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 التعرٌف بالمادة :

وباالجهزة واالدوات التي تستخدم في مختبرات تعريؾ الطالب باالحياء المجهرية 

وباالوساط الزرعية وكيفية تنمية االحياء المجهرية والتعامل معها االحياء المجهرية 

,  ك عزلها في مزارع نمية ئك عدها وطرائفي المختبر وكيفية تشخيصها وطرا

 . ودراسة تأثير بعض العوامل الفيزيائيةوالكيميائية على االحياء المجهرية

 

 

 

 الهدف من المادة :

) البكتريا , الفطريات , تعريؾ الطالب بالكائنات الحية التي الترى بالعين المجردة 

 الفايروسات , الطحالب , البروتوزوا ( وطرق انتشارها وتواجدها في الطبيعة 

 .والتعرؾ على بعض آثارها الضارة والنافعة بالنسبة لالنسان والحيوان والنبات
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 مفردات المنهاج:

 االسبوع المفردات
اسشبداد ػبيخ نهؼًم فٙ يخزجشاد األدٛبء انًجٓش٘ ٔادزٛبؽبد 

 انغاليخ

 االعجٕع االٔل        

 االعجٕع انضبَٙ األجٓضح ٔاألدٔاد انًخزجشٚخ

 االعجٕع انضبنش انزؼمٛى 

 االعجٕع انشاثغ انجٛئبد انضسػٛخ

انطجٛؼٛخػضل األدٛبء انذلٛمخ يٍ ثٛئبرٓب   االعجٕع انخبيظ 

انظفبد انًضسػٛخ نًغزؼًشاد انجكزٛشٚب (انزشخٛض انًظٓش٘)   االعجٕع انغبدط 

 انفذض انًجٓش٘

 Motility of Bacteria البكتيريا حركة فحص

 االعجٕع انغبثغ

 رذؼٛش انًغذخ انجكزٛشٚخ  -

  - رظجٛغ انجكزشٚب ثظجغخ كشاو   

 االعجٕع انضبيٍ

انًجٓشٚخؽشق ػذ االدٛبء   االعجٕع انزبعغ 

 االعجٕع انؼبشش ػضل انجكزشٚب فٙ يضاسع َمٛخ
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 : Laboratory (1)                           االول المختبر 

 . شيماء عبد دمحمم                                                                      

 األحٌاء المجهرٌة واحتٌاطات السالمةارشادات عامة للعمل فً  مختبر 

يعتبر مختبر األحياء الدليمة)الميكروبات(المختبر الرئيسي في جميع المؤسسات الطبيةة والصةحية 

 سواء كانت تعليمية أو بحثية وعالجية.

 

بعض التوجيهات الهامة لضمان السالمة وتحميك الهةدؾ بألةل لةدر مةن الخسةائر وأعلةى لةدر مةن 

 نا أن نؤكد بصفة خاصة على اآلتي:و نود ه , الجودة

 .يجب اعتبار كل عينة تصل إلي المختبر,معدية والتعامل معها علي هذا األساس .1

التعامةل معهةا حسةب  بيجةو يجب اعتبار وجود خطر كامن في جميةع المةواد الكيميائيةة, .2

 توصيات الصانعين.

الواليةةة وإتبةةاع توجيهةةات وإرشةةادات ذو   يجةةب االلتةةزام باسةةتعمال المالبةةس وااللنعةة  .3

 الخبرة في مختبرن.

يجب عدم األكل والشةرب داخةل المختبةر أو وضةع مةأكوالت أو مشةروبات فةي مبةردات  .4

 المختبر.

 يجب عدم استخدام الفم أو لمس العينين أثناء العمل داخل المختبر. .5

ولةةةيس علةةةى  تكتةةةب المعلومةةةات علةةةى األطبةةةاق واألنابيةةةب بطريمةةة  مثاليةةةة)على الطبةةةك .6

 (.ءالؽطا

 إتباع األسلوب السليم في التخلص من أ  مواد)حيوية أو كيميائية(. .7

 الصدرية .ارتداء  .8

عةةدم  ىعةةدم اصةةطحاب األدوات الشخصةةية والحمائةةب النسةةائية إلةةي المختبةةر حرصةةا علةة .9

 تلوثها.

دم لمةةس أو تحريةةن أ  جهةةاز أو مسةةتنبت أو أ  مةةن أدوات المختبةةر إال بعةةد التعةةرؾ .عةة11

 عليها وشرح طريمة وكيفية استخدامها بواسطة المشرؾ.

 يجب تنظيؾ وتطهير مكان إجراء التجارب المعملية بمطهر لبل وبعد إجراء التجارب. .11

 في حالة تلوث مكان العمل أو انسكاب أ  ماده ,يجب أخطار المشرؾ فوراً. .12
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 ر.سل اليدين جيداً بالماء والصابون ومسحها بالمطهر لبل مؽادرة المختبؼ .13

 

 (culture Handling Proceduresكٌفٌة التعامل مع المزارع البكترٌة )

 .لبل ابتداء وبعد انتهاء فترة كل درس عملي يجب مسح طاولة العمل بالمادة المطهرة -1

 Inoculated( األوسةاط الزراعيةة Bacterial Culturesعةدم وضةع المةزارع البكتريةة ) -2

Media ( علةةي الطاولةةة العمةةل مباشةةرة بةةل وضةةعها فةةي الحوامةةل أو السةةاللBaskets  أو أ )

 وعاء آخر مخصص لهذا الؽرض.

 ( لبل وبعد كل استعمال.Needle( أو اإلبرة الناللة )Loopاحرق إبرة التلميح ) -3

( Old Cultures( والمةزارع المديمةة )Contaminated Materialضةع المةواد الملوثةة ) -4

 ئج العمل الذ  أنهيت  في األوعية المخصصة لذلن.وبنتا

( لنمةل المةزارع الميكروبيةة وفةي Pipettesيجب عدم استعمال الفم عند استعمال الماصةات ) -5

حالةةة عةةدم تةةوفر الماصةةات الميكانيكيةةة يستحسةةن وضةةع كميةةة مةةن المطةةن فةةي النهايةةة العريضةةة 

 للماصة لبل تعميمها.

 

 (Laboratory Reportsبر البكترٌولوجً)مالحظات حول كتابة تقارٌر مخت

 عنوان التجربة. -1

 الهدؾ من إجراء التجربة. -2

طريمة العمل وحين إجراء أ  تعديل لد تطرأ حسب الظةروؾ المتةوفرة وعةدا ذلةن يشةار إلةى  -3

 اسم التجربة فمط.

ويةنظم النتائج ويجب أن تذكر تلن التي يحصل عليها الطالب كما هي وان كانت ؼير مشجع   -4

 جدول بها إذا تطلب األمر.
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المنالشة وفيها يحاول الطالب منالشة نتائج  مع زمالئة  لمعرفةة لربهةا أو بعةدها عةن المتولةع  -5

 مع ذكر األسباب المؤدية لذلن من خالل المعلومات العملية والنظرية التي اكتسبها.

 : Lab. (2) المختبر الثاني 

 م. شيماء عبد دمحم                                                                                     

 (Instruments and Tools Usedاالجهزة واالدوات المستخدمة )

  أ(االجهزة:

 : The microscope( المجهر 1

اليمكن رؤيتها بالعين التي  هو جهاز يستخدم لتكبير االجسام المتناهية في الصؽر

المجردة او ألظهار التفاصيل الدليمة لالشياء من اجل اكتشاؾ تكوينها ودراستها 

وكلمة "مجهرية" او "مجهر " تستخدم لوصؾ االشياء التي اليمكن رؤيت  اال  .

 بمساعدة المجهر .

ومن المجهر ماهو بسيط ) عبارة عن عدسة مكبرة واحدة وبفضلها نحصل على 

) المعمدة ( فتتكون من عدد كبير من رة للجسم (. اما المركبة صورة مكب

 العدسات .

 انواع المجاهر :

 من انواع المجاهر 

ستخدم اشعة الضوء وفي  ت : (Light microscope)المجهر الضوئً  -1

العاد  والعدسات المستخدمة في  من النوع الزجاجي وتصل لوة التكبير في 

 مرة . 1111هذا النوع من المجاهر الى 

وفي  تستخدم االشعة  : (Electron microscope)المجهر االلكترونً  -2

االلكترونية والعدسات المستخدمة في  عدسات مؽناطيسية وتصل لوة التكبير 

 مرة . 211111في  الى 
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جهااااااااااااز الم  ااااااااااادة  (2

(Autoclave) : 

يسةةةتخدم هةةةذا الجهةةةاز فةةةي تعمةةةةيم 

 السةةةةةةوائل واالوسةةةةةةةاط الزرعيةةةةةةةة

باستخدام درجةة حةرارة تصةل الةى 

121̊
باونةد /انةج 15م وضؽط 

2
 أ  

جةةو لمةةدة تتةةراوح مةةن  1مايعةةادل 

( دليمة اذ نستخدم مةدة  21 – 11)

دلةةائك مةةع االوسةةاط الزرعيةةة  11

دليمةةة مةةع االوسةةاط  15السةةكرية و

 دليمة عند اتالؾ االوساط الزرعية الحاوية على نمو ميكروبي . 21الزرعية االخرى و
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الكائنةةات الحيةةة المجهريةةة وهةةذه تسةةتخدم ألنمةةاء  ( :Incubatorsالحاضاانة )( 3

 والمناسبة للنمو .وتزويدها بدرجة الحرارة المالئمة 

يستخدم لتعمةيم االدوات الزجاجيةة والمعدنيةة وتكةون درجةة الحةرارة  (:(Oven( الفرن 4

 161المستخدمة هي 
̊

 181م لمدة ساعتين او 
̊

 م لمدة ساعة ونصؾ . 

 

 والمةزارع الميكروبيةةلحفظ المةواد الكيميائيةة  تستخدم :((Refrigerator الثالجات (5

ايمةةاؾ نمةةو االحيةةاء المجهريةةة  اذ تحفةةظ فيهةةا االوسةةاط الزرعيةةة المزروعةةة وذلةةن مةةن خةةالل

                                         وتثبيطها.

      

 

                             (.Shakerجهاز رج واهتزاز) (6
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         (.Balances) موازٌن مختلفة (7

    

 (.Water Bathsحمامات ماء) (8

 

 (.PH Meterجهاز لقٌاس الرقم الهٌدروجٌنً) (9

 

 (.Spectrophotometerجهاز قٌاس شدة الضوء) (11    

 

 



11 
 

 (.Centrifugeجهاز طرد مركزي) (11   

 

 (.Water distillationجهاز تقطٌر الماء ) (12

 (.Isolation cabinetغرفة لعزل الكائنات الحٌة الدقٌقة) (13

 

 (Glass Waresاالدوات الزجاجٌة)ب( 

( والكةةةؤوس Conical Flasksمثةةةل الةةةدوارق ) : (Glass Waresاواناااً زجاجٌاااة) -1

( ومخةةابير Volumetric Flasks( والةةدوارق الزجاجيةةة الحجميةةة )(Beakers  الزجاجيةةة

 Test( وانابيةةةب اختبةةةار)Burettes( وسةةةحاحات)Measuring Cylindersمدرجةةةة )

tubes( وماصات مختلفة االحجام )Pipetts.) 

  

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ولةد تكةون  تسةتخدم لصةب االوسةاط الزرعيةة الصةلبة  :( Petri dishesاطباا  بتاري ) -2

 .مصنوعة من الزجاج او البالستن

 (.Cover Slips( واؼطية شرائح )Slides) شرائح زجاجية -3 

   

 

: تستخدم لنمل الخاليا الميكروبية مةن وسةط الةى  (Inoculation needlesابرة تلقٌح ) -4

 . ويتم تعميمها على اللهب آخر وتستخدم كذلن للطعن

 . ويتم تعميمها باللهب يستخدم لنمل الخاليا الميكروبية من وسط الى آخر ( :(loop ناقل -5

 

 

تسةتخدم لنشةر الخاليةا الميكروبيةة  (L)اداة زجاجية على شكل حةرؾ ( : (Spreaderالناشر  -4

على سطح الوسةط الزرعةي ويةتم تعميمة  لبةل وبعةد كةل اسةتخدام بؽمةره بةالكحول ثةم يمةرر علةى 

 اللهب .

أداة تتكون من عصا خشةبية وفةي نهايتهةا لطةن تسةتخدم لمسةح :  (Swab)الممسحة القطنٌة  -5

الخاليا الميكروبية على سطح الوسط الزرعي وتسةتخدم لمةرة واحةدة ويةتم الةتخلص منهةا برميهةا 

 في المطهر.

 

 ويستخدم لتعميم االبر والنوالل وفوهات االنابيب .(: Benzen flameم باح بنزن ) -6
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 (.Scissors( مختلفة االحجام ومق ات )Forcepsمالقط ) -7 

 (.Thermometersالحرارة)اجهزة قٌاس درجات  -8

( و ااوان Washing bottlesغسااٌل) قنااانًحواماال انابٌااب اختبااار معدنٌااة وخشاابٌة و -9

(Trays.مختلفة االحجام ) 

 (.Label Papers(واورا  ال قة)Wax pensاقالم شمعٌة) -11

 (.Dissection toolsادوات تشرٌح) -11
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Lab. (3) :                                                          :المختبر الثالث   

 م. شيماء عبد دمحم  

 التعقٌم

Sterilization 

 تعرٌفه:

)  الموجةةودة فةةي صةةورتها الخضةةرية أو فةةي صةةورتها السةةاكنة إزالةةة أو إبةةادة لجميةةع الميكروبةةات

لةةن الوسةةط بيئةةة سةةواء كةةان ذ مةةن الوسةةط المةةراد تعميمةة  سةةبورات , اجسةةام الحجريةةة  وؼيرهةةا (

 وعةةادة يةةتمت محةةدودة فةةي إبعادهةةا أو إحجامهةةا أو مسةةطحا ؼذائيةةة أو محاليةةل مختلفةةة أو أمةةاكن

 .  تباع طرق تعتمد على أسس فيزيائي  أو كيميائي  أو ميكانيكيالتعميم با

 

 :physical methodsالطر  الفٌزٌائٌة   -

فةي  عة وكذالن بعةض اإلشةعاعات مةن أهةم العوامةل الفيزيائيةة التةي تسةتعمله المرتفرتعتبر الحرا

 أؼراض التعميم . ؼير إن التعميم الحرار  هو أكثر أنواع التعميم شيوعا.

 وتمسم الى : *أوال: الحرارة:

 Dry heat sterilizationالحرارة الجافة   ( أ

 Incineration   heatاللهب المباشر    -1

بنزن مثال لتعميم إبرة التلميح , وكذالن الشةرائح الزجاجيةة وفوهةة نصباح لهب  ويستخدم في ذالن

 األنابيب وفوهة الدورق .

 hot air ovenأفران  الهواء الساخن     -2

ويستعمل في تعميم األواني الزجاجية , أطباق بتر  , الماصات وذالةن بعةد وضةع  فةي اسةطوانة 

م  181توضةع هةذه االسةطوانات داخةل المعمةم علةى درجةة حةرارة و   خاصةة بكةل  منهةا ,معدني

تعميمهةةا تعميمةا كةةامال, وبعةد التعمةةيم يتةةرن إذا أريةةد  تينسةاعم لمةةدة  161أو  سةةاعة ونصةؾلمةدة 
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المعمم بعض الولت حتةى يبةرد ثةم يفةتح ونسةتخرج منة  األدوات حتةى ال تبةرد فجةأة ممةا لةد ينشةأ 

 احتمال كسرها وتلويثها .

 

 Alcohol flamingالكحولً    التلهٌب -3

المشةرط , الملمةط , الممةص وذلةن بؽمرهةا  الج  ة سم ,  كالناشةر يستخدم في تعميم بعض األدوات

 تعل  ما يعلك ب  من كحول .المراد تعميم  في كحول ايثيلي ثم يعرض للهب المباشر فيش
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 Moist heatالحرارة الرطبة    ( ب

 التعميم بدال من الهواء الساخن.ويمصد ب  استؽالل بخار الماء في إجراء 

 Autoclaveضغط " ال"التعقٌم بالبخار تحت "الم  دةمعقم  -1

االختةراق , ومةن  وتعتبر هذه العملية أحسن وأسرع  وسةائل التعمةيم لمةدرة الحةرارة الرطبةة علةى

", وهةو Autoclave" المؤصةدةثم فهي تمتل الجراثيم , وللميام بهذا النوع يستعمل جهاز يسةمى "

عبارة عن اسةطوانة معدنيةة متينةة لكةي تتحمةل الضةؽط وبةداخلها يوضةع المةاء ثةم توضةع المةواد 

واالجهزه  المراد تعميمها على أرفؾ خاصة , ويوجد للجهاز ؼطاء خةاص . ومةن المعةروؾ إن 

م تحت الضؽط الجو  العاد , وترتفع هذه الدرجة  إذا ارتفع الضؽط داخةل 111الماء يؽلي عند 

121̊اذ تصل درجة الحةرارة الةى اء الذ  يوجد ب  الماء الوع
باونةد / انةج 15م وضةؽط 

2
. وفيمةا  

 :كالؾ بيان بما يمكن تعميم  في االوتو يلي

 معظم البيئات المؽذية التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة مثل بيئة اآلجار المؽذ  . *

 الشاش والمماش والمطن وسدادات الكاوتش.*

ويجةةر  التعمةةيم فةةي المةةزارع الميكروبيةةة المةةراد الةةتخلص منهةةا كمةةزارع البكتيريةةا المرضةةية .  *

 121دليم   على درجة حرارة  21 - 11كالؾ  لمدة االوتو
̊
 .م تمريبا 

 : Tyndalizationالتعقٌم المتقطع ) التندلة(  -2

 111وفيهةةا يسةةتعمل العليةةان علةةى درجةةة حةةرارة 
̊

مةةرات والفتةةرة بينهمةةا يةةوم  0دليمةةة  00م لمةةدة 

كامةل , اذ تمتةل الخاليةا الخضةرية بةالحرارة فةي اليةوم االول وتبمةى السةبورات المماومةة للحةرارة 

وعندما تنخفض درجة الحرارة تنمو الخاليا الخضرية من السبورات وتمتل فةي اليةوم الثةاني عنةد 

التأكد مةن مةوت كةل الخاليةا الخضةرية فةي حالةة بمةاء الؽليان اما في اليوم الثالث للؽليان فلؽرض 

التةي ال تتحمةل درجةات السبورات في نهاية ؼليان اليوم الثاني وتستعمل هذه الطريمةة مةع المةواد 

 الحرارة العالية عند استخدام جهاز المؤصدة مثل البيئات واالوساط السكرية .
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 : Pasteurizationالبسترة  -3

م لمةةدة ̊(65 – 63الةةى درجةة حةةرارة مةن )% وتةةتم بالتسةخين 111وهةذه التعةد وسةةيلة تعمةيم 

ثانية وبهةذه الطريمةة سةوؾ تمتةل البكتريةا المسةببة لالجهةاض  15م لمدة ̊ 72نصؾ ساعة او 

الموجةةةودة فةةةي الحليةةةب وكةةةذلن تمتةةةل الخاليةةةا الخضةةةرية للبكتريةةةا  Brucellaوحمةةةة مالطةةةا 

 وجودة في الحليب دون التأثير على نكهة ولوام الحليب . للسبورات والم ؼيرالمكونة

 radiationsثبنيب :اإلشعبعبت 

فتتٙ رؼمتتٛى ثؼتتغ األيتتبكٍ انًٛكشٔثتتبد ٚغتتزفبد ػًهٛتتب يتتٍ انزتتاصٛش انؼتتبس نتتجؼغ ا شتتؼبػبد ػهتتٗ 

ٔ انؼمبلٛش انًؼمًخ ٔغتشف انزهمتٛخ انًهذمتخ ػتبدح   كغشف انؼًهٛبد انجشادٛخ ٔػُبثش رؼجئخ األدٔٚخ

ؼبيتتم انجكزٛشٕٚنٕجٛتتخ انكجٛتتشح ٔفتتٙ ثؼتتغ انظتتُبػبد انغزااٛتتخ ٔ طتتُبػخ األنجتتبٌ ٔ فتتٙ رؼمتتٛى ثبنً

ٔيتٍ االشتؼخ انغطٕح انكجٛتشح انًهٕصتخ ٔيذطتبد انذجتش انضساػتٙ نزطٓٛتش انًُزجتبد انضساػٛتخ 

 انًغزخذيخ :

    ultravoilt radiation  األشؼخ فٕق انجُفغجٛخ .1

األشؼخ أكضش يتٍ غٛشْتب يتٍ أغتشاع انزؼمتٛى ٔفتٙ األغتشاع انغتبثك ركشْتب  رغزؼًم ػبدح ْزح

ٔٚالدظ أٌ األشؼخ فٕق انجُفغجٛخ نٓب لذسح ػؼٛفخ ػهٗ انزغهغم داخم األشٛبء يٍ رنت  َتشٖ أٌ 

 انًٛكشٔثٛخ .انخهٛخ  راصٛشْب ػهٗ ُذظشٛب ٔ لذ ٚفؼهٓب انزؼمًٛٙ عطذ

 ا شؼبػبد األخشٖ  .2

راد انًٕجبد انمظتٛشح ٔكتزن  أشتؼخ جبيتب فتٙ أغتشاع   x-ray   ٛخًٚكٍ اعزؼًبل األشؼخ انغُٛ

انزؼمتٛى ْٔتزح ا شتتؼبػبد نٓتب لتتذسح ػهتٗ ألخزتتشاق األجغتبو انظتتهجخ ٔ انزغهغتم فٛٓتتب ٔنكُٓتب رزطهتتت 

 .أجٓضح خبطخ راد ركبنٛف ػبنٛخ 
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 chemical methods  ثبلثب:الطرق الكيميبئية

 طٕسح يذبنٛم نهزؼمٛى انغطذٙيٍ انًٕاد انكًٛٛباٛخ انزٙ رغزخذو فٙ 

رؼمتٛى ثؼتغ انًتٕاد يضتم عتٛشو   رؼزجش يتٍ انًطٓتشاد انطٛتبسح ٔرغتزخذو فتٙ: انكهٕسٔفٕسو ( د

 و كٙ ٚزطبٚش 57انذو ٔٚزى انزخهض يُّ ثزغخُٛخ ػهٗ دًبو يباٙ ػهٗ 

 :انفُٕٛل أٔ دًغ انكشثٕنٛ   ( س

بد انغشف ٔانؼٛتبداد ٔ % نهزؼمٛى انغطذٙ ألسػ7ٛلذ رغزؼًم ثؼغ انًٕاد يضم انفُٕٛل ثزشكٛض 

 ثؼغ األدٔاد ٔاألجٓضح 

 

 :كهٕسٚذ انضاجمٛ   ( ط

نزؼمٛى األٚتذ٘ ٔ انًُبػتٛذ ٔدسَتبد انجطتبؽظ أ٘ رغتزخذو نزؼمتٛى األعتطخ 0.000ٚغزخذو ثزشكٛض 

 انخبسجٛخ نهُجبربد 

 :كذٕل ا ٚضٛم  ( ح

% فٙ رطٓٛش األٚذ٘ أٔ انًُبؽك انًخزهفخ فٙ انجغتى ٔ ٚشجتغ راصٛشْتب 50-70ٚغزخذو ثزشكٛض يٍ 

 .انًًٛذ ألنٗ رجًٛؼٓب ٔرخضٛشْب نهجشٔرٍٛ انخهٕ٘ 

 

   mechanical methods    رابعب:الطرق الميكبنيكية 

رؼزًذ ْزِ انطشق ػهٗ ألصانخ خالٚب انكباُبد انذٛخ انذلٛمخ يٍ انٕعؾ انكبيُخ فّٛ ثطشٚمتخ يٛكبَٛكٛتخ 

كاٌ رذجض انضمٕة انذلٛمخ نهًششذبد انًغزؼًهخ خالٚب انكباُبد انذٛخ راد األلطبس انزتٙ رضٚتذ ػتٍ 

ٍ ؽشٚتتك ٔ رغتتزؼًم انًششتتذبد فتتٙ رؼمتتٛى ثؼتتغ انًتتٕاد انزتتٙ الًٚكتتٍ رؼمًٛٓتتب ػتت .ألطتتبس صمٕثٓتتب 

انذشاسح انشؽجخ ثُٕػٛٓب دٛش أٌ انذشاسح انًشرفؼخ رغٛش يٍ انخٕاص انكًٛٛباٛخ ٔ انفٛضٚباٛتخ نٓتزح 

 . انًٕاد يضم انزذؼٛشاد ا َضًٚٛخ ٔيذبنٛم انًؼبداد انذٕٛٚخ
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Lab. (4) :                                                                                                

  م. شيماء عبد دمحم          

 ٌةبٌئـات الزرعال

CULTUR MEDIA 

تتطلب استعمال بيئات زرع مختلفة تحضر  ريولوجي ن ؼالبية الدراسات والبحوث البكتإ

ً مع البيئات التي تعيش فيه ا أو عليه ا هذه  بالمعمل, وهذه البيئات وإن لم تكن متماثلة تماما

ً لد يوفر االحتياجات والمتطلبات الؽذائية  الكائنات في الطبيعة إال أنها لريبة الشب  منها لربا

بأنها أوساط زراعية مناسبة لنمو األحي اء  الزرعٌة البٌئةالالزم لتنميتها. لذا يمكن تعريؾ 

 المجهري ة تتوفر فيها متطلبات النمو األساسية, أو أ  مادة يمكن أن تنمو عليها الكائنات الدليمة.

 

تنمى االحياء المجهرية لعدة اؼراض مثال لحفظها واكثارها ودراسة خواصها وتشجيع نموها 

ولوامها ويعتمد اختيار الوسط الزرعية بالنسبة لمكوناتها لالنتاج الصناعي وتختلؾ االوساط 

 الزرعي على :

 طبيعة ونوع االحياء المجهرية المراد تنميتها . -1

 الؽرض الذ  من اجل  يزرع كائن مجهر  معين . -2

 إلى .. الزرعية من ناحية التركيب البيئ ات تصنؾ  

 : Syntific media (محددة التركيب الكيميائي مصنعة ) بيئات -1

وهةةي التةةي تتكةةون مةةن مةةواد ذات تركيةةب كيمةةاو  محةةدد "بتركيةةزات معروفةةة", ونظةةراً ألن 

التركيب الكيمةاو  لكةل مكونةات البيئةة التركيبيةة يكةون معروفة اً ومحةدداً, ف نة  يمكةن تكةرار 

لدلة في كل مرةٍ مةن مةرات التحضةير ومةن االمثلةة علةى ذلةن  تجهيز مثل هذه البيئات بنفس ا

Nutient agar  وPotato dextrose agar . 
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 :Natural media (او يؼير محددة التركيب الكيم) طبيعية بيئات -2

هةي التةةي تحتةو  علةةى مةايلزم نمةةو الميكروبةةات مةن مةةواد بشةكلها الخةةام, مثةل البيئةة ات التةةي 

يةدخل فةةي تركيبهةا المةةواد الطبيعيةةة كمسةتخلص اللحةةم, الةةدم, أو مسةتخلص األنسةةجة النباتيةةة, 

التركيةب الكيمةاو  الةدليك لمثةل هةذه المةواد ؼيةر محةدد بمعنةى أن جميةع مكونةات ولما كةان 

البيئة وكمياتها ؼير معروفة بالضةبط وتختلةؾ بةاختالؾ المةادة الطبيعيةة المسةتعملة كةان مةن 

 الصعب تكرار تحضيرها عملي اً.

  : Semi synthetic mediaبٌئات ن ف م نعة  -3

وهي االوساط التي تحضر من مواد كيميائيةة محةددة وبتراكيةز معروفةة ثةم يضةاؾ اليهةا 

 . Blood agarمواد طبيعية كالدم والبيض وؼيرها ومن امثلة ذلن 

 ويمكن تمسيمه ا على أس اس لوامه ا إلى:

 

 :  Solid media بيئ ات صلبة  -1

 وتستخدم لتمييز المستعمرات.التين, يمثل البيئات التي يدخل في تركيبها اآلجار أو الج

 

 :  Semisolid mediaبيئ ات نصؾ صلبة  -4

تزيةد عةن ربةع الكميةة التةي تضةاؾ إلةى البيئة ات  وهي التي تحتو  على كمية مةن اآلجةار ال

 الصلبة المابلة لإلسالة.
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 :  Liquid mediaبيئ ات سائلة  -5

 مثل بيئة اللبن أو بيئة المرق المؽذ , وتستخدم لتنمية الميكروبات المعزولة بصورة نمية. 

 

 

باإلض افة إلى ذلن توجد بيئات ذات أؼراض خاصة لسةهولة تنميةة وعةزل مجموعةات معينةة 

 من البكتيريا مثل:

 :  Enriched mediaاألوساط الغنٌة  -1

ؼذائيةة ؼنيةة مثةل الةدم, المصةل, مستخلصةات وهي أوساط عادية بسيطة مضةافاً إليهة ا مةواد 

 النباتات أو الحيوانات لمواجهة متطلبات النمو الصعب اإلرض اء مثل

Serum agar – Milk agar – Blood agar 

 

 :  Selective mediaاألوسـاط االختٌارٌة  -2

بعةةض المةةواد بتركيةةز معةةين كالصةةبؽات, أمةةالح الصةةفراء,  وهةةي االوسةةاط التةةي تضةةاؾ لهةةا

دات الحيويةةة, األحمةةاض للسةةماح بنمةةو مجموعةةة مةةن البكتيريةةا دون ؼيرهةة ا ك ضةة افة المضةةا

صةةبؽة الكريسةةتال البنفسةةجي بتركيةةز معةةين يةةؤد  إلةةى نمةةو مختلةةؾ أنةةواع البكتيريةةا السةةالبة 

 .لصبؽة جرام ويمنع نمو البكتيريا الموجبة

 :  Deferential mediaاألوساط المفرقة  -3

هي األوساط التي تسمح بنمو نوعين من البكتيريا يمكن التمييز بينهمةا, مثةل بيئةة آجةار الة دم 

فب ضافة الدم إلى الوسط الزراعي يسمح بتمييز البكتيريا المحة للة للةدم وؼيةر المحة للة, حيةث 
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تظهر حلمة فارؼة حةول المسةتعمرة المحة للة, وبةذا تلعةب األوسة اط المحتويةة علةى الةدم دور 

 سيط الؽني المفرق في الولت ذات .الو

 Biological assay media بٌئـات التقدٌر الحٌوي -4

 Media for eneumeration of bacteriaبٌئـات عد البكتٌرٌا  -5

 Media for characterization of bacteriaبٌئـات التعرف على البكتٌرٌا  -6

 المكونات األساسٌة لألوسـاط الزرعٌة:

 الزراعية في احتوائه ا على المواد التالي ة:تشترن معظم األوس اط 

  الببت ونPeptone 

 يةةةيعتبةةر مصةةدراً هامةة اً للنتةةروجين العضةةو  فةةي البيئةة ات المعةةدة لتنميةة ة البكتيريةة ا ؼيةةر ذات

 لي من الدهون بعد تحلل  ب  نزيم الببسين.االتؽذي ة, يحضر من اللحم الخ

  خالص ة اللحمBeef extract 

تحضةةر مةةن اللحةةم البمةةر  الخةة الي مةةن الدهةة ون بعةةد ؼليةة   وترشةةيح الخالصةة ة وتركيزهةة ا, 

يحتة و  المسةتخلص علةى بعةض األحمة اض ؼية ر العضوية ة وبعةض المةواد العضوية ة مثةل 

األحمةة اض األمينيةة ة, الجلوكةةوز, اليوريةة ا, حةةامض اللكتيةة ن, الفيت امينةة ات, عوامةة ل النمةة و 

 األخرى.

  خالصة الخمي رYeast extract 

 تحتو  على بعض األحم اض األميني ة, وبعض العوام ل المس اعدة للنمو, وأمالح معدني ة.

  الم اءWater 

تحت اج الخالي ا الحي ة إلى الم اء لنموه ا وإلتم ام عملياته ا األيضي ة, وعالوة على اسةتخدام  

مطةةةر لخلوهةةة ا مةةةن األمةةةالح كمةةة ادة مذيبةةة ة للمةةةواد الؽذائيةةة ة, ويفضةةة ل استخةةة دام المةةة اء الم

 المعدني ة.

 التصليبي ة  الموادSolidifying agents  : 

تضةةاؾ إلةةى بيئةة ة الةةزرع السةة ائلة بعةةض المةةواد لتس اعدهةة ا علةةى تحولهةة ا إلةةى بيئةة ة صلبةة ة 

 تس اعد على تكوي ن مستعمرات فردي  .

 وفيم ا يلي بعض المواد التصليبية التي تض اؾ إلى بيئ ات الزرع ..     
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  الجيالتي نGelatin 

أول مةةا اسةةتعمل كمةة ادة تصةةليبية فةةي بيئةة ات الةةزرع, وهةةو عبةة ارة عةةن مةةادة بروتينيةة ة تحضةةر 

بمعاملة عظام الحيوانات, ويندر حالي اً استعمة ال الجيالتةين كمةادة تصةليبية فةي البيئة ة نظة راً ألن 

 ت التحضي ن.كثي ر من البكتيري ا يمكن تحليل  مائي اً, وألن   ينصه ر عند درج ا

  اآلجار آجارAgar agar 

مةةادة كربوهيدراتيةة  تسةةتخلص مةةن بعةةض الطحالةةب البحريةة ة الحمةةراء, والتةةي تنمةةو بةةوفرة علةةى 

م, ويمكةن إسة الت  45 -42سواحل بعض الدول مثل الياب ان, وهو يتصلب عند درج ة حرارة من 

يمكةن تحليلة   بيولوجيةا ألن  م, ويتمي ز عةن الجيالتية ن كونة   ال98مرة ثاني ة عند درج ة حرارة 

 عدد الكائن ات المحللة ل  لليل ة جداً.

 

 تحضٌر االوساط الزرعٌة :     

وزن الوسط الزرعي المراد تحضيره ويعتمد هذا على ما مكتوب على علبة الوسةط الجةاهزة مةن  -1

 الشركة المصنعة .

 للوسط . (pH)ضبط االس الهيدروجيني  -2

 لمدة زمنية تعتمد على الوسط المحضر .تعميم الوسط بجهاز المؤصدة  -3

صب االوساط / في حالة االوساط الزعية السائلة يحضر الوسط ويوضةع فةي انابيةب لبةل التعمةيم  -4

م بحيةةث ̊  45, امةةا فةةي حالةةة االوسةةاط الصةةلبة فبعةةد التعمةةيم تبةةرد االوسةةاط الةةى درجةةة حةةرارة 

ليتصةةلب ثةم توضةع االطبةةاق اليةؤد  الةى تصةةلب  ثةم تصةب امةةا فةي اطبةاق معممةةة مسةبما ويتةرن 

يصةب الوسةط  او /في الحاضنة لتمليل التبخر كما ان  يمنع تكثؾ الماء على السطح بشكل مملوب 

 . Slantالصلب في انابيب ويوضع بشكل مائل ليتصلب بعد فترة ويسمى 

 : Sterility testاختبار العتمة  -5

 عية المعممة .العتمة : هو عدم وجود االحياء المجهرية داخل االوساط الزر

توضع االنابيب واالطباق والدوارق الحاوية علةى وسةط معمةم فةي الحاضةنةلبل االسةتعمال للتأكةد 

 من خلوه من التلوث ثم يوضع في الثالجة او يستعمل مباشرة .
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   Lab. (5)المختبر الخامس                                                                          
 م. شيماء عبد دمحم                                                                                       

 

 اء الدقٌقة من بٌئاتها الطبٌعٌة :عزل األحٌ

 إثبات مباشر وواضح النتشار األحياء الدليمة في الطبيعة. الهدف:

 طرٌقة العمل:

 دلائك.  11بالديتول ويتم تشؽيل اللهب لبل العمل بحوالي  اتتعمم البنج -1

   -اسم الممرر –رلم المجموعة  -تدون المعلومات الخاصة بالمجموعة مثل:)مصدر العزل -2

 تاريخ العزل( في أسفل األطباق المستخدمة في العزل.

 يتم العزل من المصادر المختلفة كاآلتي: -3

( يعةرض طبةك االجةار المؽةذ  المعمةم للهةواء بعةد فةتح يخةارجالهةواء ال-واء )هةواء المختبةر*اله

 دليمة. 31الؽطاء لمدة 

 , اللعاب. التربة, *البنج

علةى سةطح االجةار أو  امسح على سطح البةنج ثةم خطةط swabباستخدام ممسحات لطنية معمم  

 لتلميح المرق المؽذ  ) بعد ؼمس المطن  بماء ممطر معمم(.

 ثم ادخل إصبعن وخططي بشكل حلزوني  على سطح االجار.  45الطبك بزاوية  *افتح

 ساعة. 48 – 24م  لمدة  31 -25تحضن جميع األطباق مملوبة في درجة حرارة   -4
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 ثم بعد ذلن يتم رسم شكل المستعمرات إن أمكن لمعرفة: 

 نوع  األحياء الدليمة المتواجدة في كل بيئة. -

   سيادة أحد هذه األحياء على اآلخر .  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر البيئي

 

 

 النمو البكتيري

 ال ٕٚجذ ًَٕ ػؼٛف جٛذ يًزبص

     انٕٓاء

     سرار انؼطبط

     األعُبٌ

     ا طجغ

     انًبء

     انزشثخ

     انجُش

     األسػٛخ

     يمبسَخ )كُزشٔل(
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 Lab. (6)                               المختبر السادس                                            

 م. شيماء عبد دمحم                                                                                     

 :( ال فات المزرعٌة لمستعمرات البكتٌرٌا التشخٌص المظهري)

تشمل الصفات المزرعية للكائن البكتير  المظهر المرئي بالعين المجردة للنمو فوق أو في    

بيئات مختلفة . والهدؾ من دراسة الصفات المزرعية لمستعمرات البكتيريا هو التعرؾ على 

 .وتشخيصها أنواع البكتيريا المختلفة

 ويمكن تمسيم الصفات المزرعية للبكتيريا إلى:

 ات المزرعٌة عند نمو البكتٌرٌا على البٌئات ال لبةأوال : ال ف

 . شكل المستعمرة1

 نمطية 

 دائرية 

 خيطية 

 ؼير منتظمة 

 جذرية 

 مؽزلية 
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 . ارتفاع المستعمرة2

 مسطحة 

 مرتفعة 

 محدبة 

 كثيرة التحدب 

 مرتفعة المركز 

 

 

 . شكل حافة المستعمرة3

 كاملة 

 مموجة 

 مفصصة 

 مسننة 

 مجعدة 

 خيطية 

 

 . سطح المستعمرة 4

 ناعم 

 خشن 

 

 . ال فات الضوئٌة للمستعمرة5

 .معتمة: ال تسمح للضوء بالمرور خاللها 

 تسمح بالرؤية الكاملة لألشياء  نصؾ شفافة: تسمح للضوء بالمرور خاللها ولكن ال

 خلفها.
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 . قوام المستعمرة6

 زبديا 

 لزجا 

 ؼشائيا 

 هشا 

 . لون المستعمرة7

)أ( تفرز بعض البكتيريا صبؽات ؼير ذائبة في الماء تلون المستعمرات والتلون البيئة ولد 

 Xanthomonasتكون لون المستعمرات أصفر أو أحمر أو........الخ ومن أمثلتها البكتيريا

 التي تظهر مستعمراتها باللون األصفر. 

لون البيئة وال تلون ائبة في الماء تذ)ب( كما تفرز بعض البكتيريا األخرى صبؽات 

والتي تفرز صبؽة فلوريسينية  Pseudomonasالمستعمرات مثل بعض أنواع الجنس 

 ائبة في الماء لونها أخر مصفر.ذ

 

 ثانٌا: و ف النمو البكتٌري على بٌئة األجار المغذي المائل

 كمٌة النمو البكتٌري .1

 ضئيل 

 متوسط 

 ؼزير 

 شكل النمو .2

 محزز 

  شجر 

 ؼشائي 

  جذر 

 مفكن 

 شوكي 
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 الرائحة .3

 ليس ل  رائحة - أ

 معروفة حاذا وجدت رائحة يذكر مدى تشابهها أل  روائ - ب

 

 

 ثالثا: و ف النمو البكتٌري فً بٌئة المر  المغذي

 النمو على سطح المنبت .1

 اليوجد نمو سطحي 

 حلمة محيطة بالسطح 

 لشرة رليمة تؽطي السطح 

  نمو سطحي متجمع )كتل بكتيرية ملتتصمة

 ببعضها تطفو على السطح(

 نمو ؼشائي سمين 

 

 . النمو تحت السطح2

 اليوجد نمو 

 عكر 

 حبيبي 

 مو المترسبن. ال3

 اليوجد راسب 

 راسب حبيبي 

 راسب متكتل 

 راسب لزج 

  راسب لشر 
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     :Lab.(7)المختبر السابع :                                                                        

 م. شيماء عبد دمحم                                                                                      

 الفحص المجهر  للبكتريا

             The preparation of bacterial smearتحضير المسحة البكتيرية  -

 عموما تتيح للباحث دراسة اآلتي : (Fixed)ان التحضيرات المصبؽة للخاليا المثبتة 

 فحص الخاليا بصورة دليمة , شكلها وكيفية انتظامها . -1

 مالحظة المكونات الخلوية الداخلية والخارجية . -2

 التمييز بين االنواع الميكروبية المختلفة . -3

نشر على سطح شريحة زجاجية نظيفة وبعد تستعمل عادة كمية صؽيرة من النمو الميكروبي وت

المسحة بالهواء تمرر على لهب نار  .ان هذه الخطوة التمتل البكتريا فمط بل تخثر  ان تجؾ

المواد البروتينية للخلية المثبت  بذلن الميكروب على الشريحة الزجاجية وبذلن يكون التحضير 

 جاهزا الستعمال المحاليل الصبؽية .

والتي تكون اما  (Dyes )بال  البكتريا يطلك على المواد الكيمياوية المستعملة عادة لتصبيػ 

تصبػ المكونات  Acid fuchsinحامضية او لاعدية . ان االصباغ الحامضية كصبؽة 

و   Crystal violetالسايتوبالزمية للخاليا والتي هي لاعدية بطبيعتها اما الصبؽات الماعدية كال 

Methylene blue  وSafranin ة الحامضية .فهي تتحد مع المكونات الخلوية ذات الطبيع 

ان هذه الطريك تساعد على رؤية االشكال العامة وترتيب الخاليا اما التراكيب الداخلية 

 فال تتصبػ عادة بهذه الطريمة .كالسبورات او الكبسوالت 

    Gram stainingتصبيػ البكتريا بصبؽة كرام  -

المايكروبايلوجية , ان تعد صبؽة كرام من اهم واكثر الصبؽات التفريمية شيوعا في المختبرات 

اهمية هذه الصبؽة تكمن في فائدتها الكبرى من ناحية استعمالها في تشخيص البكتريا وخاصة 

على ا  من االحياء المجهرية االخرى كاالبتدائيات او الفطريات ان هذه التمنية ال يمكن تطبيمها 

 عدا الخمائر فهي موجبة لصبؽة كرام .

 

 المواد المستعملة : 

 ساعة . 24بكتيرية عمرها  مزارع -1

 المحاليل الصبؽية : -2

 ) الصبؽة االبتدائية( . Crystal violetمحلول  -
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 )مثبت( . Lugol,s iodineمحلول اليود  -

 )الصبؽة المعادلة( . Safranineمحلول  -

 شرائح زجاجية نظيفة .  -3

 

 أسباب استعمال المحاليل السابمة في آلية كرام :

 محلول البنفسج البلور  : الصبؽة االبتدائية لتصبيػ الخاليا البكتيرية في الخطوة االولى. ( أ

محلول اليود : يستعمل كمثبت لصبؽة البنفسج البلور  في الخاليا البكتيرية من خالل  ( ب

 تكوين  معمد كيمياو  ضمن جدار البكتريا .

السالبة لصبؽة كرام ويجب ان % : يستعمل الزالة الصبؽة من الخاليا 95الكحول االثيلي  ( ت

يكون الولت محدد في هذه الخطوة الن  اذا زادت الفترة يؤد  الى زوال الصبؽة من الخاليا 

 الموجبة لصبؽة كرام .

محلول السفرانين : الهدؾ من استخدامها هو تمكين الباحث من رؤية البكتريا التي اصبحت  ( ث

 بدون لون عند معاملتها بالكحول .

 آلية صبؽة كرام :نظرية تفسير 

وعدم احتفاظ   Crystal violetتؤكد هذه النظرية ان السبب في احتفاظ بعض البكتريا بصبؽة 

واليود يكونان معمد كيمياو  ضمن جدار   Crystal violetالبعض اآلخر بها يعود الى ان 

لذا يعمل الكحول على اذابت  فيسمح   G-veالبكتريا  ولوجود كمية من الدهن في جدار الخلية 

فتكون نسبة الدهن لليلة في جدارها   G+veبخروج المعمد الناتج من الصبؽة واليود , اما بكتريا 

ى كمية اكبر من الببتيدوكاليكان فضال عن ان جدار البكتريا الموجبة لصبؽة كرام يحتو  عل

 صبؽة كرام .مما يجعل احتفاظها بالصبؽة اكثر من بكتريا السالبة ل
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  طريمة العمل :

 حضر مسحات بكتيرية مثبتة .  (1

 على المسحة البكتيرية بكمية وافرة لمدة نصؾ دليمة .  Crystal violetضع صبؽة  (2

 اؼسل الشريحة جيدا بالماء. (3

 ضع محلول اليود لمدة نصؾ دليمة . (4

 اسكب محلول اليود ) التؽسل الشريحة (.  (5

 ثانية . 15 – 11ضع عدة لطرات من محلول مزيل االلوان لمدة  (6

 اؼسل الشريحة جيدا بالماء الجار  . (7

 ضع الصبؽة المعادلة السفرانين لمدة نصؾ دليمة . (8

لتجؾ او ضعها بين طبمتين من الورق اؼسل الشريحة جيدا بالماء الجار  ثم اتركها  (9

 النشاؾ الى ان تجؾ .

 المسحة تحت المجهر .ضع لطرة زيت ثم افحص  (11

 

ان استعمال المحاليل الصبؽية بصورة ؼير كافية من ناحية الكمية او الولت المتاح  مالحظة :

 ينتج عن  تصبيػ ؼير جيد وؼير متساو  .
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 ان البكتريا التي تتصبػ بصبؽة كرام تمع في احدى المجموعتين :

   (Gram positive)المجموعة الموجبة لصبؽة كرام  -1

التي تحافظ على الصبؽة االبتدائية ) البنفسج البلور  ( فلذا يظهر لونها ازرق او وهي 

 بنفسجي .

   (Gram negative)المجموعة السالبة لصبؽة كرام  -2

وهي التي تفمد الصبؽة االبتدائية فلذا تتصبػ بالصبؽة المعادلة ) السفرانين( ويظهر 

 لونها احمر .
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 :Lab.(8)        :                                                                   الثامنالمختبر 

  م. شيماء عبد دمحم                                                                                     

 الفحص المجهري

 Motility of Bacteria البكتٌرٌا حركة فحص

 متحركة وؼير( motile) متحركة بكتيريا إلى الحركة على لدرتها حيث من البكتيريا تمسم

(nonmotile )األسواط تسمى والتي المتحركة للبكتيريا حركية أعضاء لوجود ونظرا 

(flagella )حيوية حركة متحركة تكون البكتيرية األنواع هذه ف ن (vital movement )أو 

 المعلمة المطرة تحضير بواسطة الحركية األعضاء هذه دراسة ويمكن حميمية, حركة تسمى

(Hanging Drop Preparation )أما. منتظمة تمدمية حركة للبكتيريا الحيوية والحركة 

 سواء جسم أل  تحدث والخلؾ لألمام منتظمة ؼير تذبذبية حركة فهي للبكتيريا البراونية الحركة

 .ميتا أو حيا كان

 ألن ساعة 18 عمرها يتجاوز ال الزرع, حديثة بكتيرية مزارع استخدام يجب: مالحظة*

 .العمر بتمدم الحركة على لدرتها تفمد البكتيريا

 المعلقة القطرة بواسطة البكتٌرٌا حركة فحص( 1)

 :العمل طريمة

 ؼطاء مركز الى النمو نشطة العمر حديثة البكتيرية المزرعة من Loop التلميح بابرة ينمل  1-

 .نظيؾ شريحة

 .الفازلين من صؽيرة نمط الؽطاء اركان في يوضع 2-

 المعلمة النمطة تكون بحيث باحتراس الشريحة تملب ثم الؽطاء فوق الممعرة الشريحة توضع 3-

 .الشريحة لاع مالمسة بدون التمعير منتصؾ في

 .االضاءة تمليل مراعاة مع المطرة حافة عند الفحص ويتم المجهر على الشريحة توضع 4-

 .الزيتية العدسة باستخدام الفحص يتم -5

 .الحركة نوع بيان مع الخاليا تجمع وطريمة وشكل حركة الرسم مع يوصؾ -6
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 :الوخز بواسطة  لبة ن ف منابت استخدام( 2)

( U) حرؾ شكل علي االنابيب استخدام او الزجاجية االنابيب داخل في بالوخز الحمن باستخدام

 : ساعة 24 عمرها بكتيرية مزرعة باستخدام الحمن يتم

 : العادية االنابيب حالة في - أ

 حالة في اما متحركة الؽير البكتيريا حالة في رائك االنبوب و فمط الوخز مكان في النمو يبدو

 مملوبة شجرة شكل علي الوخز مكان ظهور مع كلة االنبوب تعكير يتم المتحركة البكتيريا

 (:U) حرؾ شكل على االنبوبة حالة في - ب

 ل  االخر الجانب حتي الوخز مكان من االنبوب تعكر نالحظ المتحركة البكتيريا حالة في نالحظ

 رائك االنبوب بالي و فمط الوخز مكان في النمو نجد متحركة الؽير البكتيريا في اما

 :الم بوبة  لبة الن ف المنابت استخدام( 3)

 ذات االبرة باستخدام الطبك منتصؾ في الحمن يتم و اجار% 1.5 بنسبة المؽذ  االجار استخدام

 48-24 لمدة مئوية درجة 37 عند الطبك تحضين يتم فحصها المراد بالبكتيريا  Loopالعمدة

 :يلي ما يالحظ و ساعة

 سطح عن بارتفاع و فمط الحمن مكان في النمو نجد متحركة الؽير البكتيريا حالة في -

  المؽذ  الوسط

 الطبك انحاء في متصلة تموجات شكل علي النمو ان نجد المتحركة البكتيريا حالة في -

 . Proteusمثل بكتريا  الحركة نشطة البكتيريا هذه ان علي دليل هذا و كل 
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 Lab.(9)المختبر التاسع                                                                                

 م. شيماء عبد دمحم                                                                                       

 رٌاالبكتطر  عد 

يمكن تمدير وتحديد النمو البكتير  بعدة طرق اما مباشرة  ويتم ذلن باستخدام المجهر الضوئي 

مرات النامية على طبك ععدد المستلفحص العينة او بطرق ؼير مباشرة ويكون ذلن بحساب 

 زرعي صلب .

 الطرق المباشرة:

 :  Stained Smearالمسحة المصبؽة  .1

2سم1كم المعلك البكتير  على مساحة معينة ) 0.01اذ ينشر حجم معلوم 
( في الشريحة 

الزجاجية ثم يثبت ويصبػ ويفحص بالمجهر الضوئي وبما ان  ليس من العملي حساب عدد 

الخاليا في المساحة فال ننتخب عدد حمول مجهرية بصورة عشوائية ويحسب عدد الخاليا 

 فيها كاالتي : 

2سم1عدد البكتيريا /مل = عدد الحمول في 
كل (*معدل عدد الخاليا الموجودة في 5111) 

 *مملوب التخفيؾ.111حمل *

 مل.1مل الى  1.11=لتحويل المطرة من 111

ولد واجهت هذه الطريمة عدة انتمادات واهمها صعوبة نشر العينة بصورة متجانسة ولد 

 استعيض بطرق افضل.

 

 

 
 

 

 

 : Petroff –Hausser Counting –Chamber.استعمال ؼرؾ العد 2

وهي عبارة عن شريحة زجاجية ممسمة بصورة دليمة ومضبوطة الى مربعات مساحة كل منها 
 

   
ملم 

2
ومؽطاة بؽطاء زجاجي يرتفع بممدار 

 

  
ملم 

2
عن الشريحة اذ ان الحجم في المربع  
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الواحد سيكون مساويا الى 
 

     
ملم

3
يوضع المعلك البكتير  الؽير مصبػ بحجم معلوم ومن ثم  

 ال المجهر وتحسب عدد الخاليا كاالتي : يفحص باستعم

 

عدد البكتيريا /مل = 
عدد البكتيريا المحسوبة في الحمول

عدد الحمول
 *مملوب التخفيؾ 21111* 

ان طريمة العد المباشر سهلة وسريعة وتحتاج الى المليل من االدوات ويمكن مالحظة الشكل 

المعلك الكثيؾ جدا وال يمكن حساب عدد الخارجي للخاليا اثناء عملية العد كما يجب تخفيؾ 

 الخاليا في المعلك المخفؾ بدرجة كبيرة .

 الطرق ؼير المباشرة 

وتشمل حساب عدد الخاليا البكتيرية الحية فمط والموجودة في العينة االصلية وتحسب عدد 

الخاليا بهذه الطريمة عن طريك االطباق المزروعة , ان هذه التمنية تعتمد اساسا على ان كل 

( وبمعنى اخر ان  Colonyميكروب ينمو ويتكاثر مكونا كتلة حية من البكتيريا ) المستعمرة 

ب الواحد ينتج عن  مستعمرة واحدة يضاؾ الى ذلن االفتراض السائد بان المعلك الميكرو

 البكتير  عادة متجانس وال يحصل في  تجمع للخاليا.

 حساب عدد الخاليا البكتيرية عن طريك عد المستعمرات في االطباق المزروعة  .1

The Plate Count Technqiue                                                                        

           

تعتمد هذه التمنية على تخفيؾ العينة خالل سلسلة من االنابيب الحاوية على ماء معمم 

ومن ثم تستعمل سلسلة من االطباق الحاوية على وسط زرعي صلب ,سيالحظ تنالص اعداد 

على مستعمرات معزولة  المستعمرات الناجة بسبب ملية التخفيؾ والذ  سيساعد على الحصول

بصورة جيدة فلذلن فان  باستعمال هذه الطريمة يمكن الحصول على معلومات عن نوعية وكمية 

 البكتيريا الموجودة في العينة االصلية .

  Pouring Plate methodأ.طريمة الصب باالطباق 

 االدوات والمواد المستعملة :     

 مراد فحصها..دورق زجاجي حاو  على العينة ال1      

 .ماء معمم وانابيب اختبار زجاجية ومعممة .2      

 مل معممة . 11و 1.ماصات سعة 3      

 .اوساط ؼذائية خاصة بتنمية المجاميع البكتيرية .4      

 .اطباق زجاجية معممة .5      
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 خطوات العمل:    

مل من الماء المعمم  9مل من العينة االصلية الى انبوبة رلم واحد والحاوية على  1ينمل  .1

باستعمال ماصة معممة ويرج المزيج جيدا ليتكون محلول متجانس ذا تركيز
 

  
 

لانون التخفيؾ =
الجزء

الكل
 

=
 

   
 =

 

  
=10-1 

مع رج المحول جيدا  2الى المنينة  1مل من المنينة  1باستعمال ماصة معممة ينمل  .2

 2-10لنحصل على محلول متجانس ذات تركيز

التخفيؾ =
(   ) 

   
 =

   

  
=

 

   
=10-2 

6-5,10-4,10-3,10-10استمر بهذه العملية حتى تحصل على محاليل بتركيز  .3
عملية الرج  

 ضرورية لكل خطوة للحصول على محلول متجانس .
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6-5,10-10مل من التخفيؾ  1لتمدير اعداد البكتيريا والفطريات انمل  .4
بعد رج االنابيب  

 جيدا الى وسط طبك بتر  واعمل ثالث مكررات من كل تخفيؾ .

سم15اسكب في كل طبك حوالي  .5
3
مع ْ  م45من وسط ؼذائي مالئم ذائب بدرجة حرارة  

مراعاة الشروط الصحيحة لتمليل التلوث ثم حرن االطباق بشكل دائر  على المنضدة 

كس اتجاه عمارب الساعة ومرتين خمسة مرات باتجاه عمارب الساعة وخمس مرات ع

الى االمام والى الخلؾ لكي تتوزع خاليا االحياء المنمولة بصورة متجانسة مع الوسط 

 الؽذائي .

-24تترن االطباق الى ان يتصلب االكار ثم توضع في الحاضنة بصورة مملوبة لمدة  .6

.37ساعة وبدرجة حرارة 48  م 

مستعمرة . وفيما يلي 311-31فيها من  نختار االطباق التي يتراوح عدد المستعمرات .7

 مخطط لخطوات العمل .

 تحسب عدد الخاليا البكتيرية كاالتي : .8

عدد البكتيريا / مل من العينة االصلية =عدد المستعمرات في الطبك * مملوب تخفيؾ 

 العينة .

 

  Spread Plateب.طريمة النشر على االطباق 

مل من التخفيؾ المطلوب ) ال  1.1ثم ينمل ممدار في هذه الطريمة يحضر الوسط الصلب مسبما 

ينصح باستخدام كمية اكثر بسبب صعوبة جفافها على سطح الوسط الزرعي ( ثم ينشر على 

وبعد حضن االطباق يمكن عد االحياء  L)سطح الوسط بواسطة لضيب زجاجي يشب  الحرؾ)

 المجهرية كما في الطريمة السابمة .
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     Most Probable Numbers (MPN)طريمة العد االكثر احتماال  .2

عشرية وحتى التخفيؾ الذ  ينعدم في  تواجد  كما في الطريمة السابمة يجب تحضير تخافيؾ

مل من التخفيؾ المطلوب الى انابيب تحتو   1.1مل او  1البكتيريا او الفطريات ثم ينمل 

وسط النمو الزرعي السائل )ثالثة انابيب او خمسة ثمانية او عشرة( وتوجد جداول ممابل 

عدد تكرار االنابيب كلما كانت  عدد االنابيب التي تستخدم الخراج الميم منها . وكلما زاد

لنتائج اكثر دلة , وبعد حضن االنابيب يحسب عدد االنابيب التي ظهر فيها نمو )موجبة ( 

وتمارن بجدول احصائي خاص الستخراج العدد المريبي ويضرب هذا العدد بمملوب 

 التخفيؾ . 

 

 

 

 

 

 

طريمة النشر على 

 االطباق

 طريمة صب االطباق
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                                                                    Lab.(10)المختبر العاشر                  

 م. شيماء عبد دمحم                                                                                       

 عزل البكتريا في مزارع نمية :

Isolation and Pure Culture Techniques 

نذان آتريا او ا  كائن مجهر  فيوسط ؼذائي محضر في المختبر يطلك عليها كحينما تزرع الب

. ان االنواع المختلفة للبكتريا النامية على نفس الوسط الزرعي لد تظهر  (cultures)بالمزارع 

يعتبر من المهم جدا معرفة المظهر الخارجي او خصائص المزارع لتمييز متباينة تماما فلذلن 

والتي تساعد كذلن في تشخيص النوع فلذا يجب الحصول على البكتريا في االنواع المختلفة 

 وتحديد خصائص المزرعة او أ  خاصية اخرى .مزرعة نمية لبل دراسة 

 ان المزرعة النمية تتكون من مجموعة من الخاليا مشتمة من خلية ام واحدة .

ة في العينة الطبيعية توجد تمنيات مختلفة يمكن بواسطتها عزل االنواع المختلفة الموجود

 المختلطة وانماءها في مزارع نمية .

 

 الطرق المستعملة للحصول على مزارع نمية: 

 The streak-plate and(العزل بعمل الخطوط او النشر على سطح بيئة ؼذائية صلبة 1

spread – plate techniques  

لعزل الميكروبات في مزارع نمية اذ يوضع جزء من عينة وهي الطريمة الروتينية المعتادة 

معمم على سطح اكار متصلب ومن ثم تعمل خطوط على السطح .  loopالميكروب بواسطة 

 لنشر العينة على سطح االكار .  (L)يمكن استعمال عصا زجاجية على شكل حرؾ 

كروب بصورة منعزلة ان هذه الطريمة تخفؾ من تركيز الميكروبات تدريجيا بحيث يظهر المي

 الواحدة عن االخرى .
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يوضح الشكل السابك التمنية المستعملة للحصول على مستعمرات معزولة وحينما نعمل الخطوط 

 ستبتعد بعضها عن اآلخر بمسافات كافية .بطريمة صحيحة فان الخاليا 

تعتبر كل مستعمرة ان كل مستعمرة معزولة هي عبارة عن الجيل الناتج من خلية واحدة فلذا 

عبارة عن مزرعة نمية وحينما ينمل جزء من هذه المزرعة النمية الى وسط زرعي آخر 

فسنحصل على مزارع نمية بعد ان توضع لفترة مناسبة في الحاضنة وبدرجة حرارة مالئمة 

 وللتأكد من نماوة المزارع في الوسط الزرعي يجب ان تفحص مجهريا .

 

 Pour plate methodالعزل عن طريك الصب  (2

عند استعمال هذه التمنية يجب تخفيؾ العينة الحاوية على نوعين او اكثر من الميكروبات الى 

درجة كبيرة بطريمة التخافيؾ العشرية لبل البدء بالعمل بسبب ان المستعمرات ستنمو متماربة 

 الى درجة كبيرة ويصبح من الصعب عزل المستعمرات بعضها عن اآلخر.

 


