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 عزل االحياء المجهرية من مصادر مختلفة

Isolate microorganisms from different sources 

هنالك طرق كثيرة للعزل ويتم استخدام اوساط زراعية اعتيادية حاوية على 

والسيما فيما يتعلق   pH = 7  +- 0.5الكاربون والنايتروجين واالمالح ضمن مدى 

 .  Selective mediaبالبكتريا .. او استخدام اوساط زرعية اختيارية 

  اوالً عزل البكتريا : 

مواصفات  لدراسةلطريقة الصب باالطباق   Nutrient agarيستخدم الوسط 

 المستعمرات كما يأتي :

 مستوى المستعمرات على الوسط الصلب  -ا

 Effuseمسطحة                                                 - أ

 Low convexتحدب واطئ                                   - ب

                                                          Raisedمرتفعة  - ت

                                                          Convexمحدبة  - ث

 Convex papillateتعرجة التحدب                       م - ج

 Convex ragoseشعرية ) مخملية التحدب (               - ح

     Raised with beveled edgeمرتفعة مائلة الحافة   - خ

                                                  Umboneteقبعية    - د

  Pulvinate       نصف كروية                             - ذ

 

 حافات المستعمرات  -2

 Entireدائرية تامة                                           - أ

 Eroseمدببة                                                  - ب

                                                       Crenateمسننة  - ت

 Undulateمتموجة                                          - ث



 Lobateفصّية                                                - ج

   Ciliate                                                هدبية - ح

     Fimbriate                   شعيرية               - خ

                                Locerateممزقة           - د

                                        Ramoseمتشعبة    - ذ

 شفافية المستعمرات وصبغتها : -3

  Tansparentشفافة                                - أ

     Tansluscentشفافة لماعة                     - ب

                                        Opaqueمعتمة     - ت

                                         Smoothملساء    - ث

                Finely granularناعمة الحبيبات   - ج

 Coarsely granularخشنة الحبيبات            - ح

  Wavy interlacedمتموجة السطح            - خ

                        Filamentouزغبية السطح   - د

                    Arborescentشجيرية السطح   - ذ

 ثانياً : دراسة مظهر الخاليا البكتيرية :

 شكل الخلية : -1

,   Staphylococcus, عنقودية   Micrococcus, كروية   Rodعصوية 

 .  Spirillumو   Vibrio, حلزونية   Streptococcusمسبحية 

 تكوين السبورات   -2

لمسحة مأخوذة من  يتم الفحص المظهري بعد التصبيغ بصبغة كرام

 مستعمرة. ويمكن تقسيمها الى :

A-  الموجبة لصبغة كرام 

 وتقسم الى   Rod shape العصوية الشكل - أ

   (  Bacillusمثل ) الهوائية  -1

 , Clostridiumالالهوئية االجبارية او االختيارية مثل  -2

Lactobacillus                                                       



    
                    Bacillus                                Clostridium 

 

 وتشمل :  Coccus shapeالكروية الشكل  - ب

مثل   Catalase positiveالموجبة إلختبار الكاتاليز  -1

Staphylococcus 

مثل   Catalase negativeالسالبة الختبار الكاتاليز  -2

Streptococcus  

    

 Staphylococcusبعد التصبيغ             Staphylococcusقبل التصبيغ 

B- : السالبة لصبغة كرام وتشمل 

   Escherichiaالعصوية الشكل , المخمرات  -1

   Pseudomonasغير المخمرة ,  -2

 



    

                     E.coli                                    Pseudomonas  

 

 : عزل البكتريا المكونة للسبورات ثالثاً 

ولهوائية   Bacillus ُتقسم هذه البكتريا حسب حاجتها لالوكسجين الى هوائية مثل ال

  Clostridium  مثل 

 طريقة العزل :

 نماذج من مصادر مختلفة ) تربة , حليب , فاكهة , لحوم .... الخ -1

مل من  9غم من المصدر ونضعه في انبوبة اختبار حاوية على  1نوزن  -2

ثم  1:10الماء المقطر المعقم او محلول الببتون المعقم  لنحصل على تخفيف 

 وبواقع مكررين لكل تخفيف. 1000:  1و  1:100نعمل بقية التخافيف 

دقيقة لقتل الخاليا  20ْم لمدة  80نضع االنابيب في حمام مائي بدرجة  -3

الخضرية ونضمن الحصول على السبورات التي تستطيع البقاء حية عند هذه 

 الدرجة والمدة .

مل من كل انبوب الى طبق زجاجي مقعم ثم يصب الوسط  0.1ننقل كمية  -4

ْم .. ثم نحرك الوسط  50العام والذي يفضل ان الترتفع حرارته عن 

 اخل .الممزوج مع العينة باتجاه وعكس عقارب الساعة لضمان التد

 ْم لمدة اسبوع واحد . 30تحضن االطباق بدرجة  -5

تتم مالحظة المستعمرات والعد . ونأخذ مسحة من هذه المستعمرات النامية  -6

ونصبغها بصبغة كرام  لمالحظة الخاليا الموكنة للسبورات وموقع السبور 

  في الخلية طرفي ام مركزي ام  شبه طرفي .



 سبورات :عزل البكتريا الالهوائية المكونة لل

 ل :طريقة العم

 نماذج مختلفة -1

مل من الماء المقطر المعقم او  9غم من كل نموذج ونضيفه الى  1نوزن  -2

 محلول الببتون المعقم ونعمل له تخافيف كما في الطريقة السابقة .

 Thioglycolateيقسم كل من الوسطين المستخدمين في عملية العزل وهما  -3

medium   ووسطClostridium medium   الى قسمين .. احد القسمين

غم لكل لتر .. والقسم االخر يترك  20 – 15من كل وسط يضاف له االكار 

-10..ثم يتم توزيع كل قسم في انابيب اختبار ) كل انبونة فيها  بدون اكار

 Crystalمل من الصبغة البنفسجية  0.1مل من الوسط ( ثم نضيف  15

violate    مل من الوسط قبل ان يتصلب  ))تحضر الصبغة باذابة  10لكل

غم من الصبغة في لتر من الماء المقطر المعقم ((  ثم يتم مزج الصبغة  1

 مع الوسط لمنع نمو السبورات الهوائية .

ْم  80توضع االنابيب الحاوية على التخافيف في حمام مائي بدرجة حرارة  -4

 دقيقة . 20لمدة 

مل ( بواسطة االنبوبة الشعرية  0.2 – 0.1) تؤخذ كمية من كل تخفيف  -5

المعقمة وتغرز داخل االكار والى عمق قريب من قعر االنبوبة ثم يدفع 

النموذج تدريجياً مع سحب االنبوبة الى االعلى بحث يفرغ النموذج مسافة 

سم  .. ثم تذاب كمية من شمع البارافين وتصب في االنابيب لتكوين  1-2

 اء وسطح السائل لخلق ظروف الهوائية .طبقة عازلة بين الهو

 ايام الى اسبوع . 3م ْ ولمدة  30تحضن جميع االنابيب بدرجة حرارة  -6

تتم مالحظة النمو من خالل تكون منطقة ضبابية كثيفة في الوسط الصلب  -7

 ووجود العطورة في الوسط السائل .

تعمل مسحات من النمو ويتم صبغها بصبغة كرام وتفحص تحت المجهر  -8

 رسم اشكال الخاليا وموقع السبور فيها .وت

 

 

 

 



 رابعاً : عزل االعفان 

 طريقة العمل :

 نماذج مختلفة -1

 نفس الخطوة الثانية في الطرق السابقة -2

مل من التخافيف المطلوبة الى طبق زجاجي معقم ) مكررين  0.1ننقل كمية  -3

 لك تخفيف (

ثم يمزج الوسط مع العينة  (  PDAيصب الوسط المخصص لهذه التجربة )  -4

 ويترك ليتصلب .

 ولمدة اسبوع . 30تحضن االطباق بدرجة  -5

شكل  –يتم مالحظة المستعمرات النامية على الوسط ) النمو خيطي  -6

المستعمرات وحافاتها هل هي هشة ذات حبيبات صبغية مثال بيضاء او 

 خضراء او سوداء (

 : التاليجهر حسب تقاس اقطار المستعمرات وتفحص النماذج تحت الم -7

  Lactophenol blue solutionاالزرق  نحضر محلول الالكتوفينول - أ

مل من حامض الالكتيك و  20غم فينول مع  20من  يتكون هذا المحلول

مل من الماء المقطر تمزج هذه العينات  40مل من الكليسرين و  40

 وتخلط وتحفظ في قنينة غامقة اللون .

تحضير الشريحة : نضع قطرة من محلول الالكتوفينول االزرق على  - ب

شريحة زجاجية نظيفة ثم ننقل جزء من مستعمرة العفن بواسطة اللوب 

 Coverويتم توزيعه برفق على قطرة المحلول ونضع غطاء زجاجي 

slide   على الشريحة ونفحص الشريحة تحت المجهر ونسجل

 المالحظات التالية :

   Hyphaeالعفن ) الهايفات (  تشعبات خيوط -1

 اشكال العفن -2

 اشكال حافظات االبواغ وحواملها  -3

 اشكال االبواغ ) السبورات ( . -4

 

 

 



 خامساً : عزل الخمائر 

 بطريقتين : تتكاثر

 جنسياً بواسطة االبواغ الجنسية  -1

 الجنسياً بواسطة الترعم او االنشطار -2

  Candida - Rhodotorula-Saccharomycesمن االجناس الشائعة للخمائر 

 

   

 Candidaصور 

    

 hodotorularصور 



    

 Saccharomycesصور 

 طريقة العمل :

 نماذج مختلفة -1

 نفس الخطوة الثانية بالطرق السابقة . -2

مل من كل تخفيف الى طبق زجاجي معقم ) مكررين لكل  0.1ينقل حجم  -3

 تخفيف ( 

 ويمزج مع العينة ويترك ليتصلب .  PDAيصب الوسط الخاص بالخمائر  -4

 م ْ لمدة اسبوع . 25تحضن االطباق بدرجة حرارة  -5

االلوان الناتجة بيجي يميل الى البياض ,  -تفحص المستعمرات ) مسطحة   -6

 وردي او برتقالي (

 الفحص المجهري ويتم من خالل التالي : -7

نضع قطرة ماء على شريحة زجاجية نظيفة ومعقمة وننقل جزء من  - أ

 ى المستعمرات وننشرها مع الماء ونتركها لتجف بحرارة الغرفة .احد

نصبغ الشريحة بصبغة المثيلين االزرق لمدة دقيقة واحدة ثم تغسل بالماء  - ب

 وتترك لتجف 

تفحص الشريحة تحت المجهر وتتم مالحظة اشكال الخمائر وتكوين  - ت

  البراعم ... الخ 
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