηε αλάπηπμε (O.D. 0.5). 
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3.2.5.1 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο κε δηαθνξεηηθνύο πδαηάλζξαθεο 
 

Από ηα 215 απνκνλσκέλα ζηειέρε έγηλε ηπραία επηινγή 33 εμ απηώλ πνπ λα θαιύπηεη όιν ην 

θάζκα ησλ δεηγκάησλ ηπξηώλ κε ζθνπό λα κειεηεζεί ν ξπζκόο αλάπηπμήο ηνπο κε ηελ 

πξνζζήθε δηαθνξεηηθώλ πδαηαλζξάθσλ. 

Μεηαθέξζεθαλ 100κl από θάζε έλα από ηα 33 ζηειέρε από δσκό MRS (ηα νπνία 

επσάζηεθαλ γηα 48h ζηνπο 37νC) ζε 9ml δσκό T- MRS κε 1% (w/v) δηάιπκα GOS, L95, P95 

θαη γιπθόδεο θαη έγηλε επώαζε ζηνπο 37νC γηα 24h. ηε ζπλέρεηα ζε θάζε θπςειίδα ηεο 

απνζηεηξσκέλεο πιαθέηαο κεηαθέξζεθαλ 30κl από θάζε θαιιηέξγεηα θαη 270κl από 

δνθηκαζηηθό ζσιήλα, πνπ επσάζηεθε γηα 24h ζηνπο 37oC, κε ηνλ T- MRS δσκό θαη 1% 

(w/v) ζπγθέληξσζε γηα θάζε έλαλ πδαηάλζξαθα. Μεηξήζεθε ε νπηηθή ππθλόηεηα ησλ 

δεηγκάησλ αλά κία ώξα γηα 24h ζηα 580nm. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζαιάκνπ ησλ δεηγκάησλ παξέκελε ζηαζεξή ζηνπο 37νC. 

Κάζε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία έγηλε εηο ηξηπινύλ θαη γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ ππνινγίζηεθε ν κέζνο όξνο ησλ ηξηώλ επαλαιήςεσλ. 

Ωο κάξηπξαο ρξεζηκνπνίεζεθε ηόζν ν δσκόο T- MRS όπσο θαη ν δσκόο T-MRS (1/10 

αξαίσζε κε θαζέλα δηαθνξεηηθό πδαηάλζξαθα). 

 

 
3.3 ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

 

Κάζε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία έγηλε εηο ηξηπινύλ θαη γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ ππνινγίζηεθε ν κέζνο όξνο ησλ ηξηώλ επαλαιήςεσλ. Ζ επηινγή 

ηνπ θαηάιιεινπ ηξπβιίνπ πνπ ρξεζηκνπνήζεθε γηα ηελ θαηακέηξεζε, έγηλε κε βάζε ηνλ 

αξηζκό ησλ απνηθηώλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην ηξπβιίν. Ο αξηζκόο ζηα ηξπβιία πνπ 

επηιέρζεθαλ ήηαλ κεηαμύ 30 θαη 300. 

Οη κηθξνβηνινγηθέο κεηξήζεηο κεηαηξάπεθαλ ζε ινγαξίζκνπο θαη ππνινγίζηεθαλ νη κέζεο 

ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο. 

Σα δεδνκέλα ησλ κηθξνβηνινγηθώλ αλαιύζεσλ αμηνινγήζεθαλ κε Microsoft Office Excel γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκό δηαθνξώλ ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο p<0.05. 
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4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

4.1 Καηακέηξεζε ηνπ κηθξνβηαθνύ πιεζπζκνύ ησλ ηπξηώλ 
 

Σα απνηειέζκαηα ησλ κηθξνβηαθώλ αλαιύζεσλ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ βαθηεξίσλ ζε έμη 

δηαθνξεηηθά ηπξηά δίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 4 θαη 5. 

Πίλαθαο 4. Μηθξνβηαθόο πιεζπζκόο ηπξηώλ. Μέζνο όξνο ηξηώλ επαλαιήςεσλ (n=3), log 

cfu/g. APC – aerobic plate count/Οιηθή κεζόθηιε ρισξίδα (ΟΜΥ), LAB – presumptive 

lactic acid bacteria/γαιαθηηθά βαθηήξηα, LS – presumptive lactic streptococci/γαιαθηηθνί 

ζηξεπηόθνθθνη, YM – yeasts and moulds/δύκεο θαη κύθεηεο 

 

 APC LAB LS YM 

Αλεβαηό 7.22±0.49 6.59±0.37 6.26±0.74 5.73±1.08 

Μπάηδνο 6.95±0.18 5.79±0.43 5.93±0.33 4.69±0.65 

Φέηα 7.74±0.43 7.42±0.32 2.75±0.92 5.68±0.73 

Γαινηύξη 7.31±0.44 6.87±0.61 5.67±1.39 4.91±1.65 

Καιαζάθη Λήκλνπ 7.05±0.82 6.34±0.52 5.87±0.73 5.35±0.36 

Κνπαληζηή 6.05±0.46 4.86±2.03 4.60±1.85 3.06±1.59 

 

 
Πίλαθαο 5. Με επηβεβαησκέλα παζνγόλα βαθηήξηα θαη κηθξννξγαληζκνί δείθηεο πνπ 

απνκνλώζεθαλ από ηα ηπξηά. Σα αξηζκεηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ δεηγκάησλ 

(n=3) ζηα νπνία αληρλεύζεθαλ ηα παζνγόλα 

 

 Coliforms Listeria sp. S. aureus 

Αλεβαηό 1 3 2 

Μπάηδνο 2 2 3 

Φέηα 0 1 0 

Γαινηύξη 1 2 1 

Καιαζάθη Λήκλνπ 0 2 1 

Κνπαληζηή 1 2 0 
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Ζ ΟΜΥ ησλ έμη ηπξηώλ (κέζνο όξνο 3 δεηγκάησλ) θπκάλζεθε από 6.0 εσο 7.7 log cfu/g. Ο 

κεγαιύηεξνο πιεζπζκόο ΟΜΥ παξαηεξήζεθε ζηε Φέηα ελώ ν κηθξόηεξνο ζηε Κνπαληζηή, 

αιιά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p<0.05) παξαηεξήζεθαλ κόλν κεηαμύ ηεο ΟΜΥ Κνπαληζηήο θαη 

Φέηαο θαη Κνπαληζηήο κε ην Γαινηύξη. Σα δύν ηπξηά κε ηε ρακειόηεξε ΟΜΥ, ε Κνπαληζηή 

θαη ν Μπάηδνο, είραλ επηπιένλ θαη ηε κηθξόηεξε αλαινγία γαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ ζε ζρέζε 

κε ηελ ΟΜΥ (6.5% θαη 7.1% αληίζηνηρα). Όζνλ αθνξά ηα ππόινηπα ηπξηά, ε αλαινγία ησλ 

γαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ θπκάλζεθε από 19.4% εσο 47.4% ζε ζρέζε κε ηελ ΟΜΥ. ηα 

πεξηζζόηεξα ηπξηά ν πιεζπζκόο ησλ γαιαθηηθώλ ζηξεπηόθνθθσλ είρε κηα δηαθνξά ηεο ηάμεο 

ησλ 1.2 log cfu/g ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκό ησλ γαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ (ρακειόηεξνο ζε 

όια ηα ηπξηά εθηόο από ηνλ Μπάηδν όπνπ νη δπν πιεζπζκνί ήηαλ ζρεδόλ ίδηνη). Δμαίξεζε 

απνηέιεζε ε Φέηα ε νπνία αλ θαη είρε ηνλ κεγαιύηεξν πιεζπζκό γαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ (7.4 

log cfu/g), είρε ηνλ κηθξόηεξν πιεζπζκό γαιαθηηθώλ ζηξεπηόθνθθσλ (2.8 log cfu/g) ζε 

ζρέζε κε ηα ππόινηπα ηπξηά. Γαιαθηηθνί ζηξεπηόθνθθνη αληρλεύζεθαλ κόλν ζε έλα από ηα 

ηξία δείγκαηα Φέηαο. Ζ κεγαιύηεξε δηαθύκαλζε κηθξνβηαθώλ πιεζπζκώλ, κεηαμύ ησλ ηξηώλ 

δεηγκάησλ πνπ εμεηάζηεθαλ, παξαηεξήζεθαλ ζηελ Κνπαληζηή. Ο πιεζπζκόο ησλ 

γαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ θπκάλζεθε από <250 cfu/g εσο 6.9 log cfu/g, γαιαθηηθώλ 

ζηξεπηόθνθθσλ από 3.3 log cfu/g εσο 6.5 log cfu/g θαη δπκώλ θαη κπθήησλ από 2.0 log cfu/g 

εσο 5.2 log cfu/g. 

Κνινβαθηεξίδηα (coliforms) αληρλεύηεθαλ ζε ηνπιάρηζηνλ έλα δείγκα από όια ηα ηπξηά πνπ 

εμεηάζηεθαλ κε εμαίξεζε ηε Φέηα θαη ην Καιαζάθη Λήκλνπ, ύπνπηε (κε επηβεβαησκέλε) 

Listeria sp. αληρλεύηεθε ζε ηνπιάρηζηνλ έλα δείγκα ζε όια ηα ππό κειέηε ηπξηά θαη ύπνπηνο 

(κε επηβεβαησκέλνο) St. aureus ζε ηνπιάρηζηνλ έλα δείγκα από όια ηα ηπξηά κε εμαίξεζε ηε 

Φέηα θαη ηελ Κνπαληζηή. 

Γελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0.05) δηαθνξά ησλ κεηξνύκελσλ κηθξνβηαθώλ 

πιεζπζκώλ γηα ηα ηπξηά Αλεβαηό, Γαινηύξη, Κνπαληζηή θαη Καιαζάθη Λήκλνπ. εκαληηθέο 

(p>0.05) δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ κεηαμύ ηεο ΟΜΥ ζε ζρέζε κε ηα γαιαθηηθά βαθηήξηα, 

γαιαθηηθνύο ζηξεπηόθνθθνπο θαη κύθεηεο-δύκεο ζηνλ Μπάηδν. Δλώ ζηε Φέηα ζεκαληηθέο 

(p>0.05) δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ κεηαμύ ηεο ΟΜΥ ζε ζρέζε κε ηνπο γαιαθηηθνύο 

ζηξεπηόθνθθνπο θαη κύθεηεο-δύκεο θαη επηπιένλ κεηαμύ ησλ γαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο γαιαθηηθνύο ζηξεπηόθνθθνπο θαη κύθεηεο-δύκεο θαη κεηαμύ γαιαθηηθώλ 

ζηξεπηόθνθθσλ θαη κύθεηεο-δύκεο. 
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ρήκα 1. Μέζνο όξνο (n=3) πιεζπζκνύ βαθηεξίσλ log cfu/g αλά είδνο ηπξηνύ. APC1/ΟΜΥ 

LAB2/γαιαθηηθά βαθηήξηα, LS3/γαιαθηηθνί ζηξεπηόθνθθνη, YM4/δύκεο-κύθεηεο 

 

 
 

 

ρήκα 2. Αξηζκόο ζεηηθώλ δεηγκάησλ (n=3) ζε θνινβαθηεξίδηα, ύπνπηε (κε επηβεβαησκέλε) 

Listeria sp. θαη ύπνπηνο (κε επηβεβαησκέλνο) St. aureus ζηα ππό εμέηαζε ηπξηά 



43  

4.2 Απνκόλσζε ζηειερώλ ζε εθιεθηηθά ππνζηξώκαηα 
 

Από ηα 18 δείγκαηα ησλ ππό εμέηαζε ηπξηώλ έγηλε απνκόλσζε ησλ δηαθνξεηηθώλ 

αλεπηπγκέλσλ απνηθηώλ (καθξνζθνπηθά) γηα ηνπο ιαθηόθνθθνπο (Μ17 Agar), ηνπο 

εληεξόθνθθνπο (KF Agar) θαη ηνπο ιαθηνβάθηιινπο (MRS Agar). Έγηλαλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

αλαθαιιηέξγεηεο όισλ ησλ απνκνλσκέλσλ ζηειερώλ ζηα αληίζηνηρα εθιεθηηθά 

ππνζηξώκαηα κέρξη λα απνθηεζεί κία θαζαξή θαιιηέξγεηα. Γηα ηελ καθξνπξόζεζκε 

απνζήθεπζε ησλ απνκνλσκέλσλ ζηειερώλ ρξεζηκνπνίεζεθαλ απνζηεηξσκέλα θηαιίδηα 

ηύπνπ eppendorf κε 5% (w/v) απνζηεηξσκέλνπ δηαιύκαηνο απηνληζκέλνπ λεξνύ κε 

γιπθεξόιε όπνπ έγηλε ε δηάρπζε όισλ ησλ ζηειερώλ θαη απνζεθεύηεθαλ ζε ππεξθαηαςύθηε 

ζηνπο -80°C. Σα βαθηεξηαθά ζηειέρε πνπ απνκνλώζεθαλ ππνβιήζεθαλ ζε καθξνζθνπηθό 

θαη κηθξνζθνπηθό έιεγρν. Δπηπιένλ, έγηλε ε δνθηκή ηεο θαηαιάζεο θαη κειεηήζεθε ε 

αλάπηπμή ηνπο ζε ζεξκνθξαζίεο 15oC θαη 45νC θαη ζε 3 δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο άιαηνο 

6, 8 θαη 10% (w/v) NaCl. 

Από ην εθιεθηηθό ππόζηξσκα Μ17 Agar απνκνλώζεθαλ ζπλνιηθά 38 βαθηεξηαθά ζηειέρε 

από 5 δηαθνξεηηθά είδε ηπξηώλ (Αλεβαηό, Φέηα, Μπάηδνο, Γαινηύξη, Κνπαληζηή). Από ηα 38 

απνκνλσκέλα ζηειέρε, 14 είραλ ηελ κνξθνινγία ξαβδίσλ (5 θηλεηά/9 αθίλεηα) θαη 24 ήηαλ 

αθίλεηνη θόθθνη (Πίλαθαο 12 Παξάξηεκα). 

Από ην εθιεθηηθό ππόζηξσκα MRS Agar απνκνλώζεθαλ ζπλνιηθά 127 βαθηεξηαθά ζηειέρε 

από 6 δηαθνξεηηθά είδε ηπξηώλ (Αλεβαηό Φέηα, Μπάηδνο, Γαινηύξη, Καιαζάθη Λήκλνπ, 

Κνπαληζηή). Από ηα 127 απνκνλσκέλα ζηειέρε, 121 είραλ ηελ κνξθνινγία ξαβδίνπ (43 

θηλεηά/80 αθίλεηα) θαη 6 ήηαλ θόθθνη [(5 αθίλεηνη/1 θηλεηόο) (Πίλαθαο 13 Παξάξηεκα]. 

Από ην εθιεθηηθό ππόζηξσκα KF Streptococcus Agar απνκνλώζεθαλ ζπλνιηθά 50 

βαθηεξηαθά ζηειέρε από 5 δηαθνξεηηθά είδε ηπξηώλ (Αλεβαηό, Μπάηδνο, Γαινηύξη, 

Καιαζάθη Λήκλνπ, Κνπαληζηή). Από ηα 50 απνκνλσκέλα ζηειέρε, 22 είραλ ηελ κνξθνινγία 

ξαβδίνπ (5 θηλεηά/17 αθίλεηα) θαη 16 ήηαλ αθίλεηνη θόθθνη (Πίλαθαο 14 Παξάξηεκα). 

Όια ηα ζηειέρε πνπ απόκνλώζεθαλ ζηα ηξία εθιεθηηθά ππνζηξώκαηα, Μ17 Agar, MRS 

Agar θαη KF Agar έδσζαλ αξλεηηθή αληίδξαζε ζην έλδπκν θαηαιάζε (απνπζία ηνπ ελδύκνπ 

θαηαιάζε). 

πλνιηθά από ηα ηξία εθιεθηηθά ππνζηξώκαηα, MRS, M17 θαη KF Streptococcus Agar, 

απνκνλώζεθαλ 215 βαθηήξηα. Όια ηα ζηειέρε πνπ απνκνλώζεθαλ από όια ηα εθιεθηηθά 

ππνζηξώκαηα, ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζξεπηηθό δσκό κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο 

άιαηνο. Μεηά ηελ επώαζε κεηξήζεθε ε νπηηθή ππθλόηεηα ησλ δσκώλ ζηα 580nm. Όια ηα 
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ζηειέρε παξνπζίαζαλ άξηζηε αλάπηπμε (O.D. 0.5) ζε ζπγθέληξσζε 6% NaCl (w/v), κέηξηα 

αλάπηπμε (O.D. 0.3) ζε ζπγθέληξσζε 8% NaCl (w/v) θαη θησρή αλάπηπμε (O.D 0.2) ζε 

ζπγθέληξσζε 10% NaCl (w/v). 

Όια ηα παξαπάλσ ζηειέρε ελνθζαικίζηεθαλ ζε MRS δσκό θαη επσάζηεθαλ ζηνπο 15νC γηα 

72h θαη ζηνπο 45νC γηα 24h. Μεηά ηελ επώαζε κεηξήζεθε ε νπηηθή ππθλόηεηα ησλ δσκώλ 

ζηα 580nm. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ην 33,5% ησλ ζηειερώλ αλαπηύρζεθε άξηζηα 

(O.D. 1.8), ην 41,4% είρε κέηξηα αλάπηπμε (O.D. 0.9) θαη ην 25,1% αλαπηύρζεθε ειάρηζηα 

(O.D. 0.2) ζηνπο 15νC γηα 72h ελώ ζηνπο 45νC γηα 24h ην 46,5% ησλ ζηειερώλ αλαπηύρζεθε 

άξηζηα (O.D. 1.8), ην 34,9% παξνπζίαζε κέηξηα αλάπηπμε (O.D. 0.9) θαη ην 18,6% είρε 

ειάρηζηε αλάπηπμε (O.D. 0.2). Ζ αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ 

δίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 12, 13 θαη 14 ζην Παξάξηεκα. 

Από ηα 215 απνκνλσκέλα ζηειέρε έγηλε ηπραία επηινγή 33 ζηειερώλ, απνκνλσκέλα από 

δηαθνξεηηθά ηπξηά θαη κε δηαθνξεηηθή κνξθνινγία ην θαζέλα, ηα νπνία ηαπηνπνηήζεθαλ κε 

κνξηαθέο ηερληθέο. Ζ ηαπηόηεηα ησλ ζηειερώλ απηώλ θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα αλάπηπμήο 

ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. 
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Πίλαθαο 6. Μνξηαθή ηαπηνπνίεζε 33 ζηειερώλ απνκνλνκέλσλ από ηα ππό εμέηαζε ηπξηά θαη απνηειέζκαηα αλάπηπμήο ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη ζπγθεληξώζεηο άιαηνο 

 

ΣΤΡΗ ΣΔΛΔΥΟ ΓΔΝΟ ΔΗΓΟ 15/45 νC 6% (w/v) NaCl 8% (w/v) NaCl 10% (w/v) NaCl 

Αλεβαηό MRS 6d Leuconostoc Ln. mesenteroides +++/ + +++ ++ + 

Αλεβαηό M17 6f Lactobacillus Lb. pentosus +++/ + +++ ++ + 

Αλεβαηό M17 14 Enterococcus E. durans +++/ + +++ ++ + 

Αλεβαηό MRS 14b Lactobacillus Lb. pentosus +++/ + +++ ++ + 

Αλεβαηό MRS 15a Lactobacillus Lb. brevis +++/ + +++ ++ + 

Αλεβαηό MRS 15b Lactobacillus Lb. alimentarius +++/ + +++ ++ + 

Γαινηύξη MRS 9aiib Lactobacillus Lb. plantarum +++/ +++ +++ ++ + 

Γαινηύξη MRS 9b Lactobacillus Lb. gallinarum +++/ +++ +++ ++ + 

Γαινηύξη MRS 9b2 Lactobacillus Lb. gallinarum +++/ +++ +++ ++ + 

Γαινηύξη M17 17a1c Lactobacillus Lb. pentosus +++/ + +++ ++ + 

Γαινηύξη KF 18c1a Lactobacillus Lb. pentosus +++/ + +++ ++ + 

Γαινηύξη M17 18aiia Enterococcus E. hirae +++/ +++ +++ ++ + 

Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

MRS 3a Lactobacillus Lb. pentosus ++/ + +++ ++ + 
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ΚαιαζάθηΛήκλνπ MRS 3c1 Lactobacillus Lb. pentosus +++/ + +++ ++ + 

ΚαιαζάθηΛήκλνπ MRS 7bi Lactobacillus Lb. pentosus +++/ + +++ ++ + 

ΚαιαζάθηΛήκλνπ MRS 7bii Lactobacillus Lb. paracasei +++/ + +++ ++ + 

ΚαιαζάθηΛήκλνπ MRS 16c Lactobacillus Lb. paracasei +++/ + +++ ++ + 

Κνπαληζηή MRS 4a Lactobacillus Lb. alimentarius +++/ + +++ ++ + 

Κνπαληζηή MRS 4b Lactobacillus Lb. alimentarius +++/ + +++ ++ + 

Κνπαληζηή M17 19c1b Enterococcus E. faecium +++/ +++ +++ ++ + 

Μπάηδνο KF 2b1 Lactobacillus Lb. pentosus +++/ + +++ ++ + 

Μπάηδνο KF 2c Enterococcus E. hirae +++/ +++ +++ ++ + 

Μπάηδνο MRS 13d Lactobacillus Lb. plantarum +++/ +++ +++ ++ + 

Μπάηδνο MRS 12b Lactobacillus Lb. pentosus +++/ + +++ ++ + 

Μπάηδνο MRS 12d Enterococcus E. faecalis ++/ ++ +++ ++ + 

Φέηα MRS 5b Lactobacillus Lb. rhamnosus +++/ +++ +++ ++ + 

Φέηα MRS 5a Lactobacillus Lb. paracasei +++/ + +++ ++ + 

Φέηα MRS 10a Lactobacillus Lb. zeae +++/ +++ +++ ++ + 

Φέηα MRS 10a1 Lactobacillus Lb. paracasei +++/ + +++ ++ + 
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Φέηα M17 10a1a Lactobacillus Lb. paracasei +++/ + +++ ++ + 

Φέηα M17 10a3a Enterococcus E. durans +++/ ++ +++ ++ + 

Φέηα MRS 11d1a3b Lactobacillus Lb. pentosus +++/ + +++ ++ + 

Φέηα MRS 11aia Pediococcus Ped. parvulus +++/ + +++ ++ + 



48  

Αμεβατό Μπάτζος Φέτα 

16,7% 16,7% 20,0% 
12,5% 12,5% 

40,0% 

12,5% 12,5% 

16,7% 

33,3% 
20,0% 12,5% 

16,7% 37,5% 
20,0% 

Γαλοτύρι Καλαθάκι Λήμμου Κοπαμιστή 

33,3% 33,3% 33,3% 

40,0% 

60,0% 

66,7% 

16,7% 16,7% 

Category 

Enterococcus durans 

Lactobacillus alimentarius 

Lactobacillus brevis 

Lactobacillus pentosus 

Leuconostoc mesenteroides 

Enterococcus faecalis 

Enterococcus hirae 

Lactobacillus plantarum 

Lactobacillus paracasei 

Lactobacillus rhamnosus 

Lactobacillus zeae 

Pediococcus parvulus 

Lactobacillus gallinarum 

Enterococcus faecium 

Όια ηα βαθηήξηα πνπ απνκνλώζεθαλ θαη ηαπηνπνηήζεθαλ από ην ηπξί Αλεβαηό, 

παξνπζίαζαλ άξηζηε αλάπηπμε ζηνπο 15νC ζε ζρέζε κε ηνπο 45νC. Παξόκνηα ζην Γαινηύξη, 

όια ηα βαθηήξηα πνπ απνκνλώζεθαλ παξνπζίαζαλ άξηζηε αλάπηπμε ηόζν ζηνπο 15νC όζν 

θαη ζηνπο 45νC, κε εμαίξεζε 2 ζηειέρε Lb. pentosus πνπ έδεημαλ ειάρηζηε αλάπηπμε ζηνπο 

45νC. ην Καιαζάθη Λήκλνπ θαη ηα πέληε ζηειέρε πνπ ηαπηνπνίεζεθαλ σο Lb. pentosus θαη 

Lb. paracasei έδεημαλ άξηζηε αλάπηπμε ζηνπο 15νC θαη ειάρηζηε ζηνπο 45νC. ηελ 

Κνπαληζηή θαη ηα 2 ζηειέρε Lb. alimentarius έδεημαλ άξηζηε αλάπηπμε ζηνπο 15νC θαη 

ειάρηζηε ζηνπο 45νC ελώ ν E. faecium αλαπηύρζεθε άξηζηα θαη ζηηο δπν ζεξκνθξαζίεο. ηνλ 

Μπάηδν ηόζν ν E. hirae θαη faecalis όζν θαη ν Lb. plantarum αλαπηύρζεθαλ άξηζηα θαη ζηηο 

δπν ζεξκνθξαζίεο ελώ ν Lb. pentosus αλαπηύρζεθε άξηζηα ζηνπο 15νC θαη ειάρηζηα ζηνπο 

45νC. ηε Φέηα άξηζηε αλάπηπμε θαη ζηηο δπν ζεξκνθξαζίεο παξαηεξήζεθε ζηα ζηειέρε Lb. 

rhamnosus θαη Lb. zeae, άξηζηε αλάπηπμε ζηνπο 15νC αιιά κέηξηα ζηνπο 45νC 

παξαηεξήζεθε ζηνλ E. durans ελώ άξηζηε αλάπηπμε ζηνπο 15νC θαη ειάρηζηε ζηνπο 45νC 

παξαηεξήζεθε ζηα 2 ζηειέρε Lb. paracasei, ζηνλ Lb. pentosus θαη ζηνλ Ped. parvulus. 

 

 
 

 

ρήκα 3. Καηαλνκή ησλ ηαπηνπνηεκέλσλ βαθηεξηώλ (%) αλά είδνο ηπξηνύ 
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4.3 Δπηινγή βέιηηζηνπ πδαηάλζξαθα κε βάζε ην ζπλδπαζκό κέγηζηνπ ξπζκνύ 

αλάπηπμεο (κmax) θαη ιαλζάλνπζαο θάζεο αλάπηπμεο 

 

 
Τπνινγίζηεθε ν κέγηζηνο ξπζκόο θαη ε ιαλζάλνπζα θάζε αλάπηπμεο 30 ζηειερώλ ζε 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο πδαηάλζξαθεο (γιπθόδε θαη 3 πξεβηνηηθά). Σξία ζηειέρε 

απνθιείζηεθαλ εμαηηίαο ηεο θησρήο αλάπηπμήο ηνπο ζηε γιπθόδε. Οη αλαιύζεηο έγηλαλ εηο 

ηξηπινύλ θαη ε κέηξεζε ηεο νπηηθήο ππθλόηεηαο πξνζαξκόζηεθε αθαηξώληαο ηελ κέηξεζε 

ηεο νπηηθήο ππθλόηεηαο ηνπ απνζηεηξσκέλνπ δσκνύ. Οη ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ 

θαηαρσξήζεθαλ ζε γξαθηθή παξάζηαζε ζε εκηινγαξηζκηθή θιίκαθα (θπζηνινγηθή θιίκαθα 

θαηαγξαθήο) ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν. Έγηλε επηινγή κηαο πεξηόδνπ όπνπ παξαηεξήζεθε 

κέγηζηνο εθζεηηθόο ξπζκόο αλάπηπμεο ζε δηάζηεκα δπν σξώλ θαη έγηλε εθηίκεζε ηνπ ξπζκνύ 

αλάπηπμεο γηα ηελ επηιεγκέλε εθζεηηθή πεξίνδν αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαθάησ 

εμίζσζε. 

Growth rate = Ln(ODt/OD0)/t 
 

Όπνπ ODt είλαη ε νπηηθή ππθλόηεηα ζην ηέινο ηεο επηιεγκέλεο εθζεηηθήο πεξηόδνπ 

αλάπηπμεο, OD0 είλαη ε νπηηθή ππθλόηεηα ζηελ αξρή ηεο επηιεγκέλεο εθζεηηθήο πεξηόδνπ 

αλάπηπμεο θαη t είλαη ε δηάξθεηα ζε ώξεο ηεο επηιεγκέλεο εθζεηηθήο πεξηόδνπ αλάπηπμεο. 

Ζ ιαλζάλνπζα θάζε αλάπηπμεο εθηηκήζεθε από ηελ θακπύιε αλάπηπμεο ζηε πιεζηέζηεξε 

ώξα. Καζώο είλαη κηα δηαθξηηή κεηαβιεηή ρσξίο δηαθύκαλζε ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ε 

ζηαηηζηηθή ζεκαζία δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί. 

ε όιεο ηηο δνθηκέο ην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο θαζνξίζηεθε ζε P = 0.05. 
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Πίλαθαο 7. Μέγηζηνο ξπζκόο αλάπηπμεο (h-1) – Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή (n=30) ησλ 

ηεζζάξσλ πδαηαλζξάθσλ 

 

 Glu L95 P95 GOS 

Max 1.579 1.210 1.704 1.641 

Min 0.468 0.421 0.261 0.470 

Mean 0.862 0.783 0.837 0.893 

Median 0.916 0.776 0.872 0.920 

SIQR 0.231 0.167 0.180 0.194 

Stdev 0.282 0.208 0.277 0.250 

 

Πίλαθαο 8. Λαλζάλνπζα θάζεο αλάπηπμεο (h) – Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή (n=30) ησλ 

ηεζζάξσλ πδαηαλζξάθσλ 

 

 Glu L95 P95 GOS 

Max 7.000 5.000 8.000 5.000 

Min 2.000 2.333 1.000 2.000 

Mean 4.067 4.022 3.900 3.567 

Median 4.000 4.000 4.000 4.000 

SIQR 1.000 0.958 0.500 0.500 

Stdev 1.015 0.835 1.155 0.898 
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Πίλαθαο 9. ύγθξηζε ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο ησλ κεκνλνκέλσλ ζηειερώλ ζε πξεβηνηηθά ζε 

ζρέζε κε ηε γιπθόδε (n=30) 

 

 L95 P95 GOS 

No significant difference to 

glucose 

 
12 

 
15 

 
16 

Significantly lower than 

glucose 

 

12 

 

10 

 

4 

Significantly higher than 

glucose 

 

6 

 

5 

 

10 

 

Ο κέζνο (n=3 επαλαιήςεηο) κέγηζηνο ξπζκόο αλάπηπμεο ησλ 30 ζηειερώλ ζηε γιπθόδε 

θπκάλζεθε από 0.47 h-1 σο 1.58 h-1, κε κέζε ηηκή (n=30 ζηειέρε) ηελ 0.86 h-1. Ο κέζνο 

κέγηζηνο ξπζκόο αλάπηπμεο ζην L95, P95 θαη GOS ήηαλ 0.78, 0.84 θαη 0.89 αληίζηνηρα θαη 

δε δηέθεξε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηε γιπθόδε (paired T-test). Όηαλ ηα ζηειέρε κειεηήζεθαλ 

κεκνλνκέλα θαη νη ξπζκνί αλάπηπμήο ηνπο ζπγθξίζεθαλ κε απηόλ ηεο γιπθόδεο, 12 θαη 10 

ζηειέρε πνπ αλαπηύρζεθαλ ζε L95 θαη P95 αληίζηνηρα, είραλ ξπζκό αλάπηπμεο κηθξόηεξν ζε 

ζρέζε κε απηόλ ζε γιπθόδε. Μόλν 4 ζηειέρε είραλ ζεκαληηθά κηθξόηεξν ξπζκό αλάπηπμεο 

ζην GOS από όηη ζηε γιπθόδε ελώ 10 ζηειέρε είραλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξν ξπζκό 

αλάπηπμεο ζην GOS. Γηα 20 ζηειέρε ν ξπζκόο αλάπηπμεο ζην GOS ήηαλ είηε κε ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθόο ζε ζρέζε κε ην L95 ή ην P95 ή ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο ζε ζρέζε κε έλα από ηα 

δπν. 

Ζ κέζε ιαλζάλνπζα θάζε αλάπηπμεο ησλ ζηειερώλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηε γιπθόδε ήηαλ 

4.1 h, θαη θπκάλζεθε από 2.0 σο 7.0 h. 
 

Ζ κέζε ιαλζάλνπζα θάζε αλάπηπμεο γηα ην L95 θαη P95 αληίζηνηρα ήηαλ 4.0 θαη 3.9 h, θαη 

δελ δηέθεξε ζεκαληηθά από ηε κέζε ιαλζάλνπζα θάζε αλάπηπμεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηε 

γιπθόδε. Ζ κέζε ιαλζάλνπζα θάζε αλάπηπμεο ησλ 3.6 h πνπ παξαηεξήζεθε ζηα ζηειέρε 

πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην GOS ήηαλ ζεκαληηθά κηθξόηεξε από απηή ησλ ζηειερώλ πνπ 

αλαπηύρζεθαλ ζηε γιπθόδε. 

Από ηα πεηξάκαηηθά δεδνκέλα επηινγήο βέιηηζηνπ πδαηάλζξαθα εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη 

ην GOS ήηαλ ην πην απνηειεζκαηηθό πξεβηνηηθό γηα ηα ππνςήθηα πξνβηνηηθά ζηειέρε πνπ 

απνκνλώζεθαλ από ηα ηπξηά όηαλ έγηλε ζπιινγηθή εθηίκεζε, θαζώο επέδεημε ηελ θαιύηεξε 
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απόδνζε γηα ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό ζηειερώλ θαη ζην ξπζκό αλάπηπμεο θαη ζηε 

ιαλζάλνπζα θάζε αλάπηπμεο. Παξόια απηά, ε ηειηθή επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξεβηνηηθνύ 

γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπλβηνηηθό εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην επηιεγκέλν 

βαθηεξηαθό ζηέιερνο. 



 

 

Πίλαθαο 10. ύγθξηζε ηνπ κέγηζηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο (n=3) ησλ κεκνλνκέλσλ ζηειερώλ ζε πξεβηνηηθά ζε ζρέζε κε ηε γιπθόδε (*0=θακία 

ζεκαληηθή δηαθνξά P>0.05; 1=πξεβηνηηθό ζεκαληηθά κηθξόηεξν από ηελ Glu; 2= πξεβηνηηθό ζεκαληηθά κεγαιύηεξν από ηελ Glu) 

 
Μέζνο 

   
Σππηθή απόθιηζε 

  
T-Test ζε ζρέζε κε Glu 

 
εκαληηθό ζε P =0.05* 

 

Glu L95 P95 GOS Glu L95 P95 GOS L95 P95 GOS L95 P95 GOS 

KF 18c1a 1.169 1.005 1.035 1.122 0.031 0.015 0.016 0.130 0.0012 0.0028 0.5723 1 1 0 

KF 19c1b 1.009 0.612 1.007 1.223 0.011 0.009 0.032 0.058 0.0000 0.9203 0.0033 1 0 2 

KF 2bi 0.554 0.577 0.910 0.809 0.028 0.022 0.012 0.039 0.3282 0.0000 0.0008 0 2 2 

KF 2c 0.480 0.781 1.004 0.694 0.002 0.038 0.051 0.034 0.0002 0.0001 0.0004 2 2 2 

M17 10a3a 0.907 0.680 1.036 1.030 0.044 0.005 0.112 0.011 0.0009 0.1380 0.0092 1 0 2 

M17 10aia 0.924 0.554 0.791 0.806 0.082 0.311 0.026 0.022 0.1173 0.0541 0.0722 0 0 0 

M17 12d 0.641 0.783 0.644 0.642 0.005 0.042 0.012 0.015 0.0043 0.6925 0.8651 2 0 0 

M17 14 1.014 0.990 1.037 0.824 0.040 0.024 0.020 0.022 0.4207 0.4339 0.0020 0 0 1 

M17 17a1c 0.687 0.632 0.683 0.647 0.018 0.026 0.010 0.009 0.0383 0.7672 0.0267 1 0 1 

M17 18aiia 0.490 0.752 1.004 0.694 0.021 0.028 0.051 0.034 0.0002 0.0001 0.0009 2 2 2 

M17 6f 1.106 1.029 0.787 1.641 0.048 0.027 0.017 0.014 0.0721 0.0004 0.0001 0 1 2 

MRS 10a 0.556 0.770 0.755 0.926 0.013 0.002 0.038 0.019 0.0000 0.0011 0.0000 2 2 2 

MRS 10a1 0.552 0.525 0.546 0.654 0.023 0.016 0.001 0.006 0.1598 0.6485 0.0017 0 0 2 

MRS 11aia 1.000 1.210 1.144 1.088 0.088 0.010 0.024 0.003 0.0151 0.0531 0.1598 2 0 0 

MRS 11d1a3b 0.567 0.829 0.585 0.567 0.018 0.066 0.005 0.032 0.0027 0.1787 0.9987 2 0 0 

MRS 12b 1.045 0.923 0.906 0.973 0.073 0.059 0.025 0.009 0.0875 0.0357 0.1670 0 1 0 

MRS 13d 0.697 0.506 0.598 0.657 0.076 0.021 0.036 0.037 0.0140 0.1144 0.4652 1 0 0 

MRS 14b 1.144 1.038 1.006 1.086 0.062 0.017 0.080 0.047 0.0453 0.0778 0.2680 1 0 0 

MRS 15a 1.013 0.771 0.889 0.974 0.046 0.064 0.003 0.033 0.0060 0.0093 0.2973 1 1 0 

MRS 15b 1.020 0.607 0.657 1.045 0.021 0.001 0.015 0.038 0.0000 0.0000 0.3801 1 1 0 

MRS 16c 0.468 0.421 0.378 0.470 0.003 0.005 0.017 0.007 0.0001 0.0008 0.7593 1 1 0 

MRS 3a 1.117 0.878 0.752 0.720 0.061 0.017 0.009 0.005 0.0027 0.0005 0.0003 1 1 1 

MRS 3c1 1.188 1.058 1.024 1.058 0.032 0.102 0.030 0.102 0.1025 0.0029 0.1025 0 1 0 

MRS 4a 1.165 1.135 1.105 1.146 0.013 0.062 0.105 0.088 0.4578 0.3822 0.7271 0 0 0 

MRS 5a 0.552 0.525 0.532 0.654 0.023 0.016 0.016 0.006 0.1598 0.2730 0.0017 0 0 2 

MRS 5b 1.036 0.948 1.704 0.925 0.084 0.054 0.153 0.020 0.1999 0.0027 0.0908 0 2 0 

MRS 6d 1.579 0.876 0.901 1.184 0.060 0.073 0.024 0.018 0.0002 0.0001 0.0004 1 1 1 

MRS 7bi 0.894 0.826 0.856 0.914 0.059 0.039 0.016 0.033 0.1692 0.3343 0.6357 0 0 0 

MRS 7bii 0.618 0.582 0.581 0.968 0.016 0.009 0.034 0.030 0.0300 0.1684 0.0001 1 0 2 

MRS 9aiib 0.652 0.674 0.261 0.636 0.002 0.021 0.012 0.037 0.1544 0.0000 0.4845 0 1 0 

53 
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Πίλαθαο 11. ύγθξηζε ηεο ιαλζάλνπζαο θάζεο αλάπηπμεο (κέζνη όξνη n=3, hours) ησλ 

κεκνλνκέλσλ ζηειερώλ ζε πξεβηνηηθά ζε ζρέζε κε ηε γιπθόδε 

 

 Glu L95 P95 GOS 

KF 18c1a 3.000 3.333 3.000 3.000 

KF 19c1b 3.000 3.000 3.000 3.000 

KF 2bi 4.000 4.000 4.000 4.000 

KF 2c 4.000 4.000 4.000 4.000 

M17 10a3a 4.000 5.000 4.000 4.000 

M17 10aia 2.000 2.333 8.000 3.000 

M17 12d 5.000 5.000 5.000 5.000 

M17 14 5.000 3.000 3.000 3.000 

M17 17a1c 5.000 3.000 4.000 3.000 

M17 18aiia 4.000 4.000 4.000 4.000 

M17 6f 4.000 4.000 4.000 4.000 

MRS 10a 4.000 4.000 4.000 4.000 

MRS 10a1 5.000 5.000 3.000 2.000 

MRS 11aia 3.000 3.000 3.000 3.000 

MRS 11d1a3b 5.000 5.000 5.000 5.000 

MRS 12b 3.000 3.000 3.000 4.000 

MRS 13d 7.000 5.000 5.000 4.000 

MRS 14b 3.000 3.000 3.000 3.000 

MRS 15a 3.000 5.000 3.000 4.000 

MRS 15b 3.000 5.000 3.000 3.000 

MRS 16c 5.000 5.000 5.000 5.000 

MRS 3a 4.000 4.000 4.000 2.000 

MRS 3c1 4.000 4.000 1.000 4.000 

MRS 4a 3.000 4.000 4.000 4.000 

MRS 5a 5.000 5.000 5.000 2.000 

MRS 5b 4.000 4.000 4.000 2.000 

MRS 6d 4.000 4.000 4.000 4.000 

MRS 7bi 5.000 5.000 4.000 5.000 

MRS 7bii 4.000 4.000 4.000 4.000 

MRS 9aiib 5.000 3.000 4.000 3.000 



55  

 

5. ΤΕΖΣΖΖ 
 

Σα ειιεληθά καιαθά ηπξηά πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία ήηαλ ην Αλεβαηό, 

Γαινηύξη, Μπάηδνο, Καιαζάθη Λήκλνπ, Κνπαληζηή θαη Φέηα. Κάζε ηπξί κειεηήζεθε εηο 

ηξηπινύλ γηα ηηο αλάγθεο επαλαιεςηκόηεηαο θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Οη κηθξνβηαθνί 

πιεζπζκνί πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ: Οιηθή κεζόθηιε ρισξίδα, γαιαθηηθά βαθηήξηα, 

ιαθηόθνθθνη, ζηξεπηόθνθθνη, θνινβαθηεξίδηα, Listeria spp., S. aureus, δύκεο θαη κύθεηεο. 

Ο κεγαιύηεξνο πιεζπζκόο ΟΜΥ παξαηεξήζεθε ζηε Φέηα ελώ ν κηθξόηεξνο ζηε Κνπαληζηή, 

αιιά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p<0.05) παξαηεξήζεθαλ κόλν κεηαμύ ηεο ΟΜΥ Κνπαληζηήο θαη 

Φέηαο θαη Κνπαληζηήο κε ην Γαινηύξη. Οη Tzanetakis, Litopoulou-Tzanetaki and Manolkidis, 

(1987) κειέηεζαλ ηνπο κηθξνβηαθνύο πιεζπζκνύο ζε 50 δείγκαηα Κνπαληζηήο ηνπ εκπνξίνπ 

θαη βξήθαλ όηη νη ιαθηνβάθηιινη ήηαλ >105 cfu/g ζε 86% ησλ ηπξηώλ, νη δύκεο-κύθεηεο ήηαλ 

>103 cfu/g ζε 78% ησλ ηπξηώλ, θαη ηα θνινβαθηεξίδηα δελ αληρλεύηεθαλ ζε 60% ησλ 

δεηγκάησλ ελώ νη Lb. plantarum θαη Lb. casei ήηαλ ηα πην επηθξαηέζηεξα είδε 

ιαθηνβαθίιισλ. ηελ παξνύζα κειέηε δηαπηζηώζεθε κεγάιε δηαθύκαλζε ησλ κηθξνβηαθώλ 

πιεζπζκώλ κεηαμύ ησλ 3 δεηγκάησλ πνπ αλαιύζεθαλ. Ζ ΟΜΥ θπκάλζεθε ζηα ίδηα πεξίπνπ 

επίπεδα ελώ ν πιεζπζκόο ησλ ιαθηνβαθίιισλ ήηαλ κηθξόηεξνο ζε ζρέζε κε ηελ παξαπάλσ 

κειέηε θαη παξόιν πνπ δελ έγηλε ηαπηνπνίεζε ηνπ είδνπο ησλ επηθξαηέζηεξσλ 

ιαθηνβαθίιισλ ν Lb. alimentarius θαη E. faecium ήηαλ ηα ηα είδε πνπ απνκνλώζεθαλ θαη 

ηαπηνπνηήζεθαλ ζηε παξνύζα κειέηε ζηελ Κνπαληζηή. 

Οη κηθξνβηαθνί πιεζπζκνί ζηνλ Μπάηδν ζηελ παξνύζα κειέηε ήηαλ κηθξόηεξνη ζε ζύγθξηζε 

κε απηνύο πνπ παξαηεξήζεθαλ από ηνπο Litopoulou-Tzanetaki and Tzanetakis, (2011) κε 

εμαίξεζε ηνλ πιεζπζκό ησλ δπκώλ πνπ ήηαλ κεγαιύηεξνο. Οη παξαπάλσ ζπγγξαθείο 

απνκόλσζαλ επίζεο Lb. pentosus θαη Lb. paraplantarum (Lb. plantarum ζηελ παξνύζα 

κειέηε) θαζώο θαη E. faecalis ελώ ζηε παξνύζα κειέηε απνκνλώζεθε επηπιένλ θαη E. hirae. 

ηε Φέηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ν πιεζπζκόο ησλ κεζόθηισλ ιαθηόθνθθσλ θαη 

εληεξόθνθθσλ κεηώλεηαη (Manolopoulou et al., 2003), όπσο παξαηεξήζεθε θαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο. Οη Tzanetakis and Litopoulou-Tzanetaki (1992) 

βξήθαλ όηη ν Lb. plantarum ήηαλ ην επηθξαηέζηεξν είδνο ζηε Φέηα (50% ησλ NSLAB 

πιεζπζκνύ) θαζώο θαη νη Lb. paracasei subsp. paracasei θαη Lb. brevis απνκνλώζεθαλ 

επίζεο ζπρλά. Δπηπιένλ νη εληεξόθνθθνη θαη νη πεδηόθνθθνη αλήθνπλ επίζεο ζηα 

επηθξαηέζηεξα είδε ζηε Φέηα ζύκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο. Σα βαθηήξηα πνπ 
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απνκνλώζεθαλ από ηε Φέηα από ηπραία επηιεγκέλεο απνηθίεο ζηε παξνύζα κειέηε 

πεξηιακβάλνπλ 3 ζηειέρε Lb. paracasei θαη από έλα ζηέιερνο Lb. pentosus, Lb. rhamnosus, 

Lb. zeae θαζώο θαη από έλα ζηέιερνο E. durans θαη Ped. parvulus. ύκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία, κεηά από έλα κήλα σξίκαλζεο νη εληεξόθνθθνη, Enterobacteriaceae, coliforms, 

δύκεο θαη Gram αξλεηηθά βαθηήξηα κεηώλνληαη ελώ νη ιαθηνβάθηιινη απμάλνληαη 

(Vassiliadis et al., 2009) θαη κεηά από 2 κήλεο ηα Enterobacteriaceae θαη coliforms δελ 

αληρλεύνληαη ζηε Φέηα πνπ ζπκθσλεί θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο. 

ε έξεπλα ησλ Bintsis et al., (2000), αλαθέξζεθε όηη ε επηθξαηνύζα κηθξνβηνρισξίδα ζηελ 

άικε ηεο θέηαο ήηαλ νη επηπξόζζεηεο θαιιηέξγεηεο νμπγαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ (NSLAB) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα είδε Lb. paracasei ssp. paracasei θαη Lb. plantarum. Καηά ηελ πξνζζήθε 

ηεο Φέηαο ζηελ άικε κεηαθέξνληαη νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα όπσο νη Lb. paracasei, Lb. 

casei, Lb. plantarum θαη δύκεο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ άικε. 

ην Αλεβαηό, ηηο πξώηεο 15 κέξεο επηθξαηνύλ νη ιαθηόθνθθνη ζηνπο 4νC ελώ κεηά από 1 θαη 

2 κήλεο σξίκαλζεο επηθξαηνύλ νη ιαθηνβάθηιινη. Σα είδε ηνπ γέλνπο Leuconostoc ελώ 

εκθαλίδνληαη ζε ρακειά επίπεδα ζηελ αξρή, εκθαλίδνληαη πην ζπρλά κεηά ην αιάηηζκα κε 

ηνλ Ln. paramesenteroides θαη ηνλ Lb. plantarum λα είλαη ηα πην ζπρλά απνκσλνκέλα είδε 

(Xanthopoulos et al., 2000). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ζην Αλεβαηό δελ ππήξρε 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπ κηθξνβηαθνύ πιεζπζκνύ ησλ γαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ θαη ησλ 

γαιαθηηθώλ ζηξεπηόθνθθσλ θαη απνκνλώζεθαλ από ηα δείγκαηα ηόζν ν Ln. mesenteroides 

όζν θαη ν E. durans θαζώο θαη 2 ζηειέρε ηνπ Lb. pentosus, θαη από έλα ηνπ Lb. brevis θαη 

ηνπ Lb. alimentarius. 

ην γαινηύξη επηθξαηνύλ ηα γαιαθηηθά βαθηήξηα θαη ν πιεζπζκόο ηνπο θπκαίλεηαη ζε 8.0 

log10 cfu/g ελώ αλεπηζύκεηα βαθηήξηα όπσο pseudomonas, enterobacteria θαη παζνγόλνη 

staphylococci βξίζθνληαη ζε ρακειά επίπεδα (<2.0 log10 cfu/g). Εύκεο έρνπλ επίζεο 

θαηακεηξεζεί ζε πςειά επίπεδα (104 cfu/g), όπσο θαη ζηε παξνύζα κειέηε θαη απνηεινύλ 

ηνλ θύξην παξάγνληα αιινίσζεο ηνπ πξντόληνο ελώ έρεη επίζεο αληρλεπηεί ζε δείγκαηα θαη L. 

monocytogenes, πνπ απνηειεί ηνλ θύξην παξάγνληα αλεζπρίαο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ηπξηνύ 

(Samelis and Kakouri, 2007). Από ην γαινηύξη απνκνλώζεθαλ από 2 ζηειέρε ν Lb. pentosus 

θαη ν Lb. gallinarum αληίζηνηρα θαη από έλα ζηέιερνο ν Lb. plantarum θαη ν E. hirae. 

Σν Καιαζάθη Λήκλνπ παξαζθεπάδεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ε Φέηα κε ηε δηαθνξά όηη ε 

ζηξάγγηζε γίλεηαη ζε ζηξνγγπιά θαιάζηα θαη γίλεηαη θαη επηθαλεηαθό αιάηηζκα. Σα είδε ησλ 
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βαθηεξίσλ πνπ απνκνλώζεθαλ από ην Καιαζάθη Λήκλνπ ήηαλ παξόκηα κε απηά ηεο Φέηαο, 

κε 3 απνκνλσκέλα ζηειέρε Lb. pentosus θαη 2 ζηειέρε Lb. paracasei. 

Ωο ελαξθηήξηεο θαιιηέξγεηεο ζηε παξαζθεπή ηπξηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα βαθηήξηα ησλ 

γελώλ Lactococcus, Leuconostoc θαη θάπνηνη lactobacilli. ηηο κε ελαξθηήξηεο θαιιηέξγεηεο 

βαθηεξίσλ αλήθνπλ ηα βαθηήξηα ησλ γελώλ Enterococcus, Pediococcus θαη θάπνηνη 

lactobacilli (Beresford and Williams, 2004). Οη κε ελαξθηήξηεο θαιιηέξγεηεο 

γαιαθηνβαθίιισλ απνηεινύλ ηελ πιεηνλόηεηα ησλ κε ελαξθηήξησλ γαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ. 

ηελ παξνύζα εξγαζία ηα 215 βαθηήξηα πνπ απνκνλώζεθαλ, κειεηήζεθαλ σο πξνο ηελ 

ηθαλόηεηά ηνπο λα αλαπηύζζνληαη ζε ζεξκνθξαζίεο 15νC θαη 45νC. 

Οη πεξηζζόηεξνη ιαθηνβάθηιινη αλαπηύζζνληαη θαη ζηνπο 15νC θαη ζηνπο 45νC θαζώο θαη ζε 

ζπγθέληξσζε 6.5 % NaCl (w/v), αιιά αξθεηέο θνξέο εμαξηάηαη από ην είδνο θαζώο θαη από 

ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Ο Lb. plantarum ζύκθσλα κε ηνπο 

Adesulu-Dahunsi et al., (2017) αλαπηύζζεηαη θαη ζηνπο 15νC θαη ζηνπο 45νC θαζώο θαη ζε 

ζπγθέληξσζε 6.5 % NaCl (w/v) ελώ ζύθσλα κε Πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη από ηνλ Cogan, 

(1999) δελ αλαπηύζζεηαη ζηνπο 45νC. Οη ιαθηόθνθθνη θαη ην Ln. mesenteroides subsp. 

cremoris δελ αλαπηύζζνληαη ζηνπο 45νC ελώ νη ιαθηόθνθθνη δελ κπνξνύλ επίζεο λα 

αλαπηπρζνύλ ζε ζπγθέληξσζε 6.5 % NaCl (w/v) (Demarigny, 2014) ελώ ην Leuconostoc 

αλαπηύζζεηαη ζε 7 % NaCl (w/v) (Adams & Moss, 2008). Οη εληεξόθνθθνη είλαη 

ζεξκνάληνρνη θαη αλαπηύζζνληαη ηόζν ζηνπο 15νC όζν θαη ζηνπο 45νC θαη αλαπηύζζνληαη 

ζε 6.5 % NaCl (w/v) (Cogan, 1999). Σα πεξηζζόηεξα είδε ηνπ γέλνπο Pediococcus 

αλαπηύζζνληαη ζε ζπγθεληξώζεηο 4-5% NaCl (w/v), αιιά κόλν νη Ped. acidilactici θαη Ped. 

pentosaceus κπνξνύλ λα αλερζνύλ ζπγθέληξσζε 10% NaCl (w/v). Οη Ped. acidilactici, Ped. 

ethanolidurans, Ped. siamensis θαη Ped. stilesii κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζηνπο 45νC θαζώο 

θαη νξηζκέλα ζηειέρε ηνπ Ped. pentosaceus ελώ όια ηα ππόινηπα είδε δελ κπνξνύλ λα 

αλαπηπρζνύλ ζε απηή ηε ζεξκνθξαζία. Ο Ped. parvulus αλαπηύζζεηαη θαη ζε ζπγθέληξσζε 

κέρξη 8% NaCl (w/v) (Franz et al., 2014). Όια ηα παξαπάλσ απνηειέκαηα ζπλάδνπλ κε ηα 

επξήκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο. 

30 από ηα ηαπηνπνηεκέλα βαθηήξηα εμεηάζηεθαλ σο πξνο ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα 

αλαπηύζζνληαη ζε ηξεηο εκπνξηθά δηαζέζηκνπο πδαηάλζξαθεο. Δμεηάζηεθαλ νη 

νιηγνζαθραξίηεο GOS θαη FOS (L95 θαη P95). Σν GOS ήηαλ ην πην απνηειεζκαηηθό 

πξεβηνηηθό γηα ηα ππνςήθηα πξνβηνηηθά ζηειέρε πνπ απνκνλώζεθαλ από ηα ηπξηά όηαλ έγηλε 

ζπιινγηθή εθηίκεζε, θαζώο επέδεημε ηελ θαιύηεξε απόδνζε γηα ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό 

ζηειερώλ θαη ζην ξπζκό αλάπηπμεο θαη ζηε ιαλζάλνπζα θάζε αλάπηπμεο. Παξόια απηά, ε 
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ηειηθή επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξεβηνηηθνύ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπλβηνηηθό εμαξηάηαη 

ζε κεγάιν βαζκό από ην επηιεγκέλν βαθηεξηαθό ζηέιερνο. 

Ο κέγηζηνο ξπζκόο αλάπηπμεο ησλ ζηειερώλ E. hirae (KF 2c θαη Μ1718aiia) θαη Lb. zeae 

(MRS 10 a) ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο ζε L95, P95 θαη GOS ζε ζρέζε κε ηε γιπθόδε ελώ 

ν κέγηζηνο ξπζκόο αλάπηπμεο ησλ ζηειερώλ E. faecium (M17 19c1b) θαη Lb. paracasei 

(MRS 5a MRS 7bii) ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο ζε GOS ζε ζρέζε κε ηε γιπθόδε. 

Αληίζηνηρα, ν κέγηζηνο ξπζκόο αλάπηπμεο ησλ ζηειερώλ ηνπ Lb. rhamnosus (MRS 5b) ήηαλ 

ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο ζε P95 ζε ζρέζε κε ηε γιπθόδε ελώ ηνπ Lb. pentosus (KF 2bi) ήηαλ 

ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο ζε P95 θαη GOS ζε ζρέζε κε ηε γιπθόδε. 

Οη πεξηζζόηεξνη ιαθηνβάθηιινη δπκώλνπλ θαη ην GOS θαη ην FOS αιιά εμαξηάηαη από ην 

είδνο ηνπ ιαθηνβαθίιινπ. ρεδόλ όια ηα ζηειέρε ηνπ γέλνπο Enterococcus κπνξνύλ λα 

κεηαβνιίζνπλ ηελ καλόδε, θξνπθηόδε, γαιαθηόδε θαη ιαθηόδε. Σν GOS πξνθάιεζε 

αλάπηπμε γαιαθηηθώλ ζηειερώλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο Lb. gasseri θαη Lb. salivarius 

θαζώο θαη εληεξνθόθθσλ (Maathuis et al., 2012). 
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5. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 
Πίλαθαο 12. Απνκόλσζε θαη ραξαθηεξηζκόο 38 ζηειερώλ από ην εθιεθηηθό ππόζηξσκα Μ17 Agar από Αλεβαηό, Φέηα, Μπάηδν, Γαινηύξη θαη 

Κνπαληζηή 

Κσδηθόο Γείγκα 

ηπξηνύ 

Πεξηγξαθή 

απνηθίαο 

Μνξθνινγία Κηλεηηθόηεηα Γνθηκή 

θαηαιάζε 

Αλάπηπμε 

15oC 

Αλάπηπμε 

45oC 

6% (w/v) 

NaCl 

8% (w/v) 

NaCl 

10% (w/v) 

NaCl 

6d Aλεβαηό, 

Γξεβελά 

Πνιύ κηθξή 

ππόιεπθε 

Κόθθνη 

κεκνλσκέλνη 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ ++ +++ ++ + 

6e Aλεβαηό, 

Γξεβελά 

Μεγάιε 

ππόιεπθε 

γπαιηζηεξή 

Μηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/ζπ 

ζζσκαηώκαηα 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

6f Αλεβαηό 

Γξεβελά 

Μεγάιε 

ππόιεπθε 

γπαιηζηεξή 

Μηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/ζπ 

ζζσκαηώκαηα 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

10a1 Φέηα- 

Γσδώλε 

Μηθξή 

πξαζηλνγθξί 

Μνλνί θόθθνη, 

δίθνθθνη 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

10a1a Φέηα- 

Γσδώλε 

Μεζαία 

ιεπθή 

Λεπηά, κεζαίνπ 

κεγέζνπο ξαβδία 

ζε κεγάιεο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

10a2 Φέηα- 

Γσδώλε 

Μεζαία 

πξαζηλνγθξί 

Μεγάινη κνλνί 

θόθθνη 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

10a2b Φέηα- 

Γσδώλε 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Ραβδία κεζαίνπ 

κεγέζνπο ζε 

αιπζίδεο ησλ 

δύν θαη 2> 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 
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10a3a Φέηα- 

Γσδώλε 

Μεζαία 

ιεπθή 

Κόθθνη ζε 

κεγάιεο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ ++ +++ ++ + 

10a3b Φέηα- 

Γσδώλε 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Λεπηά ξαβδία, 

θπξηά, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε κηθξέο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

12a1 Μπάηδνο- 

Βεξκίνπ 

Μεζαία 

ππόιεπθε 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία 

(κνηάδνπλ κε 

δίθνθθνπο) 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

12a1b Μπάηδνο- 

Βεξκίνπ 

Μεζαία 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία 

(κνηάδνπλ κε 

δίθνθθνπο, 

ηεηξάθνθθνπο) 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

12a3 Μπάηδνο- 

Βεξκίνπ 

Μεζαία 

γθξη 

Μηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε 2 (κνηάδνπλ 

κε θόθθνπο) 

Κηλεηά Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

12b Μπάηδνο- 

Βεξκίνπ 

Μηθξή 

ππόιεπθε 

Κόθθνη, 

κηθξνί/κεκνλσκ 

έλνη 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

12b1 Μπάηδνο- 

Βεξκίνπ 

Μεζαία 

ιεπθή 

Κόθθνη, 

κεκνλσκέλνη 

θαη ζε αιπζίδεο 

Αθίλεηoi Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

12c Μπάηδνο- Μεγάιε Κόθθνη Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 
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 Βεξκίνπ ιεπθή κεκνλσκέλνη        

12d Μπάηδνο- 

Βεξκίνπ 

Μεζαία 

γθξη 

Μνλόθνθθνη, 

δίθνθθνη, 

ηεηξάθνθθνη, ζε 

αιπζίδεο 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

14 Αλεβαηό Μεγάιε 

ιεπθή κε 

ξνδ θνξπθή 

Κόθθνη 

κεκνλσκέλνη 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

16a Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μεγάιε 

ππόιεπθε 

Κόθθνη 

κεκνλσκέλνη 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

16b Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Κόθθνη 

κεκνλσκέλνη 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

17a1 Γαινηύξη Μηθξή 

ππόιεπθε 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία 

(κνηάδνπλ 

κνλόθνθθνπο/δί 

θνθθνπο) 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

17a1a Γαινηύξη Μεζαία 

ππόιεπθε 

Μηθξά 

ξαβδία/ζπζζσκ 

αηώκαηα 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

17a1c Γαινηύξη Μεγάιε 

ιεπθή 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο, ιεπηά 

ξαβδία 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε αιπζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

17a2 Γαινηύξη Μεζαία 

ππόιεπθε 

Κόθθνη Αθίλεηoη Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 
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17a2c Γαινηύξη Μεζαία 

ιεπθή 

Μηθξά ξαβδία 

ζε αιπζίδεο ησλ 

δύν/ζπζζσκαηώ 

καηα 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

17a3 Γαινηύξη Μεζαία 

γθξη 

Κόθθνη 

κεκνλσκέλνη, ζε 

δεύγε θαη 

αιπζίδεο 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

18a Γαινηύξη Μηθξή 

ιεπθή 

Κόθθνη 

κεκνλσκέλνη 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

18aiia Γαινηύξη Μεζαία 

γθξη 

Γίθνθθνη, ζε 

ζπζζσκαηώκαη 

α 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

18aiib Γαινηύξη Μηθξή 

ππόιεπθε 

Γίθνθθνη θαη 

ηεηξάθνθθνη 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

19a Κνπαληζηή- 

ύξνο 

Μηθξή 

ιεπθή 

Κόθθνη 

κεκνλσκέλνη 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

19b Κνπαληζηή- 

ύξνο 

Μηθξή 

ιεπθή 

Μεγάινη 

θόθθνη, 

κεκνλσκέλνη 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

19c Κνπαληζηή- 

ύξνο 

Μηθξή 

ιεπθή 

γπαιηζηεξή 

Μνλνί θόθθνη 

ζε αιπζίδεο 

(κνηάδνπλ κε 

δίθνθθνπο) 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

19c1a Κνπαληζηή- 

ύξνο 

Μηθξή 

ιεπθή 

Γίθνθθνη, 

ηεηξάθνθθνη θαη 

κεγαιύηεξεο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 
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19c1b Κνπαληζηή- 

ύξνο 

Μηθξή γθξη Κόθθνη Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

19c2a Κνπαληζηή- 

ύξνο 

Μηθξή 

ππόιεπθε 

Κόθθνη ζε 

ζπζζσκαηώκαη 

α 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

19c2b Κνπαληζηή- 

ύξνο 

Μεζαία 

ιεπθή 

Ραβδία κηθξά, 

παρηά, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

19c2c Κνπαληζηή- 

ύξνο 

Μηθξή 

ιεπθή 

Γίθνθθνη, 

ηεηξάθνθθνη 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

19c3 Κνπαληζηή- 

ύξνο 

Μηθξή 

ιεπθή 

Γίθνθθνη Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

19c3c Κνπαληζηή- 

ύξνο 

Μηθξή 

ιεπθή 

Γίθνθθνη, 

ηεηξάθνθθνη θαη 

αιπζίδεο 

κεγαιύηεξεο 

ησλ ηεζζάξσλ 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 
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Πίλαθαο 13. Απνκόλσζε θαη ραξαθηεξηζκόο 127 ζηειερώλ από ην εθιεθηηθό ππόζηξσκα MRS Agar από Αλεβαηό, Φέηα, Μπάηδν, Γαινηύξη, 

Καιαζάθη Λήκλνπ θαη Κνπαληζηή 

Κσδηθόο Γείγκα 

ηπξηνύ 

Πεξηγξαθή 

απνηθίαο 

Μνξθνινγία Κηλεηηθόηεηα Γνθηκή 

θαηαιάζε 

Αλάπηπμε 

15oC 

Αλάπηπμε 

45oC 

6% (w/v) 

NaCl 

8% (w/v) 

NaCl 

10% (w/v) 

NaCl 

2a Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μηθξέο 

ιεπθέο 

Μηθξά ξαβδία 

ζε δεύγε 

Κηλεηά Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

2ai Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μεζαίεο 

ππνθίηξηλεο 

Μηθξά ξαβδία 

κνλά/δεύγε 

Κηλεηά Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

2aii Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

 Μηθξά ξαβδία 

κνλά 

Κηλεηά Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

2b Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μεζαίεο 

ιεπθέο 

Μηθξά ξαβδία 

κνλά/δεύγε 

Κηλεηά Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

2bi Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μεζαίεο 

ιεπθέο 

Μηθξά ξαβδία 

ζε 

κηθξέο/κεγάιεο 

αιπζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

2bii Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μηθξέο 

ιεπθέο 

Μηθξά ξαβδία 

κνλά/δεύγε 

Κηλεηά Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

2biii Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μεγάιεο 

ππνθίηξηλεο 

Μηθξά ξαβδία 

κνλά/δεύγε 

Κηλεηά Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

2d Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

>2 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + +++ +++ ++ + 
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2e Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μηθξή γθξη Πνιύ κηθξά 

ξαβδία ζε 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

2f Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μεζαία 

ππόιεπθε 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο ξαβδία 

ζε αιπζίδεο ησλ 

2 έσο 5 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

2g Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε αιπζίδεο ησλ 

2 έσο 5 θαη 

κεγαιύηεξεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + +++ +++ ++ + 

2h Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μεζαία 

ππόιεπθε 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε 

ζπζζσκαηώκαη 

α 

Κηλεηά Αξλεηηθό + +++ +++ ++ + 

3a Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μεγάιεο 

ιεπθέο 

γαιαθηεξέο 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία 

κνλά/δεύγε 

Κηλεηά Αξλεηηθό ++ + +++ ++ + 

3b Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μεζαία 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, ζε 

αιπζίδεο ησλ 2 

θαη <4 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

3c Καιαζάθη Μεζαίεο Ραβδία ζε 2 θαη Κηλεηά Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 
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 Λήκλνπ γθξίδεο 

ζακπέο 

κεγαιύηεξεο 

αιπζίδεο 

       

3c1 Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μεγάιε 

ππόιεπθε 

γπαιηζηεξή 

Μηθξά, ιεπηά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αι 

πζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

3d Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μεζαία 

ππόιεπθε 

Μηθξά ξαβδία 

κεκνλσκέλα 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

3e Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Πνιύ κηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε 

ζπζζσκαηώκαη 

α 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

3f Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μεζαία 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε αιπζίδεο ησλ 

2 θαη <5 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + +++ +++ ++ + 

3g Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε αιπζίδεο ησλ 

3 θαη >5 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

3m Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Μηθξά ξαβδία 

ζε κηθξέο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

4a Κνπαληζηή- Μηθξέο Ραβδία κεζαίνπ 
κεγέζνπο, 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 



74  

 
 Σήλνο ππόιεπθεο ρνληξά ζε 

αιπζίδεο 2,3,4 

θαη πην καθξηέο 

       

4b Κνπαληζηή- 

Σήλνο 

Μεζαίεο 

ιεπθέο 

Ραβδία κεγάια 

ιεπηά ζε 

κεγάιεο 

αιπζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

4c Κνπαληζηή- 

Σήλνο 

Μηθξέο 

ιεπθέο 

Ραβδία κεγάια 

ιεπηά ζε 

κεγάιεο 

αιπζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

4d Κνπαληζηή- 

Σήλνο 

Μηθξέο 

ππόιεπθεο 

γαιαθηεξέο 

Μηθξά 

θνληόρξνλα 

ξαβδία ζε 

δπάδεο-ηεηξάδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

5a Φέηα- 

Όιπκπνο 

Μεζαία 

ιεπθή 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο, παρηά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε αιπζίδεο ησλ 

2 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

5b Φέηα- 

Όιπκπνο 

Μηθξέο 

ιεπθέο 

Ραβδία ζε 

κεγάιεο ιεπηεο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

5c Φέηα- 

Όιπκπνο 

Μεζαία 

ππόιεπθε 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αι 

πζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 
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5e Φέηα- 

Όιπκπνο 

Μηθξή 

ππόιεπθε 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο, ιεπηά 

ξαβδία ζε 

αιπζίδεο ησλ 6 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

5f Φέηα- 

Όιπκπνο 

Μηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία ζε 

κηθξέο αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

5h Φέηα- 

Όιπκπνο 

Μεζαία 

ππνθίηξηλε 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε αιπζίδεο ησλ 

3, 4, 5 θαη 

κεγαιύηεξεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

5k Φέηα- 

Όιπκπνο 

Μεζαία 

ιεπθή 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε αιπζίδεο ησλ 

5 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

5m Φέηα- 

Όιπκπνο 

Μηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/κηθ 

ξέο αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

6a Αλεβαηό- 

Γξεβελά 

Πνιύ 

κηθξέο 

ιεπθέο 

Ραβδία κεζαίνπ 

κεγέζνπο 

κνλά/αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

6b Αλεβαηό- 

Γξεβελά 

Πνιύ 

κηθξέο 

ιεπθέο 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία ζε 

αιπζίδεο 4-6, > 

Κηλεηά Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 
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6d Αλεβαηό- 

Γξεβελά 

Πνιύ 

κηθξέο 

ππόιεπθεο 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο 

θόθθνη, ζε 

αιπζίδεο 

Κηλεηνί Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

6e Αλεβαηό- 

Γξεβελά 

Πνιύ 

κηθξέο 

ππόιεπθεο 

Ραβδία κεζαίνπ 

κεγέζνπο ζε 

κεγάιεο 

αιπζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

7a Καιαζάθη 

Λήκλνπ- 

Νηακπίδαο 

Μεζαία 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία ζε 

αιπζίδεο ησλ 

2,3,4 θαη > 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

7bi Καιαζάθη 

Λήκλνπ- 

Νηακπίδαο 

Μεζαίεο 

ππνθίηξηλεο 

Ραβδία ζε 

αιπζίδεο θάλνπλ 

ζπζζσκαηώκαη 

α 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

7bii Καιαζάθη 

Λήκλνπ- 

Νηακπίδαο 

Μηθξέο 

ιεπθέο 

γπαιηζηεξέο 

Ραβδία κεζαίνπ 

κεγέζνπο ζε 

πνιύ κεγάιεο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

7biii Καιαζάθη 

Λήκλνπ- 

Νηακπίδαο 

Μεζαίεο 

ιεπθέο 

Ραβδία κεζαίνπ 

κεγέζνπο ζε 

πνιύ κεγάιεο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + +++ +++ ++ + 

7c Καιαζάθη 

Λήκλνπ- 

Νηακπίδαο 

Πνιύ 

κηθξέο 

ππόιεπθεο 

Ραβδία ζε 

ηεηξάεδξα θαη 

ζπζζσκαηώκαη 

α πεξηζζνηέξσλ 

ησλ 8 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + +++ +++ ++ + 
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7d Καιαζάθη 

Λήκλνπ- 

Νηακπίδαο 

Μεζαία 

ιεπθή 

Μηθξά ξαβδία 

ζε αιπζίδεο ησλ 

2 έσο 5 

Κηλεηά Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

7e Καιαζάθη 

Λήκλνπ- 

Νηακπίδαο 

Μεζαία 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία ζε 

αιπζίδεο ησλ 2 

θαη > 4 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + +++ +++ ++ + 

7f Καιαζάθη 

Λήκλνπ- 

Νηακπίδαο 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία ζε 

ζπζζσκαηώκαη 

α 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

7h Καιαζάθη 

Λήκλνπ- 

Νηακπίδαο 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, ζε 

αιπζίδεο ησλ 2, 

3, 4 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

7k Καιαζάθη 

Λήκλνπ- 

Νηακπίδαο 

Μεζαία 

ιεπθή 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε αιπζίδεο ησλ 

2 έσο 5 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

7m Καιαζάθη 

Λήκλνπ- 

Νηακπίδαο 

Μεζαία 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά, 

ιεπηά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε 

ζπζζσκαηώκαη 

α 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + +++ +++ ++ + 

9ai Γαινηύξη- 

Ήπεηξνο 

Μεζαίεο 

ιεπθέο 

Ραβδία κηθξά ζε 

δπάδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 
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9aii Γαινηύξη- 

Ήπεηξνο 

Μεζαίεο 

ιεπθέο 

γπαιηζηεξέο 

Κόθθνη Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

9aiia Γαινηύξη- 

Ήπεηξνο 

Μεγάιε 

ππνθίηξηλε 

κε ξνδ 

θνξπθή 

Ραβδία κεζαίνπ 

κεγέζνπο, 

κεκνλσκέλα 

/αιπζίδεο- 

ζπζζσκαηώκαη 

α 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

9aiib Γαινηύξη- 

Ήπεηξνο 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Ραβδία κεζαίνπ 

κεγέζνπο 

κεκνλσκέλα/ 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

9aiic Γαινηύξη- 

Ήπεηξνο 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Ραβδία κεζαίνπ 

κεγέζνπο, 

κεκνλσκέλα/αι 

πζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

9b Γαινηύξη- 

Ήπεηξνο 

Μηθξέο ξνδ 

αξαρλνεηδεί 

ο 

Ραβδία Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

9b1 Γαινηύξη- 

Ήπεηξνο 

Μεζαία 

ππόιεπθε 

Λεπηά κεγάια 

ξαβδία ζε 

ηεξάζηηεο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + +++ +++ ++ + 

9b2 Γαινηύξη- 

Ήπεηξνο 

Μεγάιε 

ππόιεπθε 

Ραβδία ιεπηά, 

καθξηά, 

ζρεκαηίδνπλ 

ηεξάζηηεο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 
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9f Γαινηύξη- 

Ήπεηξνο 

Μεζαία 

ιεπθή 

Πνιύ κεγάια 

ξαβδία 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + +++ +++ ++ + 

9g Γαινηύξη- 

Ήπεηξνο 

Μηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

10a Φέηα- 

Γσδώλε 

Μεζαία 

ιεπθή 

Ραβδία, θνληά, 

παρηά, ζε 

αιπζίδεο από 4 

έσο θαη πάλσ 

από 30 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

10a1 Φέηα- 

Γσδώλε 

Μεζαία 

ιεπθή 

Ραβδία κεζαίνπ 

κεγέζνπο, ζε 

κεγάιεο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

10a2 Φέηα- 

Γσδώλε 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Μηθξά ξαβδία 

ζε αιπζίδεο ησλ 

δύν, ηξηώλ, 

ηεζζάξσλ θαη > 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ ++ +++ ++ + 

11aia Φέηα- 

Υεικόο 

Μεζαία 

ιεπθή 

Κόθθνη, δίεδξα, 

ηξίεδξα, 

ηεηξάεδξα 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

11aiaiib Φέηα- 

Υεικόο 

Μεζαία 

ππόιεπθε 

Ραβδία κεζαίνπ 

κεγέζνπο, 

κεκνλσκέλα/αι 

πζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

11b Φέηα- 

Υεικόο 

Μεζαία 

ιεπθή 

Ραβδία κεζαίνπ 

κεγέζνπο ζε 
δηπιή/ηξηπιή 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 
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11c Φέηα- 

Υεικόο 

Μεζαία 

ππόιεπθε 

Ραβδία κεζαίνπ 

κεγέζνπο, δηπιά 

θα ζε αιπζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

11dia Φέηα- 

Υεικόο 

Μεζαία 

ιεπθή 

γαιαθηεξή 

Κόθθνη Αθίλεηνη Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

11d1a2a Φέηα- 

Υεικόο 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο, παρηά 

ξαβδία ζε 

ζπζζσκαηώκαη 

α/κεκνλσκέλα 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ ++ +++ ++ + 

11d1a2b Φέηα- 

Υεικόο 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Μηθξά παρηά 

ξαβδία 

κεκνλσκέλα 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ ++ +++ ++ + 

11d1a3b Φέηα- 

Υεικόο 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Μηθξά ξαβδία 

θπξηά, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε κηθξέο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

12a Μπάηδνο- 

Βεξκίνπ 

Μηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, ζε 

αιπζίδεο ησλ 2, 

3, 4 θαη > 

Κηλεηά Αξλεηηθό + +++ +++ ++ + 

12b Μπάηδνο- 

Βεξκίνπ 

Μηθξή 

ππόιεπθε 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία ζε 

ζπζζσκαηώκαη 

α 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 
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12c Μπάηδνο- 

Βεξκίνπ 

Μεζαία 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε αιπζίδεο ησλ 

2, 3, 4 θαη > 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

12d Μπάηδνο- 

Βεξκίνπ 

Μεζαία 

γθξη 

Πνιύ κεγάινη 

θόθθνη 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

12e Μπάηδνο- 

Βεξκίνπ 

Μηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε κηθξέο 

αιπζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

12f Μπάηδνο- 

Βεξκίνπ 

Μηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία ζε 

αιπζίδεο από 2 

έσο 5 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

12g Μπάηδνο- 

Βεξκίνπ 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο ξαβδία 

Κηλεηά Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

12h Μπάηδνο- 

Βεξκίνπ 

Μηθξή 

ιεπθή 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο, ιεπηά 

ξαβδία ζε 

αιπζίδεο ησλ 2 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

13a Μπάηδνο- 

Γξεβελώλ 

Μηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, ζε 

αιπζίδεο ησλ 2 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

13b Μπάηδνο- 

Γξεβελώλ 

Μεζαία 

ππνθίηξηλε 

Πνιύ κηθξά 
ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αι 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 
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   πζίδεο        

13d Μπάηδνο- 

Γξεβελώλ 

Μηθξή 

ιεπθή 

Μηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αι 

πζίδεο ησλ 2 θαη 

> ησλ 5 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

13e Μπάηδνο- 

Γξεβελώλ 

Πνιύ κηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αι 

πζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

13f Μπάηδνο- 

Γξεβελώλ 

Μεζαία 

ιεπθή 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο πνιύ 

ιεπηά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αι 

πζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

13g Μπάηδνο- 

Γξεβελώλ 

Μηθξή 

ιεπθή 

Μηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αι 

πζίδεο ησλ 2, 3 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

13h Μπάηδνο- 

Γξεβελώλ 

Μηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά, 

ιεπηά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε 

ζπζζσκαηώκαη 

α 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

14a Αλεβαηό- 

Γξεβελά 

Πνιύ κηθξή 

ιεπθή 

Ραβδία 

καθξόζηελα, 

ιεπηά, 

κνλά/αιπζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

14b Αλεβαηό- Μεγάιε Ραβδία, κεζαίνπ 
κεγέζνπο, 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 
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 Γξεβελά ιεπθή κεκνλσκέλα/κηθ 

ξέο αιπζίδεο 

       

14c Αλεβαηό- 

Γξεβελά 

Πνιύ κηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε 

ζπζζσκαηώκαη 

α 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

14d Αλεβαηό- 

Γξεβελά 

Μηθξή 

ιεπθή 

Κόθθνη 

κεκνλσκέλνη 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

14e Αλεβαηό- 

Γξεβελά 

Μεζαία 

ιεπθή 

Μηθξά ξαβδία 

ζε 

ζπζζσκαηώκαη 

α 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

14g Αλεβαηό- 

Γξεβελά 

Μηθξή 

ππόιεπθε 

Μηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε κηθξέο 

αιπζίδεο ησλ 2, 

3 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

14h Αλεβαηό- 

Γξεβελά 

Μηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αι 

πζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

14k Αλεβαηό- 

Γξεβελά 

Μηθξή 

ιεπθή 

Μηθξά ξαβδία 

ζε κεγάιεο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

14p Αλεβαηό- 

Γξεβελά 

Μηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, ζε 
αιπζίδεο ησλ 6 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 
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   θαη >        

14v Αλεβαηό- 

Γξεβελά 

Μεζαία 

ιεπθή 

Μηθξά ξαβδία 

ζε κεγάιεο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

15a Αλεβαηό- 

Σύξλαβνο 

Μεγάιε 

ιεπθή 

γπαιηζηεξή 

Ραβδία, ιεπηά, 

κεκνλσκέλα/αι 

πζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

15b Αλεβαηό- 

Σύξλαβνο 

Μεγάιε 

ππόιεπθε 

Ραβδία, ιεπηά, 2 

ή πεξηζζόηεξα 

ζε αιπζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

15e Αλεβαηό- 

Σύξλαβνο 

Μηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε 

ζπζζσκαηώκαη 

α 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

15f Αλεβαηό- 

Σύξλαβνο 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο, ιεπηά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/κηθ 

ξέο αιπζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

15h Αλεβαηό- 

Σύξλαβνο 

Μεζαία 

ιεπθή 

Μηθξά ξαβδία 

κεκνλσκέλα/αι 

πζίδεο ησλ 2 

έσο θαη > ησλ 5 

Κηλεηά Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

15k Αλεβαηό- 

Σύξλαβνο 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Μηθξά ξαβδία 
ζε 

ζπζζσκαηώκαη 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 
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   α        

15m Αλεβαηό- 

Σύξλαβνο 

Μηθξή 

ππνθίηξηλε 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία ζε 

αιπζίδεο ησλ 2 

έσο θαη > ησλ 5 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

15p Αλεβαηό- 

Σύξλαβνο 

Μηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά, 

ιεπηά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε 

ζπζζσκαηώκαη 

α 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

15q Αλεβαηό- 

Σύξλαβνο 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο ξαβδία 

Κηλεηά Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

15v Αλεβαηό- 

Σύξλαβνο 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, ζε 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

16a Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μεζαία 

ιεπθή 

Μηθξά ξαβδία 

ζε αιπζίδεο ησλ 

2 έσο 5 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

16c Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μηθξή 

ιεπθή 

Ραβδία κεζαίνπ 

κεγέζνπο 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

16d Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μεγάιε 

ιεπθή 

Ραβδία κηθξά, 

παρηά ζε 

αιπζίδεο 2, 3, 4 

Κηλεηά Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

16e Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μεζαία 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, ζε 

αιπζίδεο ησλ 2, 

3, 4 θαη 5 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 
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16f Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μεζαία 

ππόιεπθε 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο ξαβδία 

ζε 

ζπζζσκαηώκαη 

α 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

16g Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μηθξή 

ιεπθή 

Μηθξά ξαβδία 

ζε κεγάιεο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

16h Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη 

ζε αιπζίδεο ησλ 

2 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

16k Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μεζαία 

ππόιεπθε 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο ξαβδία 

ζε αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

16m Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μηθξή 

ππόιεπθε 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία 

κεκνλσκέλα/αι 

πζίδεο ησλ 2 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

16v Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μεζαία 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αι 

πζίδεο ησλ 2 

έσο 5 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

17a Γαινηύξη- 

Μέηζνβν 

Μεζαία 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά 

ξαβδία, 

κεκνλσκελα/αι 

πζίδεο ησλ 2 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 
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   έσο θαη 

κεγαιύηεξεο 

ησλ 5 

       

17b Γαινηύξη- 

Μέηζνβν 

Μεζαία 

ιεπθή 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο 

ξαβδία/αιπζίδεο 

ησλ 2 έσο 5 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

17c Γαινηύξη- 

Μέηζνβν 

Μεζαία 

ιεπθή 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο 

ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αι 

πζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

17d Γαινηύξη- 

Μέηζνβν 

Μηθξή 

ιεπθή 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο ξαβδία 

ζε 

ζπζζσκαηώκαη 

α 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

17f Γαινηύξη- 

Μέηζνβν 

Μεζαία 

ιεπθή 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο, ιεπηά 

ξαβδία ζε 

αιπζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

17g Γαινηύξη- 

Μέηζνβν 

Μεζαία 

ιεπθή 

Μεζαίνπ 

κεγέζνπο 

ξαβδία, ζε 

αιπζίδεο ησλ 2 

έσο θαη > ησλ 6 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

18bii Γαινηύξη Μεζαία 

ππνθίηξηλε 

Ραβδία κηθξνύ 

κεγέζνπο ζε 

δηπιέο αιπζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 



88  

 
18c Γαινηύξη Μεγάιε 

ιεπθή 

Ραβδία κηθξά ζε 

δηπιή αιπζίδα 

Κηλεηά Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

18d Γαινηύξη Μεζαία 

ππόιεπθε 

γπαιηζηεξή 

Ραβδία ιεπηά, 

κεζαίνπ 

κεγέζνπο ζε 

αιπζίδα 

Κηλεηά Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

19aii Κνπαληζη- 

ύξνο 

Μηθξή 

ιεπθή 

Ραβδία κηθξά ζε 

δπν ή > αιπζίδα 

Κηλεηά Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

19aiii Κνπαληζη- 

ύξνο 

Μηθξή 

ππόιεπθε 

Ραβδία κηθξά ζε 

δπν ή > αιπζίδα 

Κηλεηά Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

19b Κνπαληζηή- 

ύξνο 

Μεγάιε 

ππόιεπθε 

γπαιηζηεξή 

Ραβδία κεγάια 

ζε αιπζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

19c Κνπαληζηή- 

ύξνο 

Μεζαία 

ππνθίηξηλε 

Μεγάια ιεπηά 

ξαβδία ζε 

αιπζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 
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Πίλαθαο 14. Απνκόλσζε θαη ραξαθηεξηζκόο 50 ζηειερώλ από ην εθιεθηηθό ππόζηξσκα KF Agar από Αλεβαηό, Μπάηδν, Γαινηύξη, Καιαζάθη 

Λήκλνπ θαη Κνπαληζηή 

Κσδηθόο Γείγκα 

ηπξηνύ 

Πεξηγξαθή 

απνηθίαο 

Μνξθνινγία Κηλεηηθόηεηα Γνθηκή 

θαηαιάζε 

Αλάπηπμε 

15oC 

Αλάπηπμε 

45oC 

6% 

(w/v) 

NaCl 

8% 

(w/v) 

NaCl 

10% (w/v) 

NaCl 

2a Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μηθξέο 

ιεπθέο 

Μεζαίνπ κεγέζνπο 

ξαβδία/αιπζίδεο ησλ 

2 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

2a1 Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μεζαία 

πξαζηλνγθξί 

Γίθνθθνη, ηξίθνθθνη, 

ηεηξάθνθθνη 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

2a2 Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μεζαία 

πξαζηλνγθξί 

Μνλόθνθθνη, 

δίθνθθνη ζε αιπζίδεο 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

2a3 Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μεζαία 

πξαζηλνγθξη 

Γίθνθθνη ζε αιπζίδεο 

ησλ ηξηώλ/ηεζζάξσλ 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

2b Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μηθξή γθξη Κόθθνη κεκνλσκέλνη 

(4θνθθνη) 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

2b1 Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μεζαία γθξη Λεπηά, καθξηά ξαβδία 

ζε αιπζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

2b2 Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μηθξή γθξη Μνλόθνθθνη Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

2c Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μηθξή ιεπθή Γίθνθθνη, 

ηεηξάθνθθνη 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

2d Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Πνιύ κηθξή 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά ξαβδία ζε 

αιπζίδεο ησλ 2 εσο 

θαη > ησλ 4 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 
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2e Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μηθξή ιεπθή Πνιύ κηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη ζε 

αιπζίδεο ησλ 2 έσο 7 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

2f Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μηθξή γθξη Μηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

2g Μπάηδνο- 

Βέξνηα 

Μεζαία γθξη Μηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αιπζίδεο 

ησλ 2 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

3a Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μηθξή ιεπθή Μηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

3b Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μηθξή γθξη Πνιύ κηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/κηθξέο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

3c Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Μηθξή 

ππόιεπθε 

Πνιύ κηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θα ζε 

αιπζίδεο ησλ 2, 3, 4, 5 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

7a Καιαζάθη 

Λήκλνπ 

Νηακπίδαο 

Μεζαία 

ιεπθή 

Κόθθνη κεκνλσκέλνη 

θαη ζε 

ζπζζσκαηώκαηα 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

7b Καιαζάθη 

Λήκλνπ, 

Νηακπίδαο 

Μηθξή γθξη Μηθξά ξαβδία ζε 

αιπζίδεο ησλ 2 έσο 

θαη > ησλ 4 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

7c Καιαζάθη 

Λήκλνπ, 

Νηακπίδαο 

Μηθξή γθξη Μηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη ζε 

αιπζίδεο ησλ 3 έσο 5 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

7d Καιαζάθη 
Λήκλνπ, 

Μεζαία γθξη Πνιύ κηθξά ξαβδία, 
κεκνλσκέλα θαη ζε 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 
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 Νηακπίδαο  αιπζίδεο ησλ 2 έσο 7        

7e Καιαζάθη 

Λήκλνπ, 

Νηακπίδαο 

Μεζαία γθξη Μηθξά, ιεπηά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

8a Κνπαληζηή- 

Μύθνλνο 

Μηθξή ιεπθή Μηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη ζε 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

8b Κνπαληζηή- 

Μύθνλνο 

Μεζαία 

ιεπθή 

Μηθξά, ιεπηά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

9a Γαινηύξη- 

Ήπεηξνο 

Πνιύ κηθξή 

ιεπθή 

Μεκνλσκέλνη θόθθνη 

θαη ζε 

ζπζζσκαηώκαηα 

Κηλεηνί Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

9b Γαινηύξη- 

Ήπεηξνο 

Μηθξή ιεπθή Πνιύ κηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

9c Γαινηύξη- 

Ήπεηξνο 

Μηθξή ιεπθή Πνιύ κηθξά ξαβδία ζε 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

9d Γαινηύξη- 

Ήπεηξνο 

Μεζαία 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/κηθξέο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

12a Μπάηδνο- 

Βέξκην 

Πνιύ κηθξή 

ιεπθή 

Κόθθνη κεκνλσκέλνη 

θαη ζε 

ζπζζσκαηώκαηα 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

12b Μπάηδνο- 

Βέξκην 

Μηθξή γθξη Κόθθνη κεκνλσκέλνη 

θαη ζε 

ζπζζσκαηώκαηα 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

12c Μπάηδνο- 

Βέξκην 

Μεζαία 

ιεπθή 

Μεκνλσκέλνη θόθθνη Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 
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12d Μπάηδνο- 

Βέξκην 

Μηθξή γθξη Μηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη ζε 

ζπζζσκαηώκαηα 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

12e Μπάηδνο- 

Βέξκην 

Μεζαία γθξη Πνιύ κηθξά ξαβδία ζε 

ζπζζσκαηώκαηα 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

12f Μπάηδνο- 

Βέξκην 

Μηθξή γθξη Πνιύ κηθξά ξαβδία ζε 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

12g Μπάηδνο- 

Βέξκην 

Μηθξή 

ππόιεπθε 

Πνιύ κηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/κηθξέο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

13a Μπάηδνο- 

Γξεβελά 

Μεζαία γθξη Μηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αιπζίδεο 

ησλ 2 έσο 6 

Κηλεηά Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

13b Μπάηδνο- 

Γξεβελά 

Μεζαία 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά ξαβδία ζε 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

13c Μπάηδνο- 

Γξεβελά 

Μηθξή ιεπθή Πνιύ κηθξά ξαβδία ζε 

κηθξέο αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

14a Αλεβαηό- 

Γξεβελά 

Πνιύ κηθξή 

ιεπθή 

Μεζαίνπ κεγέζνπο, 

ιεπηά ξαβδία, ζε 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

14b Αλεβαηό- 

Γξεβελά 

Μηθξή 

ππόιεπθε 

Πνιύ κηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + + +++ ++ + 

15a Αλεβαηό- 

Σύξλαβνο 

Μηθξή ιεπθή Κόθθνη κεκνλσκέλνη 

θαη ζε 

ζπζζσκαηώκαηα 

Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

15b Αλεβαηό- 

Σύξλαβνο 

Μηθξή γθξη Μηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη ζε 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 
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   αιπζίδεο ησλ 2, 3        

15c Αλεβαηό- 

Σύξλαβνο 

Μεζαία 

ιεπθή 

Πνιύ κηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/κηθξέο 

αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό + ++ +++ ++ + 

15d Αλεβαηό- 

Σύξλαβνο 

Μηθξή 

ππόιεπθε 

Μηθξά, ιεπηά ξαβδία 

ζε κηθξέο αιπζίδεο 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

15e Αλεβαηό- 

Σύξλαβνο 

Μηθξή ιεπθή Πνιύ κηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα θαη ζε 

αιπζίδεο ησλ 2, 3 

Αθίλεηα Αξλεηηθό ++ ++ +++ ++ + 

17a Γαινηύξη- 

Καδνηύξη 

Μηθξή ιεπθή Πνιύ κηθξά ξαβδία ζε 

αιπζίδεο ησλ 4 

Αθίλεηα Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

17b Γαινηύξη- 

Καδνηύξη 

Μεζαία 

ιεπθή 

Μεκνλσκέλνη θόθθνη Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

18c1a Γαινηύξη Μεγάιε 

ιεπθή 

Μηθξά ξαβδία, 

κεκνλσκέλα/αιπζίδεο 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ + +++ ++ + 

18c1b Γαινηύξη Μηθξή ιεπθή Κόθθνη, κεκνλσκέλνη Αθίλεηνη Αξλεηηθό ++ +++ +++ ++ + 

18c2a Γαινηύξη Μεγάιε 

ιεπθή 

Μεζαίνπ κεγέζνπο 

ξαβδία 

κεκνλσκέλα/αιπζίδεο 

ησλ δύν, ηξηώλ θαη 

ηεζζάξσλ 

Κηλεηά Αξλεηηθό +++ +++ +++ ++ + 

19a Κνπαληζηή Μεζαία 

ιεπθή 

Κόθθνη κεκνλσκέλνη Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ ++ ++ + 

19b Κνπαληζηή Μηθξή ιεπθή Κόθθνη κεκνλσκέλνη Αθίλεηνη Αξλεηηθό +++ +++ ++ ++ + 

 


