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1. Mikrobien viljely

• Mikrobit voidaan osoittaa elintarvike-, maa-, vesi- yms. 
näytteistä monin keinoin, mutta niiden viljely on 
edelleen menetelmistä yleisin

• Viljely voidaan tehdä kiinteille alustoille (elatusaine 
sekoitettu agarhyytelöön, joka on valettu pyöreille 
petrimaljoille); erityyppisiä agareita on monia riippuen 
viljeltävistä mikrobeista (esim. kuvassa veriagar)

• Mikrobit kasvavat agarilla tyypillisesti pesäkkeinä 
(englanniksi ”colony”); pesäkkeissä tyypillisesti useita 
miljoonia alun perin yhdestä alkuperäisestä solusta 
jakaantumalla syntyneitä mikrobeja

• Toinen vaihtoehto on kasvattaa mikrobit nestemäisissä 
alustoissa



1.2. Rikastusalustat, 
selektioalustat ja 
differentiaalialustat

• Kasvatusalustat voidaan räätälöidä eri 
mikrobeille siten, että ne suosivat tiettyä lajia 
ja estävät muiden kasvua tai siten, että tietyt 
lajit kasvavat juuri tietyn näköisinä 
pesäkkeinä

• Esimerkiksi seleniittiä ja kystiini-aminohappoa 
sisältävät nestealustat suosivat (rikastavat) 
Salmonella-bakteereita ja Staphylococcus
aureus kasvaa telluriittia ja munankeltuaista 
sisältävällä agarilla mustina pesäkkeinä, joita 
ympäröi kirkastuma

• Erilaisilla kromogeenisilla alustoilla 
(differentaillaialaustat) keskenään 
lähisukuiset bakteerit kasvavat erivärisinä 
pesäkkeinä



1.3. Mikrobien 
lukumäärän arviointi 
sarjalaimennoksella
• Kiinteitä alustoja hyödynnetään etenkin silloin, 

kun halutaan tietää mikrobien määrä tietyssä 
näytteessä (esim. elintarvike)

• Tällöin käytetään ns. sarjalaimennosmenetelmää 
(serial dilution), jonka tuloksena saadaan 
näytteen mikrobipitoisuus pesäkettä 
muodostavina yksikköinä (yksittäinen solu, itiö, 
homeen rihmastonpala yms.) milligrammassa 
(PMY/g, englanniksi CFU/g; CFU = Colony
Forming Unit)

• Menetelmässä näyte laimennetaan dekadisesti
ja viljellään kiinteälle alustalle, kunnes saadaan 
laskettavissa oleva määrä pesäkkeitä

• Näytteen mikrobimäärä saadaan kertomalla 
laskettu pesäkemäärä laimennuskertoimella



1.3.1. Pesäkemäärät ja mikrobiologiset raja-arvot
• Viranomaisten ja teollisuuden määrittämät mikrobiologista laatua kuvaavat raja-arvot perustuvat usein 

sarjalaimennoksista laskettuihin pesäkemääriin

• Esimerkkinä Euroopan Unionin määrittämät raja-arvot jauhelihalle

• Symbolit: n =näytteiden määrä, m = alempi raja-arvo, M = ylempi raja-arvo, c = niiden näytteiden määrä, 
joiden tulos sijoittuu rja-arvojen m ja M väliin (Aerobic colony count = näytteen aerobisten mikrobien 
kokonaismäärä)



1.4. Mikrobit 
nesteviljelmässä
• Nesteviljelyä käytetään seuraavissa tapauksissa:

• Kun jotakin mikrobia halutaan rikastaa näytteestä (esim. 
Salmonella-analytiikka)

• Kun jotakin mikrobia halutaan kasvattaa suuria määriä 
(solumassan tuotanto, mikrobituotteiden kuten 
entsyymien, antibioottien yms. Biotekninen tuotanto)

• Biotekniikassa mikrobit kasvatetaan usein ns. 
fermentoreissa, joissa alustan ravinnepitoisuus, 
hapetustilanne, pH ym. Tekijät voidaan pitää kasvulle 
optimaalisena (fermentorien tilavuus voi vaihdella 
muutamasta litrasta kymmeniin tuhansiin litroihin)



1.4.1. Mikrobien kasvuvaiheet 
nesteviljelmässä

• Nesteviljelmässä havaitaan mikrobien 
kasvun tyypilliset vaiheet

• Aluksi solumäärä viljelmässä ei kasva (lag-
vaihe), sitten seuraavat nopean 
eksponentiaalisen tai logaritmisen kasvun 
vaihe, tasannevaihe eli stationäärinen vaihe 
ja lopuksi kuolinvaihe

• Nopea kasvu logaritmisessa vaiheessa 
selittää, kuinka nopeasti esimerkiksi 
elintarvike voi mikrobiologisesti pilaantua, 
vaikka alkuperäinen mikrobimäärä ei 
olisikaan ollut kovin suuri



1.5. Virusten viljely

• Virukset eivät kasva itsekseen, vaan tarvitsevat aina 
isäntänsä (viruksesta riippuen eläin-, kasvi- tai 
bakteerisolun)

• Tämän vuoksi virusten viljely tapahtuu aina yhdessä 
isäntäsolujen kanssa 

• Bakteerien virusten (bakteriofaagien) viljely on 
yksinkertaista

• Tyypillisen bakteriofaagin elinkierto on esitetty 
kuvassa

• Faagin kasvu näkyy nestemäisen kasvualustan 
kirkastumisena tai kiinteällä alustalla kirkkaina 
läiskinä (plakkeina) yhtenäisessä bakteerimatossa 
(plakki on ikään kuin faagin ”pesäke”)



2. Mikroskopointi ja 
värjäykset

• Mikrobien suora 
havainnointi edellyttää 
mikroskopointia

• Tavallinen 
valomikroskooppi riittää 
bakteereille, homeille ja 
hiivoille; virusten 
mikroskopointi 
edellyttää 
elektronimiroskooppia



2.1. Mikrobien värjäykset

• Mikrobisolujen mikroskopointi edellyttää 
usein niiden värjäystä

• Bakteereille tavallisimmat värjäykset ovat 
Gram-värjäys (yllä) ja itiövärjäys (Gram-
positiivisista ja –negatiivisista bakteereista 
puhuttu jo aiemmin)

• Itiövärjäyksessä näkyvät bakteerien itiöt 
(endosporit)

• Muita värjäyksiä esim. flagellavärjäykset



3. Mikrobien tunnistus

• Mikrobien tunnistus voi perustua 

• morfologisiin ja fysiologisiin seikkoihin (miltä solut tai 
pesäkkeet näyttävät, onko kasvu aerobista vai 
anaerobista, kasvu selektioalustoilla jne); kokenut 
mikrobiologi voi usein tehdä ns. valistuneen arvauksen 
jo näiden seikkojen perusteella

• Biokemiallisiin ominaisuuksiin (päästään melkoisella 
varmuudella sukutasolle ja hyviin arvauksiin lajeista)

• Molekyylibiologisiin määrityksiin (kaikkein tarkimmat)



3.1. Biokemialliset 
määritysmenetelmät

• Testit, joilla tutkitaan mikrobien kyky hyödyntää eri 
sokereita ja mikrobien erilaisia entsyymiaktiivisuuksia.

• Kaupallinen versio testeistä esim. API-testit (joka 
kenno kuin pieni koeputki;  keltainen kenno=tätä 
sokeria käytetty, tummansininen/purppura 
kenno=bakteeri ei käyttänyt tätä sokeria)

• Myös bakteerien solumembraanien 
rasvahappokoostumusta käytetään kemiallisena 
tunnistusmenetelmänä (joka mikrobilajilla oma 
rasvahapporofiilinsa, ”sormenjälkensä”



3.2. 
Molekyylibiologiset 
menetelmät

• Perustuvat mikrobien perimäainekseen (DNA:han) ja sen 
erityispiirteisiin

• Paljon käytetty menetelmä on tutkia bakteerien ns. 
ribosomaalista RNA:ta koodaavia DNA-jaksoja, ns. 16 S rRNA
geenejä: näissä on kullekin bakteerilajille erityisen tyypillisiä 
kohtia, jotka voidaan havaita polymeraasiketjureaktion (PCR) 
avulla (PCR:llä voidaan spesifisesti monistaa jokin DNA-jakso 
niin, että se voidaan helposti analyyttisesti havaita

• Nykyisin käytetään yhä enemmän myös koko genomin 
emäsjärjestyksen selvittämistä (sekvenointia) mikrobien 
lajinmäärityksessä
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Mikrobiologiset menetelmät
maidonjalostuslaitoksessa



LaatuRaaka-aineet Valmistaminen

Lopputuote

1. Mikrobiologinen laatu maidonjalostuslaitoksessa

Raaka-aineen ja lopputuotteen laatu

• Kasvatus petrimaljoilla
• Raakamaito
• Kattilamaito
• Hapatteet (mikäli käyttöhapatteet)
• Lopputuotteet

Valmistusprosessin laatu

• Kasvatus petrimaljoilla (puhtaustarkkailu)
• Pikamenetelmät (Hygicult, Diplslides etc.)
• Proteiinijäämät
• Laskeumamaljat (hiivat, homeet, 

B.cereus)



Patogeeni = Tauteja
aiheuttava mikrobi

Pikamääritysmenetelmät
omavalvonnan
apuvälineenä

Tarkempi määritys yleensä
ostopalveluna

2. Pilaajamikrobien ja 
mahdollisten patogeenien
tunnistaminen




