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 االحياء المجهرية وحفظ طرائق عزل وتنمية

Methods of isolating, developing and preserving micro-

organisms 

الهدف االساسي من تحديث الطرائق المستخدمة في العزل والتنمية هو لتقليل الوقت 

 والجهد والكلفة االقتصادية .

 من طرائق العزل :

 Replicaطريقة زراعة المستعمرات بطريقة استنساخ االطباق اوالً : 

plating technique  

لتي تكون غير قادرة ا Auxotrophsتستخدم في عزل طفرات العوز الغذائي 

المواد االساسية لنموها مثل الفيتامينات واالحماض  على تصنيع بعض

سط لكي تنمو االمينية وتحتاج الى عوامل نمو . لذلك يجب اضافتها الى الو

 بشكل صحيح .

التي تستطيع ان تصنع المتطلبات  Prototrophsوهذه تكون عكس ال 

 Minimal media, لذلك نجدها تنمو على االوساط الدنيا الضرورية لنموها 

والتي تحتوي على كاربون وكلوكوز ) مصدر طاقة (  ومصدر العضوي  

التي التستطيع النمو  Auxotrophsللنايتروجين وامالح  , على العكس من 

 على هذا الوسط اال بعد اضافة االحماض االمينية والفيتامينات .

يحتوي على عدد كبير من الخاليا   Cell population المجتمع الخلوي

وبضمنها الخاليا التي حصلت بها طفرات بسبب تعرضها الى عوامل فيزيائية 

وكيميائية , يتم زرعها في وسط كامل لتشكل الطبق الرئيسي والذي يحتوي 

 على اغلب المتطلبات الضرورية للكائن الحي . 

ئي صلب الى وسط ت من وسط غذاراد نقل عدد كبير من المستعمراعندما ي  

 : يتم اتباعها  الخطواتآخر هنالك عدد من 

له نفس قطر الطبق المراد طبعه وكذلك الحال للطبق المراد   Blockيؤخذ  -1

نقل المستعمرات اليه . ويتم تعقيمه بالكحول وي غطى بطبقة قماش من 

 القديفة  المعقمة ويتم تثبيت القماش بحلقة معدنية .



 

 
 مراد طبعه والطبق االخر الذي سيستلم الطبعة .يتم تأشير الطبق ال -2

 تطبع المستعمرات بدقة  -3

 (   Master plateي رفع الطبق االول )  -4

 – 8تطبع المستعمرات على االطباق االخرى والتي قد يتراوح عددها من  -5

 . Replica platesاطباق . والتي تعرف ب  10

-24لمدة  37-35توضع االطباق المطبوعة في الحاضنة بدرجة حرارة  -6

 ساعة . 48

 

 ي شترط باالطباق المراد طبعها ان تكون :

 يلة من المستعمرات ) غير مزدحمة (حاوية على اعداد قل - أ



 ان تكون المستعمرات صغيرة بحيث التلتصق مع بعضها . - ب

  بعت على االطباق مشابهة من المالحظ ان تكون المستعمرات التي ط 

 الرئيسي .للمستعمرات النامية على الطبق 

 minimalنمو المستعمرات على الوسط الكامل وغيابها في الوسط الواطي )

media  )  يكون دليالً على وجود طفرات وراثية وبالتالي يمكن الوصول الى عملية

 عزل هذه الطفرات وتشخيص المتطلبات الغذائية لها .

  السالالت االصلية ي طلق عليها بالسالالت االبويةParental strain  

  Slide cultureثانياً : زرع االحياء المجهرية على الشرائح الزجاجية : 

هذه الطريقة تستخدم لتنمية االعفان حتى تظهر بشكل واضح مع متابعة عوامل النمو 

 دون تعريض اجزاء من العفن الى عملية تكسير وتهشيم .

 تتلخص هذه  الطريقة بما يأتي :

وتوضع في اطباق بتري الحاوية على   Slidesتؤخذ الشرائح الزجاجية  -1

  Vعلى شكل حرف   Glass rodالعصا الزجاجية 

  Autoclaveتعقم الشريحة وبقية ملحقاتها باالوتوكليف  -2

 مللتر من الوسط الغذائي على الطبق ويترك حتى يجف او يتصلب  2ي صب  -3

تزرع االحياء المجهرية على الوسط الغذائي ويوضع عليها غطاء الشريحة  -4

 ثم ي عاد تغطية الطبق .  Cover slideلزجاجية ا

 ضمن الوقت والدرجة المناسبة .  Incubatorيوضع في الحاضنة  -5

 تفحص بالعدسة الصغرى ثم الكبرى لمالحظة تركيب االحياء المجهرية  -6



 

  Inoculationثالثاً : طرائق التلقيح 

 وتتم بواسطة التالي :

 على نمو كثيف ( ) تستخدم للحصول Cotton swabاستخدام  -1

 
وهي طريقة   Lاستخدام قضيب زجاجي بشكل حرف   Bent loopاستخدام  -2

 بديلة عن االولى .

 طريقة التخطيط الكثيف .  Heavy streakingاستخدام  -3



 
 Toothاستخدام عيدان الثقاب المعقمة او عيدان تنظيف االسنان المعقمة  -4

stick  احد وبوقت قصير ) للحصول على عزالت كثيرة خالل الطبق الو

بسبب اختصار عملية التعقيم الن العيدان معقمة اصال بالمؤصدة  . حيث 

 يستعمل كل عود لنقل مستعمرة واحدة كل مرة من طبق الى اخر .

 
 

 

 



 Isolation of spore forming للسبورات المكونة البكتريا زلعرابعا : 

 غير الظروف تصبح عندما االبواغ نوتكو   مختلفة مصادر في البكتريا هذه توجد

 او الحرارة درجات وانخفاض ارتفاع مثل الخضرية الخاليا وانقسام لنمو مالئمة

 مثل هوائية الى لألوكسجين حاجتها حسب البكتريا وتقسم الغذائية المواد نقص

  Clostridium جنس مثل والهوائية Bacillus جنس

 

 حسب الخطوات التالية : للسبورات المكونة الهوائية البكتريا عزلتتم عملية 

 لحوم ... الخ – فاكهه -ومنتجاته حليب-تربة ( مختلفة مصادر من نماذج تؤخذ -1

 منمل  9على  حاوية اختبار انابيب الى ويضاف نموذج كل من غم 1 يوزن -2

 تخفيفعلى  الحصول يتم وبذلك المعقم الببتون محلول او المعقم المقطر الماء

 لكل تخفيف . مكررين( 1:1000 و 1:100 : التالية التخافيف تعمل ثم 1:10

الخاليا  لقتل دقيقة 20 لمدةْم  80 بدرجة مائي حمام في التخافيف انابيب توضع -3

 السبورات على الحصول وضمان للسبورات المكونة غيرالخضرية 

 . المدة تلك صمن الدرجة هذه عند حية البقاء تستطيع التي

 وسط يصب ثم معقم زجاجي طبق الى انبوب كل منمل  1 – 0.1تنقل كمية  -4

ْم تخلط  50 – 45 مابين تتراوح حرارته درجة البكتريا لنمو مالئم عامغذائي 

 عقارب اتجاه وعكس باتجاه افقيا الطبق محتويات بتحريك الوسط مع العينة

 . ليتصلب يترك ثم الوسط صب بعد مباشرةً  الساعه

 م ْ لمدة اسبوع واحد . 30 حرارة درجة تحت الحاضنة في االطباق تحضن -5



 او السبورات بصبغة وتصبغ منها مسحة تعمل ثم عدوت   المستعمرات تالحظ -6

 قد الخلية من السبور وموقع للسبورات المكونة الخاليا تالحظ ثم كرام صبغة

او مركزي   Semi Terminalاو شبه طرفي    Terminalيكون طرفي 

Central  . 

 
 

 Isolation of yeastsخامساً :  عزل الخمائر 

 جنسية سبورات بواسط جنسيا او االنشطار او بالتبرعم الجنسيا الخمائر تتكاثر

 .Saccharomyces  و Candida و  Rodotorulaومن االجناس الشائعة 

 خطوات عزل الخمائر :

 اختبار انبوب في ويوضع منها غم 1 ويوزن مختلفة مصادر من نماذج تؤخذ -1

 تخافيف وتعمل المعقم الببتون ماء او معقم مقطر ماء من مل  9على  حاو  

 (( .المختبر على المشرف توجيهات حسب)) الثالث التخفيف الى وصوالً 

 )تخفيف لكل مكررين( معقم زجاجي طبق الى تخفيف كل منمل  0.1ي نقل  -2

 مع العينة ويترك ليتصلب . ويمزج  PDAي صب الوسط الخاص بالخمائر  -3

 م ْ . 25الحضن لمدة اسبوع وبدرجة حرارة  -4



 الى مائل بيجي الوان ذات-معتمة -مسطحة( الخمائر مستعمرات تفحص -5

 .)برتقالي او وردي او البياض

 منجزء  وينقل نظيف ساليد على الماء من قطرة بوضع يتم المجهريالفحص  -6

بدرجة حرارة  لتجف الشريحة تركوت   القطرة مع نشروي   المستعمرات احدى

 تترك ثمبالماء  تغسل ثم واحدة دقيقة لمدة المثلين ازرق بصبغة تصبغ ثمالغرفة 

 . البراعم وتكون اشكالها مالحظة مع فحصوت   لتجف

 

 

 

 تشخيص االحياء المعزولة وطرق حفظها

يجب فحص البكتريا المعزولة لمعرفة ما اذا كانت مرضية او ال وكذلك لمعرفة مدى 

التلوث الحاصل بها والتأكد من نقاوتها . ويتم اجراء الفحوصات المجهرية لتشخيص 

البكتريا على مستوى الجنس فقط بمالحظة التصبيغ بصبغة كرام حيث يمكن تقسيم 

 البكتريا الى مجموعتين رئيسيتين  :

وتسمى الموجبة لصبغة   Fixedولى : هي  مجموعة االحياء التي تتحد بالصبغة اال

 . Gram Positiveكرام  

 Gramالثانية : هي مجموعة االحياء التي التتحد بالصبغة وتسمى بالسالبة 

negative  . 

 



 حفظ المزارع النقية المعزولة :

ر انابيب اختبار حاوية على وسط غذائي صلب بشكل مائل -1   Slant تحض 

   Streakingوذلك لزراعة البكتريا الهوائية بطريقة التخطيط 

لتنمية البكتريا الالهوائية او   Stabالزراعة بشكل عامودي في وسط صلب  -2

 االختيارية بطريقة الطعن .

  ساعة ثم  24ْم لمدة  37تحضن االنابيب الحاوية على المزارع النقية بدرجة

 أشهر . 3عن  تحفظ بالثالجة لمدة التزيد

  زراعة االحياء بنفس الطريقتين اذا اردت حفظ المزارع ألكثر من سنة فيتم

 .السابقتين لكن يتم غمرها بزيت البارافين وتحفظ بالثالجة 
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