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 الثالثة العملية الجلسة

  Culture media الزرعيةاألوساط 

 األهداف

 نهدف من هذه الجلسة إلى:

 التعّرف على عدة أنواع من األوساط الزرعية الجرثومية املستخدمة. .1

 .(EMB)زرقة امليتلين -(، وآغار ايوزينMUELLER-HINTON-Agarهنتون )-تحضير آغار مولر .2

 املحتوى العلمي

، وتحتو  
 
ر مخيريا الضططططرورية وال زمة  على االحتياجاتيعّرف الوسططططز الزرأن  بنئ  مغة م تية ترةيصية ةططططنعية، تحضططططّ

 .(، واألم ح املعدنيةوالنتروجينالكربون، : خاةططططططططة) الكيميائية عناةططططططططرمصططططططططا ر للكاملاء، و  ،لنمو وتكاثر الخلية الجرثومية

الوسططططططططططز  pHعلى  ةللمحافظ buffersموا  موقية أو  ارئة و ، مسططططططططططاعدة للنموموا  و ، صططططططططططا ر لل اقةةم واملوا  العضططططططططططوية

 )القريب من التعا ل(.

(، 1تصطططططططّنط األوسطططططططاط الزرعية حسطططططططب قوامإا ) طططططططكلإا الايصياة،( الى: السطططططططائلة، ونصطططططططط الصطططططططل ة، والصطططططططل ة ال طططططططك  )

ب وهو اآلغار آغار.
ّ
 واالخت ف الرئمس  ينها هو احتوائها أو عدم احتوائها على العام  املصل

 

 (: األشكال املختلفة للوسط الزرعي مع أحجامها.1الشكل )

 Solid mediaاألوساط الصلبة  

، تنمو الجراثيم على هته األوساط ب ك  2 نس ة  Agarتحتو  على اآلغار آغار 
 
 وةل ا

 
%، الت  يجع  الوسز جامدا

الجرثومية، أو  راسطططططططططة  املزارع، تسطططططططططتخدم من أج  العصطططططططططول على عزالت نقية ل جراثيم، أو حا  Coloniesمسطططططططططتعمرات 

 . توضع ب ك  مائ  يمكن أن تصب ضمن أط اق  تر  أو أنا مب اخت ار زجاجية ك  ومظاهر املستعمرة الجرثومية، 
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آغااار و ، (EMB)نرقااة اذيتل   -، وآغااار ازون ن(Blood agar)واآلغااار اذاادم  ، Nutrient Agarاآلغااار اذيااذ   مثطططال:

 (.2ال ك  ) ،(MUELLER-HINTON-Agarهنتو  )-مولر

 
 الصلب. هنتو  -مولر(: وسط 2الشكل )

 Semi-solid mediaاألوساط نصف )شبه( الصلبة  

الت  يجع  الوسططز نصططط ةططلب )ه م،(، وتسططتخدم  ن  راسططة حرةة الجراثيم، ، %1تحتو  على اآلغار آغار  نسطط ة 

 .، وتصب ضمن أنا مب اخت ار زجاجيةو راسات التخّمر، والنمو ال هواة، ل جراثيم

  مثال: 

  وساااااااااااطSIM (sulfide, indole, motility) :  يطدر  الجراثيم من حيطق قطدر هطا على ارجطاع الكيريطا، انتطا

 األندول، العرةة.

  وسط ثيوغليكوالتThioglycolate broth :(. 3ال ك  ) ،يستخدم كوسز لنق  العينات 

 

 

 

 نصف الصلب )الهالمي(. ثيوغليكوالت (: وسط3الشكل )
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 Liquid media or Broth أو اذرق  األوساط السائلة 

رها، فهي تستخدم لتنمية الجراثيم ومضاعاة 
ّ
ال تحتو  على اآلغار آغار، يؤ   نمو الجراثيم  ن هته األوساط الى تعك

،  اإلضافة الى العديد من االخت ارات 
 
 ل جراثيم. الكيميائية العيويةأعدا ها ب ك  ة ير جدا

 (.4ال ك  )، Nutrient broth وسط اذرق اذيذ مثال: 

 

ر(. (:4الشكل )
ّ
 وسط اذرق اذيذ  السائل قبل الزرع )صافي(، وبعد الزرع )معك

 تصّنط األوساط الزرعية حسب وظياتها أو ال رض منها الى:

 (Simple )أو البسيطة General mediaالعامة األوساط  

 أية موا  مث  ة.، وال تحتو  على وتكاثرها )موا  عضوية وال عضوية( الضرورية لنمو الجراثيم الرئمسة املوا تحتو  

 ، آغار مولرمثال: 
ّ
 ، اذرق اذيذ

ّ
 هنتو .-اآلغار اذيذ

 Enrichment mediaاألوساط الينية  

ية موا  غنية  مت ل ات نمو الجراثيم، مع
ّ
 خاةة، منها: اضافية م ت

 : ر  ،% 10 – 5 نسطططط ة  اللياين منصوع الدم يحتو  على اآلغار اذدّم   رجة 45 - 50  التسططططخين الى الدرجةيحضططططّ

يوجد ث ثة أنماط  حيق،  حيق ال تتخرب الكريات العمراء، يستخدم للتاريق  ين الجراثيم العالة للدم؛ مغوية

)ح   β،  متا الرئوية كالعقديات املسططططططتعمرات حول  رما ية خضططططططراء هالة )ح  جزة،(؛ اذ نرى  αلع  الدم: ألاا 

 ،كالعقديات املعوية )ال انح ل( y ، غاماكالعقديات املقيحة حول املسططططططططططططططتعمرات  ططططططططططططططاافة هالة كام (؛ اذ نرى 

 .(5)ال ك  
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 (: اآلغار اذدّم ، وأنماط حل الدم.5الشكل )

  اآلغاااار الشاااااااااااو وال يChocolate Agar: تحضططططططططططططططيره يتم ىمطططدّم  ، وهو آغطططارةمثطططال آخر عن األوسططططططططططططططططاط ال نيطططة 

، يحتو  على العاملين الخامس العمر فيئ الكريات انح ل يسططططططصبا مم مغوية،  رجة 80 درجةال الى  التسططططططخين

(V( والعا ر )X)،   (6)ال ك. 

 
 .اآلغار الشو وال ي(: 6الشكل )
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 Selective mediaاألوساط االنتقائية )االصطفائية، االختيار ة(  

تحتو  على عوامط  مث  طة لنمو بعا األنواع الجرثوميطة )أةطططططططططططططط  طة، ةطططططططططططططططا ات حيويطة، أم ح(، وبطالتطالن تسططططططططططططططم   نمو 

 نتةر من هته األوساط:ويضاف اليها موا  معينة مث  السكريات وامل عرات اللونية، مجموعة جرثومية وتثّ ز أخرى، 

  يحتو  على أزرق املتيلين :نرقااة اذيتل  -ازون نآغااار MB  واإليوزينE  اللططتان يث  ططان معظم الجراثيم ايجططا يططة

 ) اإلضطططافة لسطططكر السطططكروز( ال رام؛ فإو وسطططز خاا  الجراثيم سطططل ية ال رام، ةما يحتو  على سطططكر ال ةتوز 

 E. coliوالجراثيم املخّمرة لئ كالعصيات القولونية  كالعصيات الزرق، للتاريق  ين الجراثيم غير املخّمرة ل ةتوز 

 .(7)ال ك   ،.Klebsiella spإر املستعمرة  لمعة معدنية خضراء، أو مستعمرة مخاطية  لون زهر  حيق تظ

 

 نرقة اذيتل  ، واذستعمرات املخّمرة وغ ر املخّمرة لال تون.-ازون نآغار (: 7الشكل )

  ونكي -آغااااار مااااا Mac-Conkey agar:  يحتو  على أم ح الصططططططططططططططاراءBile salts،  الكريسططططططططططططططتطططططالوبناسططططططططططططططجيطططططة 

، وهته املوا  تث ز نمو الجراثيم ايجا ية ال رام وتسطططططططططم   نمو سطططططططططل يات Crystal violet )ال لورات ال ناسطططططططططجية(

ال ةتوز  سططططططل ية أما الزهر   أو  األحمر تتلون )املخّمرة(  ال ةتوز  ايجا ية ال رام، وهو وسططططططز تاريق، فالجراثيم

 .(8)ال ك   ،اللون أو  اافة عديمة فتكون )غير املخّمرة( 
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  ونكي، واذستعمرات املخّمرة وغ ر املخّمرة لال تون. -ما  آغار (: 8الشكل )

  شااااا(ما ( اذلحي آغار اذانيتول( Mannitol salt agar (MSA):   كلور الصطططططو يوم م ح من مرتاع ترةيص يحتو 

املطططانمتول  العنقو يطططات، ةمطططا يحتو   طططاسططططططططططططططتثنطططاء  الجراثيم أنواع معظم يمنع نمو الطططت (% 10- 7.5) يتراوح  ين 

Mannitol )الاينول  حمرة) م ططططططعركا ططططططط )مع  )ما ة ةيميائية ت طططططط ئ  ن ترةيرها سططططططكر السططططططكروزPhenol red ،

 الوسططز لون  يتحول  وبالتالن املانمتول  تخّمر Staphylococcus aureus وهو وسططز تاريق، للعنقو يات الته ية

 (.9ال ك  ) ،الوسز  اللون الزهر   في قى العنقو يات  اقن أما األةار، الى الزهر  )أو األحمر( من

 

 شا(ما ، واذستعمرات املخّمرة وغ ر املخّمرة للمانيتول.آغار (: 9الشكل )
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 وسط الساذونيال والشييالSalmonella-Shigella Agar (SS) :   ت الصاراء، وسترا أم ح على يحتو

 ال رام سل ية الجراثيم ومعظم ال رام ايجا ية الجراثيم نمو تث ز التي ،اللماع الاات  واألخضرالصو يوم، 

 تع ، املخمرة لل ةتوز  ، فالجراثيمال ةتوز  هتا الوسز على سكر يحتو   ةما،  استثناء الساملوني  وال ي  

أ  غير  ال ةتوز  سل ية ، أما الجراثيم E. coliو.Klebsiella sp  مث  الوسزاحمرار   تسصب مستعمرات حمراء 

على ثيوسلاات  SSالوسز  ، ةما يحتو  وال ي   الساملوني  مث  عديمة اللون  مستعمرات تع ،املخمرة 

تمييص وتاريق الجراثيم القا رة على انتا  ةيريا الإيدروجين ل، العديد الث ث، )العديدك(وسترات  ،الصو يوم

S2H   وت كي  راسب أسو  مرة، غير قا   للتوبان، تم العثور على هته الخاةية  ن بعا س الت الساملوني ،

 .(10، ال ك  ) ة سو اء  ن مرةزهاللون مع وجو  نقمستعمرا ها مس حة عديمة ا تظإرالتي 

 ن مياه الصرف الصحن، أو  ن للتحقق من وجو  هته الجراثيم  ن عينات اليراز، أو  يتم استخدام هتا الوسز 

 مياه ال رب وال عام.

 

 ومستعمرات كل من الساذونيال، والشييال، واإلشر كية القولونية، SSآغار (: 10الشكل )
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 Differential mediaاألوساط التفر قية )التمي ززة(  

 تسططططططططتعملإا والتي الى الوسططططططططز املوا  بعا اضططططططططافة خ ل من وذلك الكيميائية، ةططططططططاا ها حيق من الجراثيم  ين تميص

 .الجرثوم، النوع على لتعرفا فيتم هتا الوسز  ن ت يرات لعدوث يؤ   مما معإا تتااع  أو النامية الجراثيم

 .SS، آغار نرقة اذيتيل  ، آغار شا(ما -األزون ن ونكي، آغار –آغار ما  مثال:
 

  Specific media خاصةال األوساط 

الخططاا  Lowenstien-jensen agar جشسااااااااااان-آغاار لونششاااااااااااتااازنلزراعططة نوع محططد  من الجراثيم، مثطط  تسططططططططططططططتخططدم 

 .Mycobacterium tuberculosisكوخ(  أو عصيات الس  )عصيات  السلية  املتا رات

 الجانب العملي

 الوسط الزرعي: تحض ر

وتوضطع ضطمن  ،الع وة على املثصتة التعليمات حسطب الجاف الجاهز الوسطز الكمية املناسط ة من مسطعوق  وزنت -1

 .Erlenmeyer flask)الدورق املخروط،(  رلنماير زجاجنا

ر املاء منحجم   ن تتاب الكمية السطا قة -2
ّ
  التعليمات،  ن املعد  املق 

 
 ماا االذا ة وتتم لتر واحد، يكون  ما وغال ا

 .التسخين يحتا  الى قد وأ ، التحريك

 و رجة  ار 2 تحا ضطططططططططططططط ز ، قيقة 20 ملدة) األوتوة فر الرطب ) ال خا التعقيم جإاز  ن لنمايريوضططططططططططططططع اإلر  -3

 . رجة مغوية 121 العرارة

 التي العرارة  رجة مغوية ) رجة 40 – 50 الدرجة الىالوسطططططططططز  يير  حتى بعد االنتهاء من التعقيم، يتم االنتظار -4

 (.راحة الكط تتحملإا

 ومحاطة ، ومعقمة،رةم إّ ، و نظياة طاولة على إواة،ال التيار من خال جو  ن  تر ، أط اق  نالوسططططططططز  يصططططططططب -5

 .غرفة العزل(ياّض  العم  ضمن )م تع    لإب

 لعين استخدامإا. الث جة  ن األط اقتحا    -6

 

 انتهت الجلسة ... (التونيق للجميع
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