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 : Disinfectionالتطهير 

على  في او (vegetative pathogens)هي قتل أو تحطيم االحياء المجهرية المرضية الخضرية 

العوامل  لإلشارة الى ((disinfectantيستعمل مصطلح المطهر و المواد بحيث لم تعد تشكل خطرا  

 . ((inanimate objectsالكيمياوية المستخدمة في تطهير األشياء الغير حية 

  Sterilization: التعقيم 

د  توجهي عملية إزالة أو قتل جميع االحياء المجهرية من على سطح شيء معين أو مادة ما وال

 م طرق, تقسnot sterile او غير معقمة  sterileدرجات للتعقيم فأما ان تكون المادة معقمة 

 التعقيم الى قسمين رئيسين هما:

 وتشمل كل من:(: (Physical methodsالطرق الفيزيائية  -1

 ( (Heat   الحرارة -أ

  (Filtration) الترشيح  -ب

 (Radiation) االشعاع -ج

 (:  (Chemical methodsالطرق الكيميائية   -2

 :physical methods)أوال: الطرق الفيزيائية )

 (Phenol)              الفينول  -أ

 (Alcohols) الكحوالت -ب

 (Halogens) الهالوجينات -ج

 (Heavy metals) المعادن الثقيلة -د

  (Soap and detergents)            الصوابين والمنظفات -ه
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لطرق يعتبر التعقيم بالحرارة من أكثر ا :Sterilization by Heat)) التعقيم بالحرارة -1

ط المخطيمكن توضيح اقسام التعقيم بالحرارة بللسيطرة على االحياء المجهرية و استخداما

 االتي:

 

 

 

 

 (: (dry heatالحرارة الجافة  -أ

 (: (Flamingالتلهيب حتى االحمرار  -1

 forceps، نهايات الملقط bacteriological loop needleوتستعمل مع الناقلة الجرثومية 

اللهب الى  حيث تمرر األدوات السابقة الذكر خالل bladeوالشفرة الجراحية  scissorsوالمقصات 

 درجة االحمرار ومن ثم تستخدم بعد تبريدها.

 (: (short time flamingالتلهيب لفترات قصيرة  - 2

لوث ع التفتحات االنابيب والقناني المختبرية وكذلك الماصات لمن تستخدم هذه الطريقة لتلهيب

 .الجرثومي عند فتحها، حيث يتم التلهيب لفترة قصيرة دون الوصول الى درجة االحمرار

 (: (Hot air ovenفرن الهواء الحار  -3
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ري يستخدم فرن الهواء الحار لتعقيم المواد الزجاجية مثل أنابيب االختبار وأطباق بت

لغرض م لهذا ايستخدالماصات...الخ، باإلضافة الى المواد المعدنية التي ال تتأثر بالحرارة الجافة وو

 فرن يعتمد على تدوير الهواء الساخن من خالل مراوح خاصة حيث تتراوح درجة الحرارة

 م ( ولمدة ساعة واحدة.° 180 – 160المستخدمة من) 

 

 درجة غليان الماء الى:عدياً حسب وتقسم تصا: الحرارة الرطبة -ب

 : Pasteurizationالبسترة  -1

يقة وتدعى دق 30م لمدة °62.9سميت نسبة الى العالم لويس باستور، وتجري البسترة بدرجة حرارة 

ض ثانية وتدعى بطريقة الومي 15م لمدة °71.6او بدرجة  holding methodبطريقة المسك 

flash method الجراثيم الممرضة وخصوصا  عصبيات تستخدم البسترة للقضاء على أغلبو 

 .السل وبروسيال اإلجهاض وجراثيم السالمونيال

 : Boilingالغليان  -2

قسم لخضرية وادقائق كافية لقتل الجراثيم  10 – 5م لمدة °100ان التسخين الى درجة غليان الماء 

ذه ومن عيوب ه لهذا الغرض Boilersتستخدم الغاليات  حيث من الجراثيم المكونة لالبواغ

 سهولة.ثها بالطريقة ان هذه المواد تفقد بريقها وتتعرض للتآكل والصدأ باإلضافة الى سرعة تلو

 : Tantalizationالتندلة  -3

 واد الىمخين الحيث يتم تس المتقطعة خالل فترة زمنية طويلة باستخدام الحرارة  ويقصد بها التعقيم

لمواد بدرجة دقيقة ومن ثم تحضن هذه ا 30البخار ولمدة م باستخدام الحمام المائي أو °100درجة 

قة لتعقيم لمواد تستخدم هذه الطريوأيام متتالية  3ساعة وتكرر هذه العملية على مدى  24م لمدة 37°

 .بالمؤصدةوالمحاليل التي تحتوي على السكريات التي تتأثر عند تعقيمها 

 : Autoclavingصدة ؤالتعقيم بالم -4

لمواد اتوضع  صدة على مبدأ استخدام الحرارة الرطبة )البخار( مع الضغط حيثؤبالميعتمد التعقيم 

 فيه كموهو عبارة عن قدر للضغط يتم التح) autoclaving صدةؤالمرد تعقيمها داخل جهاز الم

اوند / ب 15م وضغط °121وتضبط الحرارة على درجة  بالحرارة والضغط والزمن الالزم للتعقيم(

وساط الزرعية تستخدم هذه الطريقة لتعقيم معظم أنواع األو دقيقة 30 – 15ولمدة تتراوح بين  2انج

 الحرارة الجافة. باستخداموالمالبس والمواد المطاطية التي تتلف 

  Arnold sterizer:معقم ارنولد   -5



                                         1مختبراالحياء المجهرية 
  

حااق ف لوضااع البيتااات والمحالياال المااراد تعقيمهااا ويلة عاان إناااء يوضااع فيااه ماااء وبداخلااه رعبااار

ن مار ة )أكثاد  اساتعمال الحارارة العاليابالجهاز ثيرمومتر ويستعمل في تعقيم البيتات التي تفساد عنا

 ى من خشالتي يو السكريات م( مثل البيتات التي يدخل في تركيبها  الجيالتين أو اللبن أو100

 

 

اثتة أيتام ثث يتترات يتي عقتيم يتي ات ا  ال تو  متن االجهت ث علتى ثتاويتتم التتحللها بالحرارة العالية 

 بالتعقيم المتقطع.يسمى ايضا ومتتالية 

 : Filtrationالترشيح  -2

 مضادةاألمصال ال تستعمل المرشحات في تعقيم األوساط والمحاليل التي تتأثر بالحرارة مثل

 ن خاللحيث تعتمد على مبدأ الفصل بالترشيح اما م  ومحاليل السكريات والمضادات الحياتية

ة رثوميان فعالية المرشحات الج ,الثقوب الصغيرة او من خالل االلتصاق على أسطح المرشحات

 ترشيح.بر العدار الضغط المستخدم تتغير مع حجم ثقوبها كذلك مع الطبيعة الكيميائية للمادة ومق

 Radiation:    االشعاع -3

 الى  وعين أساسيين اما: باإلشعا  التعقيم ي قسم

 : ionizing radiationالتعقيم باألشعة المؤينة  -أ

ن مذات أطوال متناهية في القصر )أقل  electromagnetic raysوهي أشعة كهرومغناطيسية 

 .Gamma raysوأشعة كاما  X- raysأنكيستروم( مثل االشعة السينية  40 – 10

فة بشكل كامل ولكن يعتقد بأنها تسبب الضرر الدائم للحامض ان آلية عمل أشعة كاما غير معرو

HO2O2H ,2, ) حرباإلضافة الى تأين ماء الخلية وتكوين جذور الهيدروكسيل ال DNAالنووي 

HO الذي يعتبر عامل مؤكسد قوي والتي تؤثر بدورها على الحامض النووي )DNA  وتستخدم

مثل الحقن  disposable medical suppliesفي تعقيم المواد التي تستخدم لمرة واحدة  أشعة كاما

 وكذلك الكفوف الجراحية والمواد الصيدالنية التي تتأثر بالحرارة. plastic syringesالبالستيكية 

 

 : U.V lightالتعقيم باألشعة فوق البنفسجية  -ب

 انكيستروم(. 2800 – 2400وهي األشعة ذات الطول الموجي )
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  Chemical methods:ثانيا: الطرق الكيمياوية  

حيث  bactericidalاما ان يكون قاتال  للجراثيم  chemical agentsان تأثير العوامل الكيمياوية 

لى إيقاف نمو حيث يعمل فقط ع bacteriostaticيؤدي الى قتل الجراثيم أو ان يكون مثبطا  لنموها 

 معقميم للالجراثالتي تتعرض ييها  الجراثيم ومنع تكاثرها, ان تركيز المطهر والفترة الزمنية

 

وية لكيميااكمية التلوث كلها عوامل لها تأثير مباشر على كفاءة عمل العوامل وودرجة الحرارة 

 ية:ويمكن تقسيم أام العوامل الكيمياوية الى المجاميع التال

 : Phenolالفينول  -أ

ساس  انه األلة إالش ورائحته الغير مقبودقي ال يستعمل حاليا  وذلك بسبب تأثيره المخنان الفينول ال

 cresols لتطوير العديد من المطهرات التي تدعى بالمطهرات الفينولية والتي تضم الكريسوالت

بب تسرب ستالسايتوبالزمية للجراثيم وان الفينوالت تعمل على االغشية حيث  Dettolوالديتول 

 محتويات الخلية في التراكيز الواطتة وتسبب تخثر البروتين في التراكيز العالية.

 Alcohols:الكحوالت  -ب

ة لخضرييعتبر الكحول االثيلي والكحول االيزوبروبيلي ذا فعالية سريعة في قتل الجراثيم ا

ا يعمل ية كمبيعة البروتين داخل الخلية الجرثومان طبيعة عمل الكحوالت هي تغيير طو والفطريات

كحوالت هو أكثر % من ال70ان استخدام تركيز حيث  في الغشاء الخلوي الدهنية مذيبا  جيدا  للمواد 

 من فعاليته % وذلك يعود الى ان إضافة الماء الى الكحول يزيد99,9فعالية من التراكيز النقية 

وديوم الى % من حامض الكبريتيك او هيدروكسيد الص1بإضافة  يمكن جعل الكحول قاتال  لالبواغو

 .%70محلول الكحول 

 : Halogensوجينات لالها -ج

تضم الهالوجينات عدة عناصر ولكن الكلور واليود فقط هي التي لها تأثير مطهر وتعتبر عناصر 

 bleachingفي صناعة المواد القاصرة  hypochloriteيستخدم الهايبوكلورات و مؤكسدة

agents يستخدم اليود كصبغة و المستخدمة في تعقيم أدوات صناعة األلبان وحمامات السباحة

هي الحساسية واصطباغ الجلد وقد تم التغلب على هذه المشاكل من  ود% ومن مساوئ الي1بتركيز 

ان آلية عمل الهالوجينات تتمثل , خالل إضافة بعض المواد المنظفة والتي تدعى بحامالت اليود

 بأكسدة البروتينات الخلية الجرثومية وبالتالي موتها.

 : Heavy metalsالمعادن الثقيلة  -د
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ة لعضوياان معظم المعادن الثقيلة تحتوي على الزئبق والفضة وتشمل المركبات العضوية وغير 

تخدم المس mercurochromeالمثال الشائع هو المركب التجاري الميركروكروم و لهذه المعادن

تمنع ثيم وتستخدم مركبات الزئبق في الوقت الحاضر كمواد حافظة تبيد الجراو في تطهير الجروح

 نمو الفطريات.

 

 

كسيا  باط عان آلية عمل المعادن الثقيلة هي تثبيط الخمائر حيث يعمل الزئبق مثال  على االرت

روتينات في البروتينات الجرثومية مما يؤدي الى تثبيط عمل هذه الب SHبمجاميع السلفادريل 

 وموت الخلية الجرثومية.

 : Soap and detergentsالصوابين والمنظفات  -ه

وتمتاز الصوابين  في الماء نهي مواد تقلل الشد السطحي وتمتاز بكونها مرطبة وقابلة للذوبا

ن خالل استحالب الطبقة الدهنية الجلدية وإزالة والمنظفات بأهميتها في السيطرة على الجراثيم م

 quaternaryمن أهم هذه المركبات هي مركبات االمونيوم الرباعية و فيها تمركزةالجراثيم الم

ammonium compounds  التي تعمل على مهاجمة الغشاء الخلوي للجراثيم باعتباره يحتوي

 stableعادة ما تكون المنظفات مواد غير سامة وثابتة و على الشحوم باإلضافة الى تثبيط الخمائر

 ورخيصة الثمن.

 ي:اث واا اك طرق أخرى لقتل الجراثيم واي طرق مختبرية عادة ما تجرى اث اء القيام باألبح

 تحطيم الجراثيم بالموجات فوق الصوتية. -1

 تحطيم الجراثيم بالتجميد والتذويب المتكرر. -2

 رية تحت الحمراء.تحطيم الجراثيم بالموجات الحرا -3

  mechanical methods :الطرق الميكانيكيةثالثا: 

كياة قاة ميكانيتعتمد هذه الطرق على إزالة خاليا الكائنات الحياة الدقيقاة مان الوساط الكامناة فياه بطري

زياد عان تطاار التاي كأن تحجز الثقوب الدقيقة للمرشاحات المساتعملة خالياا الكائناات الحياة ذات األق

شااحنة أيضااا علاى ال علااى قطار الثقاوب فقااط بال يعتماد فيتوقاالتعقاايم بالمرشاحات ال ثقوبهاا وأقطاار 

 الكهربائية 
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مااان  هناااال العديااادالدقيقاااة المحتااوي عليهاااا الساااائل و للمرشااح وكاااذلك الشاااحنة الكهربائياااة للكائناااات

 كما يلي :المادة التي يصنع منها المرشح وتختلف فيما بينها في نوع التي المرشحات 

 .من الطين الدياتوميشح بيركفيلد: يتكون مر -أ

  .من الجبسيتكون  :مرشح عجينة باريس -ب

 

 .من مادة األسبستوسيتكون  :مرشح زايتس  -ج

  .من الزجاج المسامييتكون مرشح الزجاج المسامي:  -د

 .سترات السيليلوزامن يتكون  :المرشحات الغشائية أو الجزيتية -ه

 

 تعقيمهااا عاان طريااق الحاارارة الرطبااة نالمااواد التااي ال يمكااتسااتعمل المرشااحات فااي تعقاايم بعااض 

واد مثاال بنوعيهااا حيااث أن الحاارارة المرتفعااة تغياار ماان الخااوا  الكيميائيااة و الفيزيائيااة لهااذه الماا

 .التحضيرات اإلنزيمية ومحاليل المضادات الحيوية
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 staining  Bacterial البكتيرية الصبغات

 : مجاميع ثةالث الى التصبيغ في المستعملة البكتيرية الصبغات تقسم 

Simple stains _1 البسيطة الصبغات 

 Basic stain القاعدية الصبغات -

  Acidic stain الحامضية الصبغات -

Differential , Compound ) stains _2  )المركبة ( الصبغات التفريقية ( 

Gram's stain_ كرام صبغة 

 Acid-Fast Stain للحامض المقاومة الصبغة -

Structural stains _3  التراكيب صبغات       

 stain Spore بواغاال صبغة -

 stain Capsule المحفظة صبغة -

 stain flagellar سواطاال صبغة -

 : الصبغات هذه عن عامة فكرة نتناول وسوف

 البسيطة الصبغات _1

 بالتالي و وترتيبها ، حجمها ، البكتريا شكل على التعرف في مهم دور البسيطة للصبغات

 : يلي ما الصبغات هذه وتشمل ، للبكتريا ولياال التشخيص في تساعد

 القاعدية الصبغات -

 وايونات موجبة ايونات من تتكون عامة بصورة المالحو ، حالام عبارة هي الصبغات

 ، قاعدية الصبغة ان يعني الصبغة من الموجب يوناال في اللون وجود ان ، سالبة

 اذ ،  Methylene blue المثيلين ازرق صبغة القاعدية الصبغات على مثلةاال من

 الخلية ان وبما.  للصبغة الموجب يوناال على محمول اللون عن المسؤول الجزء ان

 والمسؤول للصبغة الموجب يوناال مع تتحد سوف فأنها سالبة بشحنة مشحونة البكتيرية

 . زرقاال باللون البكتيرية الخلية تصطبغ وبالتالي اللون عن

 



 الحامضية الصبغات

 حامضية تعد الصبغة فأن ، الصبغة من السالب يوناال على محمول اللون كان اذا 

 المستخدمان Nigrosin النيكروسين وصبغة ink  Indian الهندي الحبر صبغة مثالها ،

 . البكتيرية المحفظة صبغ في

 Procedure العمل طريقة

A .وجافة ومعقمة نظيفة زجاجية شريحة نحضر . 

B .على الحلقي الناقل بواسطة السائلة البكتيرية المزرعة من صغيرة قطرة نضع 

 الحالة هذه ففي صلبة مزرعة من البكتريا اخذنا لو بينما ، الزجاجية الشريحة

 المأخوذ المستعمرة جزء مع جيدا وتمزج الشريحة على الماء من قطرة توضع

 . الناقل بواسطة

C .رقيقة طبقة تكوين لغرض الشريحة غطاء بواسطة الشريحة على العينة ننشر . 

D .يدالالس مجففة بواسطة او بالهواء المسحة نجفف . 

E .مرات ثالث اللهب فوق الشريحة بأمرار وذلك المسحة نثبت . 

F .البنفسجي ، المثيلين ازرق ) استعمالها المراد الصبغة من قطرات عدة نضيف 

 ( السفرانين ، فوكسين الكاربول ، البلوري

G .الزيتية بالعدسة ونفحص ، الشريحة نجفف ثم ، بهدوء بالماء الشريحة نغسل . 

 

 gram stain كرام صبغ

 لذلك( م1884جرام كريستيان)  استعملها من وأولالمركبة او التفريقية  ات الصبغ أهمهي 

 .باسمة تعرف

 مجموعتين إلى تنقسم البكتريا أن نجد الطريقة هذه إتباع عند

 ال بدرجة اليود وجود في (البنفسجي الكريستال)  األساسية القاعدية بالصبغة تصبغ بكتريا-1

 . األسيتون او بالكحول بالغسيل الخاليا من الصبغة إزالة معها يمكن

 gram positive لجرام الموجبة بالبكتريا وتعرف البنفسجي باللون البكتريا خاليا وتصبغ



 الخاليا تصبح لذلك) لذلك بسهولة بالكحول الغسل بعد البنفسجية  الصبغة منها تزال بكتريا -

 (.بالكحول الغسل بعد شفافة

 ( الصفرانين) مثل احمر بصبغ تصبغ خالياها رؤية ولتسهيل

 . العكسية بالصبغة وتسمى

 . gram negativeلجرام السالبة البكتريا وتسمى االحمر باللون البكتريا خاليا تصبغ حيث
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     Microbial culture media  األوساط الزرعية

 يمكن تلخيص فوائد األوساط الزرعية المستعملة في مختبرات الجراثيم بما يلي:

 يتم بواسطتها عزل الجراثيم وتكثيرها وإدامتها بصورة نقية. -1

 األوساط لنقل العينات السريرية وتعرف باألوساط الناقلة.تستعمل بعض  -2

 وي.تساعد بعض األوساط على دراسة بعض الخواص الحيوية وكذلك الوصف الحيوي والكيميا -3

 وصف المظهر الزرعي للجراثيم النامية يساعد في التعرف عليها. -4

احات اللق تستعمل األوساط في تحضير الجراثيم بكميات كبيرة والتي تستعمل بدورها في تحضير -5

 .vaccines and antigensوالمستضدات 

 :(Classification of Media) تصنيف األوساط

 Chemically defined methodأوساط محددة التركيب الكيميائي :  -1

تكون تمحدد "بتركيزات معروفة" وعلى ذلك فهي  وهي التي تتكون من مواد ذات تركيب كيماوي

  ألنمن أمالح غير عضوية, أو مخلوط من األمالح غير العضوية ومركبات غير عضوية, ونظرا  

ر تجهيز تكرا التركيب الكيماوي لكل مكونات الوسط التركيبية يكون معروفـا  ومحددا , فإنه يمكن

 رات التحضير.مثل هذه األوساط بنفس الدقة في كل مرةٍ من م

 Chemically no defined method:  أوساط غير محددة التركيب الكيماوي -2

دخل في لتي تاوهي التي تحتوي على ما يلزم لنمو الميكروبات من مواد بشكلها الخام مثل األوساط 

 التركيب ا كانتركيبها المواد الطبيعية كمستخلص اللحم أو الدم أو مستخلص األنسجة النباتية ولم

عروفة مغير  الكيماوي الدقيق لمثل هذه المواد غير محدد بمعنى أن جميع مكونات الوسط وكمياتها

 .مليـا  بالضبط وتختلف باختالف المادة الطبيعية المستعملة كان من الصعب تكرار تحضيرها ع
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 تقسيم األوساط الزرعية:

 حسب الطبيعة الفيزيائية:  -أ

 

 

 من استعمالها: غايةحسب ال -ب
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 :simple media ةاألوساط البسيط -1

ا معظم و فيهتحتوي هذه األوساط على المواد الغذائية األساسية كمصدر للنتروجين والكاربون وتنم

 :مثل مواد غذائية نادرة او معقدة الجراثيم التي ال تحتاج الى

  المرق الغذائيnutrient broth 

  ماء الببتونpeptone water 

  االكار المغذيNutrient agar 

 :different mediaاألوساط المفرقة  -2

اكونكي ط الميمكن بواسطة هذه األوساط التفريق بين أنواع الجراثيم مثل وجود سكر الالكتوز في وس

 :مثل المخمرة فتكون عديمة اللونفالجراثيم المخمرة تظهر بلون وردي اما الجراثيم غير 

كتوز على التفريق بين الجراثيم المخمرة لسكر الاليعمل  :MacConkey agarأكار الماكونكي  -أ

 عن الجراثيم غير المخمرة لسكر الالكتوز.

 لمحللة للدمايعمل على التفريق بين الجراثيم المحللة للدم عن تلك غير  :Blood agarأكار الدم  -ب

دم ه الل، ملح الطعام، ببتون ثم يضاف blood agar baseويتكون أكار الدم من الوسط األساس 

 م.°50% حيث تتم إضافة الدم بدرجة حرارة 10 -5المعقم بتركيز نهائي 

  -ت

 :Selective media األوساط االنتخابية -3

مو نز من تحتوي هذه األوساط على مواد مثبطة للجراثيم الغير مرغوب فيها وفي نفس الوقت تعز

 :مثل الجراثيم المراد عزلها

 : Bismuth Sulphite agar  وسط بزموث سلفايت -أ

ألخضر ، أهم مكونات الوسط هي اSalmonellaويستعمل هذا الوسط لعزل جراثيم  السالمونيال 

لى كاشف عالذي يعمل كمثبط لنمو الجراثيم باإلضافة الى احتواءه  Brilliant a greenاللماع 

Bismuth Sulphite indicator. 
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 : Mannitol Salt agar حوسط سكر المانيتول والمل -ب

لجراثيم يتم تثبيط احيث  Staphylococciيستعمل هذا الوسط لعزل جراثيم المكورات العنقودية 

كر كما يحتوي الوسط على س NaCIاألخرى باحتوائه على التركيز المرتفع من ملح الطعام 

ظهر ت تيالوالعنقودية المخمرة للسكر المانيتول الذي يعمل على التفريق بين جراثيم المكورات 

 .Reddishتظهر بلون أحمر  تيأصفر عن غير المخمرة للسكر وال بلون

 

 :Enriched mediaاألوساط المغنية او الغنية  -4

راثيم ن الجمتنمو معظم أنواع الجراثيم على األوساط البسيطة ولكن في بعض األحيان هناك أنواع 

لعضوية اد انية بالموقد تحتاج الى مواد مغذية حيث يمكن اغناء األوساط البسيطة بإضافة مواد غ

 والفيتامينات والخمائر واالمالح ومن األمثلة على األوساط المغنية:

 Blood agarأكار الدم  -أ

 Heated Blood agar (Chocolate agar)أكار الشوكالته  -ب

 Brain heart infusion agarأكار نقيع المخ والقلب  -ج

 Tissue and body fluid's extractخالصات االنسجة الحيوانية او سوائل الجسم  -د

 Serum agarأكار المصل  -ه

 

 :Transport mediaوساط الناقلة ألا -5

نات من العي ان هذه األوساط تكون عادة بسيطة التركيب وفي الغالب تكون سائلة حيث تستعمل لنقل

سط وليها مناطق بعيدة وذلك للحفاظ عليها من الجفاف لحين وصول العينة الى المختبر ومثال ع

Stuart Transport medium. 

 :التاليـة موادال على احتوائهـا في الزرعية األوسـاط تشترك :المكونات األساسية لألوسـاط الزرعية

ــنو   -1  المعرردة البيئررـات فرري العضرروي للنتررروجين هامررـا   مصرردرا   يعتبررر :Peptoneالببت

 تحللرره بعرد الردهون مرن الخررالي اللحرم مرن ويحضرر التغذيررـة ذاتيرة غيرر البكتيريرـا لتنميرـة

 .الببسين بـإنزيم
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 :Nutrient agarاالكار المغذي  -2

ط ألوسايحتوي على خالصة اللحم، خالصة الخميرة، ببتون، ملح الطعام، أكار أكار، وهو من ا

 البسيطة.

 :Beef extract خالصنة اللحم -3

حيث  تحضر من اللحم البقري الخـالي من الدهـون بعد غليـه وترشيح الخالصـة وتركيزهـا

يحتـوي المستخلص على بعض األحمـاض غيـر العضويـة وبعض المواد العضويـة مثل 

 رى.مـو األخل الناألحمـاض األمينيـة, الجلوكوز, اليوريـا, حامض اللكتيـك, الفيتـامينـات, عوامـ

 Yeast extract:خالصة الخمينر  -4

 ـة.تحتوي على بعض األحمـاض األمينيـة وبعض العوامـل المسـاعدة للنمو وأمالح معدني

 Water:المناء  -5

دامه لى استخعالوة عتحتـاج الخاليـا الحيـة إلى المـاء لنموهـا وإلتمـام عملياتهـا األيضيـة وذلك 

 معدنيـة.ح التخـدام المـاء المقطر لخلوه من األمالكمـادة مذيبـة للمواد الغذائيـة ويفضـل اس

 : Solidifying agentsالمواد التصليبينة  -6

سـاعد بـة تتضاف إلى بيئـة الزرع السـائلة بعض المواد التي تعمل على تحولهـا إلى بيئـة صل

 على تكويـن مستعمرات فرديـه مثل: 

 :Gelatinالجيالتينن  -أ

املة ضر بمعفي بيئـات الزرع وهو عبـارة عن مادة بروتينيـة تحأول ما استعمل كمـادة تصليبية 

ً استعمـال الجيالتين كمادة تصليبية في البيئـة نظـ من  ن كثيـرراً ألعظام الحيوانات ويندر حاليـا

 البكتيريـا يمكن تحليلها مائيـاً وألنـه ينصهـر عند درجـات التحضيـن.

 Agar agar:اآلجار آجار  -ب

حل ى سواية تستخلص من بعض الطحالب البحريـة الحمراء والتي تنمو بوفرة علمادة كربوهيدرات

ه مرة م ( ويمكن إسـالت45 -42بعض الدول مثل اليابـان وهو يتصلب عند درجـة حرارة من ) 

دد ولوجيا ألن عم( ويتميـز عن الجيالتيـن بكونـه ال يمكن تحليلـه بي98ثانيـة عند درجـة حرارة )

 للة له قليلـة جداً.الكائنـات المح
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 تالبيئررـا تحضررير فرري تسررتعمل عررادة فهرري غذائيررـة مررادة تعتبررر ال :Silicaالسليكــنا   -ج

 التغذيرـة ذاتيرة غير البكتيريـا نمو لمنع وذلك التغذية الذاتيـة الكائنـات لتنميـة الالزمـة

 .معهـا

 طريقة تحضير الوسط الزرعي:

 وزن الوسط الزرعي. -1

 اذابة الوسط باستخدام الحرارة مع التحريك.  -2

 .Autoclaveالتعقيم بالمؤصدة   -3

 تبريد الوسط بعد تعقيمه.  -4

 قبل الصب. flaskتلهيب فوهة   -5

 صب الوسط في طبق بتري.  -6

 تلهيب الوسط بعد الصب.  -7

 تلهيب غطاء بتري بعد الصب.  -8

 ترك االكار يتصلب.  -9

 .وضع االطباق في أكياس لحين االستعمال  -10

 الحفظ في الثالجة بشكل مقلوب. -11

 :Bacterial growth on synthetic mediaتنمية الجراثيم على األوساط الزرعية 

 : تنمية الجراثيم في المزارع السائلة  -أ

 رعيةزوساط ان أسهل طريقة للتعامل مع الجراثيم تتم في تنميتها في أنابيب اختبار تحوي على أ

نحو لى السائلة كوسط المرق المغذي ووسط نقيع المخ والقلب ، يظهر النمو في المرق المغذي ع

 : التالي

 مفي جراثيكما تتفاوت في كثافتها حسب نوع الجرثومة وكمية الحقنة  :turbidityعكارة  -1

 .E.coli القولونية

طفو يا )قشرة( توهذه تمثل طبقة رقيقة من الخال :pellicle formationتكوين تجمع سطحي  -2

 .Bacillusعلى سطح المرق، كما في جراثيم العصيات 
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عر يظهر النمو على شكل راسب من الخاليا يستقر في ق :sediment formationتكوين راسب  -3

كورات م الماالنبوب ولكنه يرتفع بشكل لولبي او حلزوني عند رج االنبوبة بهدوء، كما في جراثي

 .Staphylococcusالعنقودية 

 

اسب راذا لم ترتفع الخاليا المترسبة في القعر فيعني ان  :formation Slime تكوين مخاط -4

 .Kebsiellaالخاليا النامية مخاطية، كما في جراثيم 

ف تنتج يمكن التأكد من وجوده بمشاهدة فقاعات الغاز التي سو :formation gas تكوين الغاز -5

 .E.coliجراثيم القولونية العند مزج االنبوب كما في 

 حيث يالحظ تغير لون الوسط الزرعي كما في جراثيم :depigmentationالخضاب الخارجي  -6

 .Pseudomonasالزوائف 

 

 : تنمية الجراثيم في المزارع الصلبة -ب

نقية  عزل الجراثيم عن بعضها لتكوين مستعمراتهو  فوائد استخدام المزارع الصلبةان من 

ستعمرة وبالتالي يسهل التعامل معها وتشخيصها بسهولة والم single pure colonies ةمنفرد

 الواحدة تمثل النمو الناتج من انقسام خلية جرثومية واحدة.

 

 الطرق المستعملة في تنمية الجراثيم على االوساط الصلبة:

 Streak – plate method طريقة تخطيط الطبق -1

 Pour – plate method طريقة الصب في الطبق -2

 spreading – plate method النشر في الطبق -3

 Agar – slop method األكار المائل -4
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 :Streak – plate methodطريقة تخطيط الطبق  -1

يتم بهذه الطريقة وضع النقلة الجرثومية على سطح االكار قرب حافة الطبق ومن ثم تخطط بإتباع 

الناقلة  باستخداماحدى الطرق الموضحة في االشكال التخطيطية الحقا  حيث يتم النقل والتخطيط 

كوين قد تؤدي الى ت ان الخاليا المتكدسة مع بعضها في بداية التخطيط و sterile loopالمعقمة 

عدد قليل من الخاليا الجرثومية  مستعمرات متصلة مع بعضها ولكن مع استمرار التخطيط ال يبقي اال

)وتظهر نتيجة  في نهاية التخطيط   على الناقلة حيث يؤدي ذلك الى تكوين مستعمرات منفردة

 : ومن الطرق الشائعة في التخطيط التخطيط بعد حضانة الطبق ونمو الجراثيم(

 Continuous Streaking المستمرالتخطيط  -1

 Interrupted Streaking التخطيط المتقطع -2

 Cross Streaking التخطيط المتقاطع -3

 Radiant Streaking التخطيط الشعاعي -4

 

الخاليا ويتم  ( كي بقل عدد4، 3، 2يتم تلهيب الناقلة كلما تم تغيير اتجاه الخطوط في الطريقة ) 

 منفردة.الحصول على مستعمرات 

طبق ضع التوضع االطباق في الحاضنة بصورة مقلوبة أي الغطاء الى األسفل، وذلك الن و مالحظة:

زرعي سط البصورة اعتيادية )أي الغطاء الى األعلى( وبوجود التراكيز العالية من الماء في الو

طبق ك للحريالصلب سوف يؤدي الى تبخر الماء وتكدسه على السطح العلوي للطبق، ولذلك فأن أي ت

 ا.سيؤدي الى انسياب قطرات الماء على سطح االكار ودمج المستعمرات الجرثومية مع بعضه

 :Pour – plate method طريقة الصب في الطبق  -2

 تستعمل هذه الطريقة لألغراض التالية:

 .Streptococciدراسة نمط التحلل الدموي لمستعمرات الجراثيم المحللة للدم مثل  -أ

 المستعمرات الواحدة عن األخرى بصورة أفضل مع نقاوة المستعمرة.فصل  -ب

 تعداد الجراثيم الحية. -ج
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صب في الطبق م ومن ثم ي°45وفي هذه الطريقة يتم حقن الجراثيم اثناء فترة سيولة االكار في درجة 

 ق.بااالط وبذلك تنتشر الجراثيم  في كل الوسط وليس فقط على السطح مكونة مستعمرات منفردة في

 : spreading – plate method النشر في الطبقطريقة  -3

واسطة مل من معلق الجراثيم المخفف على سطح االكار قرب المركز ثم تنشر ب 0,1توضع كمية 

 .cotton swapاو بواسطة ماسحة قطنية  Lناشرة زجاجية معقمة بشكل حرف 

 : Agar – slop method األكار المائلطريقة  -4

تم وي اتانتاج الغاز وكما تستعمل لمشاهدة تكوين الخضاب ا لحفظ الجراثيمتفضل هذه الطريقة 

رتفع مائلة تحضير االكار المائل بوضع أنبوب االختبار الحاوي على وسط االكار المغذي بصورة م

 slantل او أقل اذا اريد الحصول على سطح مائ °30 بما يقارب benchالفوهة عن سطح الطاولة 

راثيم لزراعة الج slant – buttاما اذا أريد الحصول على سطح مائل باإلضافة الى قعر  فقط

 .°30ن مفيتم وضع االنبوب الحاوي على االكار المغذي بزاوية اكبر  stabbingبواسطة الطعن 

 طريقة حقن الجراثيم على األوساط الزرعية:

لالزمة تدابير ات والالصلبة او السائلة تتم باتخاذ االحتياطا تنمية الجراثيم على األوساط الزرعية ان

 للحفاظ على النقاوة وعدم التلوث وكما يلي:

ن ثم تلهيب % وبحركة دائرية من المركز الى الخارج وم70تعقيم منطقة العمل باستخدام الكحول  -1

 السطح لفترات قصيرة.

 لجراثيماكافة  االحمرار وبهذا سوف يتم تحطيميجب تلهيب االبرة الناقلة او الحلقة الناقلة حتى  -2

ى لوثة الماثيم الملوثة ويجب االنتباه الى تسخين الجزء السفلي من المقبض ايضا  لكي ال تدخل جر

 قناني االختبار.

رفع ليسرى تليد امع مسك االنبوبة با ى وكما يمسك القلماثناء النقل يجب مسك الناقلة باليد اليمن -3

م اعاة عدمع مر او الغطاء بين أصابع اليد اليمنى او االصبع الصغير وراحة الكفالسدادة القطنية 

 فق معوضع الغطاء او السدادة على الطاولة، كذلك يجب مسك االنبوبة بصورة مائلة مع األ

مل ت الحمراعاة عدم انسكاب الوسط الزرعي السائل، يجب ان يتم الحقن قرب اللهب الن تيارا

 دخول الجراثيم الملوثة الى داخل االنبوب.من اللهب سوف تمنع 

ا بل حقنهقصيرة قلفترة ضرورة تعقيم فوهات القناني واألنابيب المنقول منها واليها وذلك بتهليبها  -4

 م .بالجراثي
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 :Growth in semi- slid mediumمو على الوسط شبه الصلب )مادة الجيالتين المطعو ( الن

ر هذه وتظه liquefaction of gelatinان بعض الجراثيم تتصف بقابليتها على تمييع الجالتين 

نمو  الصفة بعد حضانة قد تطول الى أسبوع او اكثر لذلك يجب وضع مواد مغذية وذلك لتعزيز

يم ة الجراثة حركالجراثيم باإلضافة الى الجالتين ويستفاد من التنمية على وسط الجالتين أيضا لمعرف

خاصة  ابرة حيث يمكن معرفة فيما اذا كانت الجراثيم متحركة ام ال من خالل طعن الوسط باستخدام

اء بعد انته)ريده يتم قراءة نتيجة نمو الجراثيم في وسط الجالتين من خالل امالة الوسط بعد تبو لذلك

الغير  لجزءان يكون فترة الحضانة( حيث ان الجزء المتميع يتحول الى سائل حتى بعد التبريد في حي

 متميع صلبا  في درجة حرارة التبريد.

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 Antibiotic susceptibility testing الحيوية للمضادات الحساسية ختبارا

 

 

 

 

 

 

 

 



 :للحساسية الكمي التقدير

 

 تلك نمو تثبيط على المضادات تلك قدرة خالل من المختلفة الحيوية للمضادات المايكروبات حساسية تقدر

 .كمية ومنها نوعية طرق منها, الحيوية المضادات حساسية لتقدير طرق عدة وهناك. المايكروبات

 حساس غير او حساس لالصابة المسبب الكائن كان اذا فيما لمعرفة هو الحساسية اختبار اجراء من الغرض

 الحساسية لتقدير اختبار أي اجراء وقبل. المريض بعالج الصلة وثيقة تكون التي المضادات من لعدد( مقاوم)

 :مايلي مراعاة من البد

 .طفرات بها يحصل المايكروبات من االنواع بعض الن in vitro للمايكروب الوراثية الخلفية معرفة -1

 .الواحد النوع افراد مع مقارنة االختبار قيد الساللة حساسية مدى -2

 mode of) أي وعمله الجسم قبل من امتصاصيته, تركيبه ,سميته مثل االختبار قيد المضاد عن نبذة معرفة -3

action.) 

 :الحساسية تقدير طرق

  Dilution method التخافيف طريقة( 1

  Diffusion methods of sensitivity testing االنتشار بطريقة الحساسية اختبار( 2

 التخافيف طريقة الى المختبر هذا في وسنتطرق

 التراكيز من سلسة تحضير على المبدا حيث من تعتمد Quantative كمية طريقة التخافيف طريقة تعتبر

 على المضاد قدرة ومالحظة البكتيريا من محدد عدد اضافة ثم للنمو مالئم وسط في للمضاد تدريجيا المضاعفة

 .االنابيب في العكورة تكون عدم او تكون مالحظة خالل من االختبار قيد البكتيريا قتل او النمو تثبيط

 صورة تعطي وال الحاالت من كثير في مجدية غير Disc method االقراص باستخدام االنتشار اختبار ان

 :التالية الحاالت في كما البكتيريا حساسية عن واضحة

 بكتيريا مثل slow growing rate microorganism النمو بطيئ مجهري كائن استخدام حالة في -1

Mycobacterium tuberculosis (ساعة 48 لها الجيل زمن )تعطي االقراص طريقة استخدام ان حيث 

 الحالة من اكبر التثبيط مناطق تظهر لذلك البكتيريا نمو من اسرع االكار في المضاد انتشار الن خاطئة نتائج

 (.حقيقية غير) االعتيادية

 هذه وهنا Proteus ال بكتيريا في كما Swarming التموج ظاهرة تظهر التي المجهرية االحياء حالة في -2

 (.االعتيادي من اصغر التثبيط مناطق ان أي)  المضاد انتشار عملية تعيق الظاهرة

 تنتشر والتي Polymyxin و Bacitracin مثل عالي جزيئي وزن ذات حيوية مضادات استخدام حالة في -3

 انتشار من اسرع البكتيريا نمو الن جدا صغيرة تكون او تظهر ال قد التثبيط مناطق فان لذلك االكار في ببطئ

 .المضاد

 االدنى المثبط التركيز من كال تقدير يتم وفيها التخافيف طريقة استخدام يفضل اعاله المذكورة الحاالت ففي لذلك

(Minimal inhibitory concentration - MIC )االختبار قيد البكتيريا نمو تثبيط الى يؤدي تركيز اقل وهو 

 الى يؤدي تركيز اقل وهو(  Minimal bactericidal concentration - MBC) االدنى القاتل والتركيز, 

 .االختبار قيد البكتيريا قتل



 

  العمل طريقة

 معقمة اختبار انابيب في Muller Hinton Broth وسط هو سائل وسط في البكتيريا من ثابتة كمية تزرع -1

 (.مل/خلية 106-105 بين يتراوح البكتيريا عدد) المضاد من تحضيرها المطلوب التراكيز بعدد

 من( صفر) التركيز على( 1 رقم) االول االنبوب يحتوي بحيث متزايدة بتراكيز الحيوي المضاد اضافة يتم -2

 االنبوب ويليه المضاد من تركيز اوطا على يحتوي الذي( 2 رقم) الثاني االنبوب يليه ثم Control المضاد

 .االنابيب لبقية بالنسبة وهكذا 2 رقم االنبوب في موجود ما ضعف تركيز يحتوي الذي( 3 رقم) الثالث

 الحضن بعد االنابيب فحص ويتم المدروسة للبكتيريا مالئمة حرارة درجة في جميعا االنابيب تحضن -3

 فعالية نتيجة نمو حدوث عدم الى فتشير الرائقة االنابيب اما العكورة بداللة نمو يحتوي منها أي على للتعرف

 .المضاد

 ال هو فيه المضاد تركيز فيكون عكرة انابيب سلسلة بعد ياتي رائق انبوب اول اختبار يتم:  MIC ال لتحديد* 

MIC. 

 زرعي وسط فيه طبق الى الرائقة االنابيب من( مل 0.1) الزرعي الوسط من كمية اخذ يتم:  MBC ال لتحديد* 

 المستعمرات تالحظ ثم ساعة 48-24 لمدة م 37 بدرجة االطباق تحضن ثم Muller Hinton agar صلب

 .MBC هو نمو فيه يظهر لم طبق اول يعتبر .طبق كل في النامية

 
 



 

 

 

 

 

  



  

 



 هو العلم الذي يتعامل مع الفايروسات.  :Virologyعلم الفايروسات 

 حياءألوا الحيه غير الماده بين الفاصل الحد على تقع خلويه ال تراكيب هي الفيروسات

 . خرىألا الكائنات شتى تصيب أن تستطيع وهي,  الدقيقه

 .. الدخان تبرقش لمرض دراسته اثناء 1882 عام في ايفانوفسكي العالم اكتشفها وقد* 

.              الثعبان سم تعني وهيVenum االصل الالتيني  من فيروس كلمة اشتقت وقد* 

 الفيروسات تاريخ

 في تتم وأن البد زراعتها فإن ولذا اجباريه ةمتطفل دقيقه كائنات بأنها الفيروسات تتميز* 

 .إكثاره عملية من والغرض الفيروس طبيعة على تعتمد ةمختلف بطرق وذلك حيه أنسجه

 المجهر بواسطة اال ترى الو كثيرا   البكتيريا تصغر جدا دقيقه معديه جسيمات الفيروسات* 

 أمراضا   تسبب وهي فقط الحيه ةالخلي داخل وتتضاعف تعيش أن ويمكنها االلكتروني

 وجنون البقر وداء الكلب. والجدري ةوالحصب طفالاال شلل:  مثل خطيره

 : أجزاء ثالثة من الفيروسات معظم تتألف :تركيب الفايروسات

  RNA أوDNA  من أما مؤلفال مركزيال جزءوهو الالحامض النووي  . 1

 .ويحميها النووية المادة يغطي( كابسيد) بروتيني غالف. 2

 بعض في فقط يوجد) البروتين بغالف يحيط نسيجي غشاءوهو  .الكابسيد يغلف لبيدي غالف. 3

 (.المغلفة الفيروسات تسمى األنواع هذه اإلنفلونزا، مثل الفيروسات أنواع

 



 

 الفيروسات تحمل. القطر في نانومتر 200 بحوالي عموما البكتيريا من اصغر الفيروسات تعد

 .عددا   وتزداد تتضاعف أن وتستطيع النووي، الحمض في مشفرة جينية معلومات كالخاليا

 التكاثر تتابع أن عليها ويجب. الحية الخاليا داخل طفيلية حياة حصري بشكل الفيروسات تعيش

 .الحية الخاليا خارج التضاعف يمكنها ال اذ المضيفة، الخلية داخل

 أن لها اليمكن ولكنها االنسان، خاليا إلى البكتيريا من الخاليا أنواع كل الفيروسات تصيب

 أن مثل نذكر الفيروسات تخصصية على كأمثلة .المضيفة الحية الخاليا ضمن إال تتضاعف

 فيروس ويصيب والخيار، كالتبغ النباتات أنواع بعض إال يصيب ال التبغ فسيفساء فيروس

 بعض فقط المكتسبة المناعة نقص فيروس ويصيب الثديية، الحيوانات أنواع بعض كلَب َال

 .االنسان عند( اللمفاوية الخاليا) الدم خاليا أنواع

 التضاعف

 بنقاط تلتصق الفيروسي الغالف بروتينات الن الخاليا، من معينة أنواع على الفيروسات تتطفل

 الفيروس( تكاثر) تضاعف خطوات يأتي فيما نذكر. المضيفة الخلية غالف على محددة استقبال

 .البكتيريا خاليا بعض على يتطفل الذي البكتيريا آكل

 الحمض حقنثم  المضيفة الخلية غالف على معينة التصاق بمواقع الفيروس غالف التصاق

 الوراثية المادة من نسخ وصناعة الفيروس تكاثربعدها  .المضيفة الخلية داخل الفيروسي النووي

 الجديدة الفيروسات وانتقال المضيفة، الخلية تحللوأخيرا  الكابسيد بروتينات نتاج وإ الفيروسية

 .أخرى خاليا لتصيب

 

  الفيروسية األمراض



 المعدية األمراض من العديد تسبب أنها حقيقة هي الفيروسات لدراسة الرئيسية الدوافع احدى

 والتهاب اإلسهال أشكال من والعديد والحصبة الكلب وداء واالنفلونزا الزكام بينها من الهامة،

 الحأل فيروس. اإليدز ومرض والجدري األطفال وشلل الصفراء والحمى الضنك وحمى الكبد

 التحقيق يجري أنه عن ناهيك التناسلي والهربس الباردة القروح يسبب( البسيط الهربس) البسيط

 .الزهايمر مرض في مؤثر عامل كونه احتمالية في

 من معينة أشكال تطوير في تساهم الورمي، الفيروس باسم المعروفة الفيروسات، بعض

 البشري الحليمي الورم فيروس بين االرتباط هو ذلك في مدروس مثال وأفضل. السرطان

 سالالت بعض قبل من تسبب الرحم عنق سرطان حاالت جميع تقريبا،: الرحم عنق وسرطان

 بفيروسات العدوى اجتماع هو اخر مثال. الجنسي باالتصال انتقاله يتم الذي الفيروس هذا

 .الكبد وسرطان C الكبد والتهاب ب الكبد التهاب

 والتي المعدية، اإلسفنجية الدماغ اعتالالت مثل أمراضا الفيروسية الجزيئات بعض تسبب و كما

 جنون" مرض) البقري اإلسفنجي الدماغ واعتالل جاكوب كروتزفيلد مرض كورو، تشمل

 satellite) يسببه الذي[ 5]د الفيروسي الكبد التهاب ومرض البريونات، عن الناجمة ،"(البقر

virus.) 

 واللقاحات الفيروسات

 حيث الفايروس من جزء أو ضعيفة فيروسات على تحتوي لقاحات االشخاص إعطاء يتم حيث

 الجسم إلى دخوله حال في ومهاجمته عليه والتعرف الفايروس ضد مناعة بتشكيل الجسم يقوم

 .أخرى مرة

 

 

 



 

  

 


