
 عمل االولالم -حدق  260

 1 

 

 Microbiology laboratoryمختبر االحياء الدقيقة       

 
 يعتبر مختبر االحياء الدقيقة المعمل الرئيسي في جميع المؤسسات الطبية والصحية سواء كانت تعليمية او بحثية او عالجية -

يد  واسدلوا التعامدل مهدا بمدا ي دم  يتطلب العمل في هذه المختبرات دراية كافية بمحتوياتها ومعدداتها ونوعيدة المدواد المتداولدة ف -

 .سالمة العاملي  والمجتمع نظرا لوجود خطر كام  في جميع الميكروبات

لذا تم وضع بعض التوجيهات الهامة التي يجب مراعاتها والتقيد بها لتحقيق سالمة الجميع ياذن هللا باقدل قددر مد  الخسدائر واعلد   -

 قدر م  الجودة

 

 رات األحياء الدقيقة  وكيفية التعامل مع المزارع البكتيريةاحتياطات السالمة داخل مختب

Microbiological Laboratory Safety 
 قبل الدخول للمعمل ويجب غلق المعطف Laboratory coatالمعطف النظيف ارتداء  -1

 الح ور ال  المختبر في موعد الدرس -2

 التعامل مع أي عينة بالمختبر مهما كان نوعها عل  أنها عينة معدية -3

 عدم األكل والشرا أو جلب األغراض الشخصية داخل المعمل -4

 االنتباه لشرح التجارا المعملية وتنفيذها بدقة -5

 بالمطهر المناسب قبل وبعد العمل Benchتنظيف طاولة العمل  -6

 او انسكاا أي مادة او كسر أي اداة زجاجية يجب إبالغ المشرفة عل  المعمل في حال تلوث -7

 عدم حمل العينات او المزارع الميكروبية خارج المعمل -8

 كتابة جميع البيانات التوضيحية عل  كل عينة -9

 الحرص عل  نظافة وسالمة االجهزة والمعدات -11

 غسل اليدي  جيدا بالماء والصابون قبل مغادرة المعمل -11

 لمواد الكيميائية بحذر والتعامل معها حسب توصيات الصانعي يجب التعامل مع جميع ا -12

 عدم لمس العيني  او استخدام الفم اثناء العمل داخل المختبر -13

 كافة ادوات المختبر المستخدمة م  أنابيب وماصات وشرائح وماصات توضع في االواني الخاصة بها لحي  تنظيفها -14

 مع ارتداء القفازات الواقية Safety cabinetرة داخل الكابينة الواقية تلقح مزارع األحياء الدقيقة الخط -15

 في حالة استخدام القفازات الواقية يجب عدم لمس كافة محتويات المختبر حت  التتلوث -16

هددا العينددات والمددزارع الملقحددة والقفددازات الملوثددة المددراد الددتخل  منهددا توضددع فددي االنيددة المحددددة لددذل  حتدد  يددتم تعقيم -17

 والتخل  منها بالطرق الصحيحة المناسبة

 الشعر الطويل يجب أن يربط للخلف لتالفي خطر االحتراق والتلوث -18

 او االبرة الناقلة قبل وبعد االستعمال Loopتحرق ابرة التلقيح  -19

ويجدب , معد  بدقدة يعتبر الصديق المصاحب لطالب علدم االحيداء الدقيقدة فيجدب صديانت  والتعامدل Microscopeالمجهر  -21

 تنظيف العدسات وازالة اثار زيت السيدر وعدم ترك الشريحة عل  المجهر وغلق المجهر بعد االنتهاء م  الفح 

 عدم رمي المواد التالفة واالوساخ في حوض الغسيل -21

 الحرص عل  اطفاء اللهب بعد االنتهاء م  العمل -22

 :دئة واتبعي االتيابقي ها, في حال وقوع مزارع ميكروبية حية -23

 اخبري المشرفة باسرع وقت                   

 ضعي منشفة ورقية  او قطعة قط  فوق المادة المسكوبة                   

 اسكبي مادة مطهرة بكمية وافرة فوقها                   

 لمخص دقيقة وضعيها في الوعاء ا 15ارفعي المنشفة او القط  بعد                    

 

 -طريقوة العمول -الهود  موا التجربوة -عنووا  التجربوة: لكل تجربدة يت دم  النقداط التاليدة Reportيجب كتابة تقرير  -24   

 المناقشة  -النتائج تذكر كما هي وا  كانت غير مشجعة
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 ( Controlling of Microbes)الدقيقة  باألحياءالتحكم 

 

  (Methods of control)حكم طرق الت

 

جرثوميدة مد  الشديء المدراد  أوالدقيقدة سدواء كاندت خ درية  األحيداءلكافة صدور  إبادة أو إزالةهو عملية  Sterilization التعقيم

 (ميكانيكية إزالة أوقتل ) تعقيم  

 

 :الدقيقة وهو مؤسس على حقيقتيا األحياءالتعقيم ابتكار ساهم في تطور علم 

 عقيمتحقيق الت•

 المحافظة عل  كفاءة التعقيم•

 

 :طرق التعقيم

 
 (الطبيعية)الطرق الفيزيائية ** 

 

 :الحرارة -أ

 

  Dry heat: الحرارة الجافة( أ

 يالبالتينديسدتخدم لتعقديم ابدر التلقديح حيدن يسدخ  السدل  ( مصدباح بندزن)باسدتخدام اللهدب المباشدر  Incinerationالحرق . 1    

 باإلبرةع  ذل  قتل كل الكائنات الملوثة لدرجة االحمرار وينتج 

معا حين يتم غمس المشارط او المالقط في الكحول ثدم تمدرر  يستخدم اللهب والكحول Alcohol-flamedالتلهيب الكحولي . 2   

 وينتج ع  ذل  اشتعال الكحول وبالتالي تحدث عملية التعقيمفي اللهب 

م لمددة 181م لمددة سداعتي  او 161)الهدواء السداخ  عندد درجدات حدرارة مختلفدة  باسدتخدام افدران Hot airالهواء الساخا . 3   

عند اسدتخدام هدذه الطريقدة . تستخدم االفران لتعقيم االدوات الزجاجية كالدوارق والماصات, (ساعات 8م لمدة 111نصف ساعة او 

السريع الذي يحددث داخدل الددورق قدد  شاالنكما كما ان, للتعقيم يراع  عدم فتح الفرن وهو ساخ  حت  التتكسر الدوارق الزجاجية

 .يسبب دخول الهواء الملوث ال  داخل الدوارق

 

 Moist heat: الحرارة الرطبة( ب

 هذه الطريقة تعتمد عل  استخدام الماء عل  هيئة بخار

 Autoclaveاستخدام جهاز االتوكاليف  -1

o   دقيقدة  21 -15طدل لكدل بوصدة مربعدة لمددة مد  ر 15م وضدغط جدوي عدالي يبلد  121يعتمد عل  درجدة حدرارة تبلد (

 (تعقيمها ساعة م  الزم  بعض المواد تحتاج فترات اطول مثل كمية كبيرة م  التربة قد يحتاج

o يستخدم لتعقيم االوساط الغذائية التي تتحمل درجات حرارة عالية 

o يدا بسدرعة وبالتدالي تكدون عمليدة تجمدع البخدار يسداعد علد  تغلغدل الحدرارة داخدل الخال استخدام هذا الجهداز يدوفر الوقدت

 البروتي  الخلوي وتخثره اسرع مما هو الحال علي  عند استخدام الحرارة الجافة

 :توكاليف يؤخذ في االعتبار عدة احتياطات منهاعند استخدام جهاز اال

 م  الماء مناسبةهاز عل  كمية جاحتواء ال 

 وجدود ) جهاز ثم يغلدق بعدد بددء رهدور البخدار مند  فتح الصمام الخاص باخراج الهواء بعد بدء عمل ال

 (هواء داخل الجهاز يقلل كفاءة التعقيم

  حت  اليؤدي الد  غليدان البيئدة بعد انتهاء عملية التعقيم اليفتح صمام اخراج الهواء قبل ان يبرد الجهاز

 . وتطاير السدادات القطنية ثم فشل عملية التعقيم

 (مقطع في جهاز االتوكاليف يوضح التركيب العام ل  ومسار بخار الماء داخل الشكل عبارة ع  )             
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  Arnold sterilizerاستخدام جهاز ارنولد  -2

  Tyndlizationاو التندلة  Intermittentيعرف اي ا بالتعقيم المتقطع 

o  دقيقة بي  كل فترة واالخرى يوم كامل وذل   31ترة م عل  ثالث فترات مدة كل ف111يعتمد عل  استخدام درجة حرارة

 اديععند ضغط جوي 

o في التعقيم يستخدم للمواد التي التتحمل درجة حرارة عالية مثل بعض السكريات وسيرم الدم هذا االسلوا 

o ت الجراثيم الباقية وبعد التح ي  االول يتم انبا, فكرة عمل الجهاز ان  في حالة التعقيم االول يتم قتل كل الخاليا الخ رية

م  التعقيم االول ثم يتم قتلها بعد التعقيم الثاني وكذل  الحال في التعقيم للمرة الثالثة حين تقتل الجراثيم التي انبتت بعد 

 التعقيم الثاني

 :عيوا استخدام هذا االسلوا في التعقيم

 قمةيستغرق وقت طويل وقد تحدث بعض التغيرات غير المرغوبة في االمواد المع 

 تفشل هذه الطريقة في قتل الجراثيم الغير نابتة والمقاومة للحرارة 

 فشل هذه الطريقة في قتل الجراثيم الالهوائية 

 

 : Radiation استخدام االشعة  ب

 اساس عملها في التعقيم ان  كلما كان الطول الموجي قصير كلما كان تاثيرها كبير

 ة ووحدات تعبئة االدوية وفي بعض الصناعات الغذائية واالدوات المعملية البالستيكيةتستخدم االشعة لتعقيم غرف العمليات الجرحي

  DNAيعزى تاثيرها المميت ال  تكوي  فوق االكاسيد في الوسط المعامل او نتيجة التاثير المباشر عل  المادة الوراثية في الخلية 

واالشعة فوق البنفسجية ( ؤينة ذات قدرة كبيرة عل  االختراقاشعة م)  Gamma rayاشعة جاما , X-rayيمثلها االشعة السينية 

 (غير مؤينة وقدرتها عل  االختراق ضعيفة)

 

 Chemical methodsالطرق الكيميائية ** 

 

ومنها بعض  Germicidalوهذه يكون لها تاثير قاتل وتسم   Sterilization))قليل م  المواد الكيميائية تستخدم في التعقيم 

 Formalinل الفورمالي  الغازات مث

عل  نمو االحياء الدقيقة  Germistaticوالتي قد يكون لها تاثير مثبط  Disinfectionبعض المواد الكيميائية تستخدم في التطهير 

   Germicidalكما قد يكون لها تاثير قاتل 

 Disinfectants chemicalالتي تستخدم لقتل االحياء الدقيقة عل  االجسام الغير حية تسم   المواد الكيميائية

 Antiseptic chemical المواد الكيميائية التي تستخدم لقتل او تقليل االحياء الدقيقة عل  االجسام الحية تسم  

 او تتداخل مع العمليات االي ية للكائ  الدقيق DNAاو موقع تاثير المواد الكيميائية قد يكون الجدار الخلوي او بناء البروتي  

 

يعمل عل  قتل الكائ  الدقيق نظرا لقدرة هذا التركيز م  الكحول عل  تخثير % 71عند تركيز  Ethyl alcoholيثيلي الكحول اال

Coagulation  البروتي  واذابة الدهونDissolves  وهذا تاثيرGermicidal , يعمل عل  تجفيف %111في حي  ان التركيز 

Dehydration  الخاليا دون قتلها وهذا تاثيرGermistatic  بناء عل  ذل  فان درجة تاثير المادة الكيميائية عل  الكائ  الدقيق

 اليرتبط بالتركيز العالي للمادة الكيميائية

 

 روتيناتل  تاثير كبير عل  تثبيط البو Formaldehydeمنها الفورمالدهيد  Aldehydesااللدهيدات 

 

  Halogenesالهالوجينات 

يعمل عل  قتل الميكروبات ع  طريق التاثير المباشر عل  االنزيمات والبروتينات الخلوية حين يرتبط مع  Iodineااليوديا   -

  Tyrosineالحامض االميني التيروسي  

ن حمض فوق اكسيد الكلوري  يعمل عل  تقليل عدد االحياء الدقيقة في المياه حين ان  يكو Chlorineالكلوريا -

Hypochlorous acid كما يمك  ان يستخدم عل  هيئة غاز  , عندما ي اف للماء Cl2 مركبات مثل او عل  هيئةsodium 

hypochlorite  

 

 heavy metalsالمعاد  الثقيلة 

  Antisepticتعتبر  الفضة

 لجروح الجلد Antisepticيستخدم  الزئبق

  Cyanobacteriaح للتحكم في نمو السيانوبكتيريا يستخدم في المساب النحاس
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بعض مشتقات الفينول مطهرات قوية مثل مشتقات الديتول التي تستخدم لتعقيم االرضيات واسطح المناضد التي  Phenolالفينول 

 يجرى عليها عمليات العزل ويعتبر المادة االول  المستخدمة لغرض تحطيم االحياء الدقيقة

 

 مثل الصابون يعمل عل  تبليل الوسط كما انها تقلل م  راهرة التوتر السطحي للوسط Detergentsالمنظفات 

 

 يستخدم لتعقيم الورق والجلود والجروح Ethylene oxideاكسيد االيثليا 

 

 (الترشيح) الطرق الميكانيكية ** 

 

مسامات )ية قادرة عل  حجز أي كائ  دقيق تمرير المواد المراد تعقيمها عبر مرشحات ذات احجام مسام عل  قتعتمد هذه الطر

 (التسمح بمرور االحياء الدقيقة

  nitrocellulose او النيتروسليلوز Cellulose acetateعادة يستخدم المرشحات الغشائية والتي تصنع م  اسيتات السليلوز 

ان تستخدم في تعقيم البروتينات وتل  كما ان هذه المرشحات يمك  , تستخدم هذه المرشحات للتخل  م  البكتيريا والفيروسات

المستخدمة لتعقيم السوائل التي  membrane filterالشكل التالي وحدة المرشحات الغشائية . ) المواد التي تتاثر بدرجة الحرارة

 (التتحمل درجات الحرارة
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 Culture Mediaاالوساط الغذائية 

 
لغذائية توفر عادة للبكتيريا معمليا في صورة تراكيب مختلفة الصور واالغراض تسم  اوساط غذائية او مستنبتات العناصر ا

  (م  العناصر الغذائية المختلفة الالزمة لنمو البكتيريا مخلوط متز عبارة ع  ) الزرع

 اقة والوحدات االساسية لبناء اجزاء الخليةالوسط الغذائي قد يكون بسيط او معقد التركيب وفي كل صورة يعمل عل  توفير الط

 

 :الغرض ما استخدام االوساط الغذائية

 تنمية وحفظ النوع البكتيري

 دراسة تاثير الكائنات الدقيقة عل  احد المواد الغذائية الموجودة بالوسط

 استحثاث البكتيريا عل  انتاج او تكوي  بعض المواد

 يةتصنيف البكتيريا ودراسة صفاتها المزرع

 

 تقسيم االوساط الزراعية حسب تركيبها الكيميائي

 

يتكون م  اساس اوقاعدة م  االمالح المعدنية : Chemically defined mediaوسط محدود التركيب الكيميائي  ( أ

ويمك  تجهيزها كل مرة بنفس الدقة لذا يسهل , م اف لها بعض مصادر الكربون او النيتروجي  او عوامل النمو

 وسط االجار المغذي: مثل, المختبرات البكتيريولوجية استعمالها في

ليس لها تركيب محدد ويتاثر تركيبها : Chemically nondefined mediaوسط غير محدود التركيب الكيميائي  ( ا

مستخل  اللحم والدم : مثل, بتغير طبيعة المادة المستخدمة في تح يرها لذت يصعب تح يرها كل مرة بنفس الدقة

 والببتون

 

 قسيم الوساط الغذائية حسب القوامت

 

 غير قابل لالسالة – قد يكون طبيعي مثل شرائح البطاطس: Solid mediaوسط صلب ( أ

 قابل لالسالة –قد يكون صناعي مثل االجار المغذي  

 الوسط الصلب يهيء سطح مستوي يساعد عل  نمو البكتيريا عل  هيئة مستعمرات فردية يسهل عزلها بحالة نقية

 يحتوي عل  نصف او ربع كمية االجار الم اف للوسط الصلب القابل لالسالة:  Semi solid mediaوسط نصف صلب ( ا

 (طبيعي)اللب   –( صناعي)المرق المغذي : اليحتوي عل  أي قوام صلب مثل:  Liquid mediaوسط سائل ( ج

 

 تقسيم االوساط الغذائية حسب الغرض منها

 

نواع ايحتوي عل  مادة تثبط نمو بعض انواع البكتيريا بينما تساعد نمو ( انتقائي: ) Selective mediaاوساط غذائية انتخابية 

مثل بيئة المكونكي , وهذا النوع م  االوساط يساعد في الحصول عل  مزرعة نقية م  مجموعة متنوعة م  الكتيريا. اخرى

MacConkey الصفراء يثبط البكتيريا الغير معوية ويحتوي عل  صبغة يحتوي عل  امالح )  تستخدم لعزل البكتيريا المعوية

حين  Defferentialويعتبر هذا الوسط اي ا وسط مميز ( كتوزعل  قدرة البكتيريا عل  تخمر الال فحمراء تساعد في التعر

 يساعد عل  تشخي  البكتيريا

 

يائية او الطبيعية ويسمح بالتفريق بي  نمو وسط ي اف ل  بعض المواد الكيم:  Differential mediaاوساط غذائية تفريقية 

مستعمرات ذات مركز ) E.coliيستخدم لتمييز بكتيريا ( (EMBبيئة ايوسي  ازرق الميثلي  : مثل, المجاميع المختلفة م  البكتيريا

 ع  باقي انواع بكتيريا القولون( اسود وبريق معدني مخ ر

 

روف الخاصة لنوع بكتيري بحين ينمو بصورة بالمغذيات او بعض الظ وسط مدعم: Enrichment mediaاوساط غذائية غنية 

 مثل بيئة التتراثايونيت المستخدمة لتشخي  بكتيريا التيفوئيد الممرضة. اوسع م  االنواع االخرى

 

  وتساعد عل  التعرف عل  سالالت تل, تستخدم لتنمية انواع معينة م  البكتيريا: Specific mediaاوساط غذائية خاصة 

 المسببة لمرض السل في االنسان Mycobacteriaالمستخدمة لتنمية بكتيريا  Lowenstien-jensenمثل بيئة , االنواع

 

تساعد عل  تحديد بعض صفات :  Media for characterization of bacteriaاوساط تساعد على تحديد صفات البكتيريا 

 لسكرالبكتيريا مثل قدرتها عل  تحمل تراكيز عالية م  ا
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ذات تركيب كيميائي معلوم يستخدم للتقدير الكمي الحيوي لنوع م  انواع : Biological assay mediaاوساط التقدير الحيوي 

 الفيتامينات او االحماض االمينية وتحديد مدى حاجة البكتيريا لهذه المواد

 

 أهم المواد المستخدمة في تصليب االوساط الغذائية
 

 ويمتاز االجار بـ, انواع الطحالب الحمراء ضربوهيدراتي  تستخرج م  بعمادة ك:  Agarاالجار 

م 98يسيل االجار المتصلب عند  -توكاليف في الظروف المعتدلة او قليلة الحموضةاليتاثر بدرجة حرارة اال -درجة ثبات عالية

 الخوف م  انصهاره يسهل تح ينة عند درجات حرارة مرتفعة دون -م45واليتجمد اال عند درجة حرارة اقل م 

 

يتحلل بفعل بعض االنزيمات البروتينية  -م25-21م   ينصهر في درجة حرارة الغرفة: م  عيوا استخدام : Gelatinالجيالتيا 

يتحلل في  -م فان  ينصهر وال يذوا مرة اخرى111اذا ارتفعت درجة حرارت  ال   -يذوا في الماء المغلي وليس البارد -البكتيرية

  ي او القلوي عند حرارة عاليةالوسط الحم

 

  -ذات قوام هالمي عند  درجة حرارة الغرفة وهذه المادة الهالمية اذا تصلبت التسيل -مادة غير قابلة لالسالة:  Silicaالسيليكا 

 .السيلكاجل ليست مادة غذائية حين تستخدم لتنمية البكتيريا ذاتية التغذية ومنع نمو الكائنات الغير ذاتية التغذية

 

 :بعض المواد الغذائية الشائع استخدامها في اعداد االوساط الغذائية

 

 دهني بعد ه م  بانزيم الببسي الغير مواد الزاللية مثل اللحم ر م  بعض اليح : Peptoneالببتو  

 يجهز م  اللحم الغير دسم بواسطة انزيم التربسي : Tryptoneالتربتو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


