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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.

 

 


