
 د. مأمون األمير اختصاص دواجن      -2السنة    معهد البيطري    القسم العملي  أحياء دقيقة 

 الجلسة العملية األولى 

 التعقيم والتطهير 

 التعقيم 

 –أبواغ  –) جراثيم بكافة أشكالها إتالف كافة األحياء الدقيقة الممرضة وغير الممرضة  هو

ية المستخدمة في األوساط الزرع أوحمات ( والتي يمكن أن تتواجد على األدوات –فطور 

 دراسة الجراثيم 

 أو (الصوتية فوق والذبذبات والترشيح واإلشعاعات الحرارةوذلك باستخدام طرق فيزيائية  

 .(مطهرة ومحاليل قاتلة غازات) كيميائية وطرق

 التطهير

القضاء على الشكل اإلنباتي للجراثيم وليس لألبواغ وتستخدم فيه عادة مواد كيميائية والتي  

 تعمل على تأخير أو عرقلة النمو الجرثومي 

 تختلف آلية التعقيم باختالف المادة المراد تعقيمها 

 وتصنف الميكروبات  من   )األقل مقاومة   إلى   األكثر مقاومة (    كما يلي :

 منتشة جراثيم .1

 فطريات  .2

 فيروسات مغلفة .3

 جراثيم السل .4

 فيروسات غير مغلفة .5

 جراثيم متبوغة .6

 (oocyst)حويصيالت طفيليات أحادية الخلية  .7

 : المختلفة بالطرق الميكروبات إبادة نسبة

 الجراثيم من %100 يبيد Sterilization التعقيم

  الجراثيم من %99 حتى فيبيد Disinfection التطهير و 

 مختلفة بدرجات الجراثيم على فيقضى Cleaning التنظيف اما

 التعقيم باستخدام الطرق الفيزيائية : – أولا 

A- الهواء الساخن (  –) اإلحماء والتلهيب التعقيم بالحرارة الجافة 

 األبواغ لكن و ، مئوية درجة( 80 – 55) بين يموت معظمها ان اذ للحرارة حساسة الجراثيم

 – 170) الى مرتفعة الحرارة تكون ان يجب لذلك الغليان من ساعات عدة تتحمل قد و تبقى
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 تتم حتى الرطبة بالحرارة مئوية وة درج( 120) والى الجافة بالحرارة مئوية درجة( 180

 .األبواغ فيها بما وم للجراثي الكاملة االبادة

 أبسط أنواع التعقيم  اإلحماء والتلهيب -1

 اإلحماء:

 االحمراروضع المادة المراد تعقيمها في اللهب مباشرة حتى درجة  

 تعقم بهذه الطريقة أدوات الزرع الجرثومي واإلبر وبعض اآلالت المعدنية 

في  : ال تستخدم  ) مثل لوب الزرع الجرثومي( ه الطريقةذاألدوات المعقمة بهبعض  :  مالحظة

 .إال بعد أن تبرد ، ويجب إعادة تعقيمها بعد كل استعمال الزرع الجرثومي 

 التلهيب :

 تمرير المادة المراد تعقيمها على اللهب عدة مرات بحركات معتدلة السرعة  

 تعقم بهذه الطريقة فوهات األنابيب و األوعية الزجاجية قبل استخدامها .

 وقد يستخدم ايضا في حرق الجثث النافقة 

  (فرن باستور أو فرن الهواء الساخن) ء الساخن :التعقيم في الهوا -2

عبارة عن جهاز مزدوج الجدار يحتوي على معادن مقاومتها الكهربائية عالية حيث ترتفع درجة 

وكما يحتوي على منظم حراري للتحكم  فيها حرارتها بشكل كبير عند مرور التيار الكهربائي

 بدرجة الحرارة وعلى مؤقت زمني 

ة ساع 2/1جة مئوية مدة در 180في الفرن إلى  : رفع درجة حرارة الهواء الموجود  مبدأ عمله

را من لحظة وصول الحرارة داخل الفرن إلى الدرجة المطلوبة ( ثم ااعتببالتناقص ) يبدأ الوقت 

 يترك الجهاز ليبرد تماما .

 ،و  الجراحية األدوات و والفازلين البرافين مثل مائية الغير السوائل و البودرات تعقيم في يستخدم

 و ساعة لمدة مئوية( 150-135) حرارة درجة عند الحساسة الجراحية األدوات تعقيم يمكن

 .نصف

B-  : التعقيم بالحرارة الرطبة 

 من الطرق التقليدية للتعقيم  الغلي : -1

دقيقة ( 30-15مئوية مدة )  100توضع األدوات في وعاء يحتوي على الماء يغلى على الدرجة 

 ولكن دقائق 10يقتل الكثير من الجراثيم والحمات والفطور خالل  100، إن الغليان لدرجة 

األبواغ وبعض الحمات ال تموت خالل هذه الفترة القصيرة )وجد أن األبواغ تقاوم الغليان مدة 

 ساعة (. 20

ويمكن إضافة ،تعقم بهذه الطريقة اإلبر والمالقط والمشارط والسدادات المطاطية والمحاقن 

بغية )زيادة فعالية التعقيم ،وحماية األدوات المعدنية من  %2-1بيكربونات الصوديوم بتركيز 

 . (الصدأ
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 : (Autoclaveاوتوكالف–)جهاز الموصدة التعقيم ببخار الماء والضغط -2

 غير فالتعقيم لذلك و األبواغ وليس الجراثيم المنتشة يقتل دقيقة 90 لمدة للبخار التعرضإن 

 كامال تعقيما الىفيؤدي ذلك    ضغط تحت الماء لبخار التعرضعند  اما كامل

تختلف درجة حرارة البخار بحسب درجة غليان الماء الناتج عنه وكلما ازداد الضغط الجوي فوق 

سطح الماء ازداد الحد الذي يصبح فيه الماء قادر على الغليان وهذا يؤدي الزدياد درجة حرارة 

م وعند ازدياد  100تج ،في الضغط الجوي االعتيادي يغلي الماء على الرجة بخار الماء النا

درجة  121الضغط بمقدار ضغط جوي واحد فوق سطح الماء )ترتفع درجة غليان الماء إلى 

درجة مئوية  135ضغط جوي )ترتفع درجة الغليان إلى  2مئوية ( وعندما يزداد الضغط بمقدار 

 ) 

ء على الجراثيم دقيقة كافية للقضا 15درجة مئوية ( مدة  121)لبخار الماء  1إن ضغط جوي 

دقيقة وذلك حسب نوع وحجم وكمية المواد  15الة مدة التعقيم ألكثر من وأبواغها ويفضل إط

تتأثر بالحرارة العالية وكذلك ال ويستخدم األوتوكالف لتعقيم البيئات الجرثومية والمحاليل التي 

 رع جرثومية قديمة.أطباق بتري الحاوية على مزا

 التعقيم ببخار الماء المتقطع : -3

نسبة للعالم تندال ، تفيد في القضاء على الجراثيم  Tyndalysationتدعى هذه بطريقة التندلة 

وأبواغها حيث تتلف اذا تكرر تسخينها عدة مرات وبفواصل زمنية كبيرة ، عند تعريض المواد 

مئوية فإن هذه الحرارة تقتل الجراثيم وال تقتل  100المراد تعقيمها إلى بخار الماء بدرجة حرارة 

ساعة فإن هذه األبواغ تنتش وعند  24درجة حرارة الغرفة  كن عند ترك هذه المواد بلاألبواغ و

مئوية فإنها تقتل الجراثيم المنتشة حديثا تكرر هذه  100تعرضها ثانية لبخار الماء بدرجة حرارة 

 مرات حتى يتم القضاء على الجراثيم واألبواغ الموجودة .  3العملية 

انتاش والتي قد تنتش بعد انتهاء عملية مساوئ هذه الطريقة : إمكانية بقاء بعض األبواغ دون 

قيم البيئات الحاوية على سكريات وجالتين وفيتامينات والتي تستخدم هذه الطريقة لتع، التعقيم 

 .يمكن أن تتحلل وتتفحم عند تعرضها لدرجات عالية من الحرارة والضغط 

 .ا ه الطريقة جهاز الموصدة مع إبقاء صنبور بقاء الماء مفتوحذيستخدم في ه

 التعقيم بالتسخين المتقطع : -4

 تستخدم هذه الطريقة لتعقيم المواد التي تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة

المحكمة  تجاتغمر الزجا لتعقيمه ( درجة مئوية 68-65ل مصل الدم يتخثر بدرجة حرارة )امث

م ) مستوى الماء الساخن  56اإلغالق الحاوية على المصل في الماء الساخن بدرجة حرارة 

 .أيام في كل مرة ساعة من الزمن  7ستوى الزجاجة ( تعاد العملية على مدار مأعلى من 

م مدة  72بسترة ) وهي التعرض للحرارة لبمالحظة : المواد الغذائية مثل اللبن والحليب تعقم با

و إن عملية البسترة ال تهدف لقتل جميع المسببات المرضية الموجودة في األكل  ( ثانية 15
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والشرب بل تقلل من عدد المسببات المرضية بحيث يصبح من غير المحتمل أن تسبب أمراضا 

اء الصالحية ( و إن تعقيم ) بشرط أن تحفظ المواد المبسترة بمكان بارد وتستهلك قبل انته

الطعام والشراب بدرجات الحرارة غير شائع حيث أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على طعم وجودة 

 المنتج .

 التعقيم بالطرق اآللية :  –ثانيا 

A- : التعقيم بالترشيح 

تستخدم لنتقية السوائل من الجراثيم والتي ال يمكن تعريضها لدرجات عالية من الحرارة والتي 

 ضها للحرارة مثل األنزيمات واللقاحات والمضادات الحيوية ربتعيمكن أن تتغير مواصفاتها 

مبدأه تمرير السوائل خالل مرشحات ذات مسام دقيقة تمنع نفوذ الجراثيم وهذه الطريقة ال تقتل 

 الجراثيم وإنما تقوم بإزالتها فقط 

C- : التعقيم باألشعة 

 أشعة الشمس : -1

تأثير هذه األشعة ضعيف غير أنه يمكن أن يقتل الجراثيم مثال عصيات السل الموجودة في طبقة 

 ساعات عند تعرضها ألشعة الشمس . 8رقيقة من القشع يمكن أن تقتل خالل 

 او غاما : Xأشعة  -2

م المواد الخلية الجرثومية وتوقف االنقسام الخلوي تستخدم لتعقي DNAتمنع هذه األشعة اصطناع 

خدم لمرة واحدة فقط كالمحاقن البالستيكية والقفازات الجراحية بسبب واألدوات الطبية التي تست

 نفوذيتها العالية 

 التعقيم باألشعة فوق البنفسجية : -3

نها تؤثر على المادة النووية للخلية الجرثومية وتؤدي إلى ر الموجات إبادة للجراثيم ألهي أكث

 موت وتلف الجراثيم 

 تستخدم في تعقيم حجرات المخابر الجرثومية والفيروسية والهواء في غرف العمليات 

عيبها الوحيد هو ضعف نفوذيتها وهذا ما يتطلب تعرض الجراثيم مباشرة ألشعتها فالجراثيم 

 او األقمشة ال تتأثر بها . المغطاة بالورق او الزجاج

 التعقيم بالطرق الكيميائية : –ثانياا 

 :المختلفة والمطهرات المعقمات عمل كيفية 

 وأغشيتها الخلية جدران تدمير -1

 للميكروب األنزيمية النشاطات مع التداخل -2

 التأثير او التجلط او المائي التحلل او اإلختزال او بـاألكسدة اما الميكروبية الخلية تحطيم -3

 .األمالح تكوين او البروتين على
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 :على تعتمد الميكروبات على والمطهرات المعقمات كفاءة

 المطهر او للمعقم المادة فيها يتعرض التى المدة: الوقت -1

 الحرارة درجة -2

 وتاريخه التحضير وطريقة التركيز -3

 الميكروب نوع -4

 تعقيمها المراد المادة نوع -5

 تعقيمها المراد المادة نظافة مدى -6

 المستخدمة الطريقة -7

 نهاية الجلسة

  



 د. مأمون األمير اختصاص دواجن      -2السنة    معهد البيطري    القسم العملي  أحياء دقيقة 

 ثومية وطرق حتضريهاتصنيف املنابت اجلر
مجموعة من المركبات األساسية التي تؤمن للجراثيم المزروعة عليها كل  المنبت الجرثومي:

 المناسبة له. PHمن الغذاء ودرجة 

 حتاجها إلى نوعين:حسب نوعية المواد الغذائية التي توتصنف الجراثيم ب

رات الكربون تحتاج الجراثيم في نموها إلى مواد غذائية أساسية تحتوي على ذاألول :  -

ذرة من المواد العضوية كنزع  االستفادةولبعض الجراثيم القدرة على واألزوت 

أو تستطيع تمثيل األزوت الحر الموجود في الكربون الموجودة في أمالح السترات 

 (الجراثيم ذاتية التغذية)ـ الهواء لذلك سميت هذه الجراثيم ب

بمواد غذائية جاهزة  إمدادهابعض أنواع الجراثيم تحتاج إلى في حين أن الثاني :  -

)جراثيم غير عصيات السل تحتاج لصفار البيض سكريات( مثل  –)أحماض أمينية 

 ذاتية التغذية(

 بحسب بنيتها الفيزيائية إلىالمنابت  صنفت

 ومنابت نصف صلبة ومنابت صلبةسائلة  منابت 

 نقية هي المنابت الصلبة ألن:المنبت المستعمل للحصول على عزولت و إن 

النمو التي تعطي تشخيص  من ميزاتواضحة يدل على ميزة  الصلبةالنمو على المنابت  -1

 فيه .لنمو الجراثيم النامية تأكيدي 

مختلطة وقد  في المنابت السائلة عند الزرع األولي للجراثيم هي نمواتالنموات الحاصلة  -2

 يمكن عزل األنواع عن بعضها البعض. لذلك التحوي العديد من أنواع الجراثيم 

 : من استعمالها الغرضالمنابت حسب  تصنيف

 تنمو عليها معظم أنواع الجراثيم مثل  المنابت العادية :  -أولا 

 .في لتر ماء مقطر غ كلور الصوديوم( 5غ ببتون + 10)  تركيبه:  ماء الببتون -1

يترك ليبرد ثم تزال قة دقي 20لتر ماء لمدة  2كغ لحم بقري ناعم يغلى في 1تون من يحضر البب

 خدم الرشاحة في لتر ماء مقطر الطبقة الدهنية يرشح لتست

 غ خالصة5+ (غ كلور الصوديوم 5غ ماء ببتون + 10تركيبه ماء الببتون):  مرق مغذيال -2

 اللحم

 غ آجار آجار(   15+ : )  مرق مغذي  المغذي اآلجار -3
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 المنابت الغنية : -ثانياا 

مى ( نزرع عليه يضاف لها الدم أو المصل )اآلجار المد وهي عبارة عن منابت عادية ولكن 

 منابت المايكوبالزما جراثيم الباستوريال أو يضاف المصل إلى 

  : منابت انتقائية -ثالثاا 

 أخرىتسمح بنمو بعض أنواع الجراثيم وتثبط نمو أنواع عبارة عن منابت تحوي مواد كيماوية 

)مرق  مونيالللتنمية عصيات الساوديوم إلى المرق المغذي صسيلينات ال إضافة 1مثال

 السيلينات( 

وصبغة  آجار لوفن شتاين الذي يحوي صفار البيض المساعد على نمو عصيات السل 2مثال

  المالشيت لتمنع نمو الجراثيم األخرى .خضرة 

 تميزية : المنابت ال -رابعاا 

على الخواص  باالعتمادلتميز مستعمرات الجراثيم يضاف إليها مواد كيماوية وهي المنابت التي 

الفينول  الغلوكوز والسكروز والالكتوز وكاشف أحمرسكاكر  إضافةئية للجراثيم مثل البيوكيميا

( كليجر ،EMB)ماكونكي ،ومن هذه المنابت  الوسط PHللداللة على تغير  المتعادل وأحمر

 .ونيال السام شريكية وجراثيم اإل تستخدم للتمييز بينوالتي يمكن أن 

 المثال االستعمال النوع

 االساس المنبت
basal  m. 

 

 للمنابت كأساس يستعمل سائل منبت
 االخرى

  الببتون ماء
+ 
 المغذية الشوربة

 الغني المنبت
Enrichmed m. 

 

 فيها بما الجراثيم انواع معظم نمو يدعم
 كثيرة غذائية احتياجات تتطلب التي تلك

 

 مدمىال آلجارا
 + 

  الشوكالته آجار
+ 

loffler’s serum slope 
 

 االنتقائي النبت
Selective  m. 

 

 في مرغوب الغير الجراثيم نمو يعيق
 تلك يشجع و المنبت على نموها

 نموها في المرغوب

 آجار ماكونكي
+ 

Bismuth sulphite Agar  
 

 االكثار منابت
enrichment m . 

 

 نمو زيادة على تعمل سائلة منابت
 يمكن أعداد  الى المرغوبة الباكتيريا

 عليها التعرف و عنها الكشف

Tetrathionate broth  
+ 

Selenite F 

+ 
Alkaline peptone water 

 

 الوقت بنفس ناقلة و تمييزية منابت
Selective and indicator 

transport m. 
 

 أثناء الجراثيم حيوية على الحفاظ تؤمن
 و لونية مشعرات تملك فهي كذلك و نقلها

 الجراثيم أنواع بعض نمو تميز كواشف
 غيرها من

 آجار ماكونكي
 

 التمييزية المنابت
idicator m. 

 

 أو  لنوع جرثومية مستعمرات تميز
 غيرها عن الجراثيم من ما مجموعة

 آجار ماكونكي
+ 

stuart’s m 

 + 
Caryblair m  

 

 الحفظ منابت
Storage m. 

 

 في الجرثومية العزوالت على للحفاظ
 جيدة حيوية حالة

 المغذي اآلجار
+ 

Dorset egg m. 
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 األسس الغروية:

لتحويلها إلى منابت صلبة وأكثرها التي يمكن أضافتها إلى المنابت السائلة هي المواد الغروية 

آجار ()اآلجار هو مادة استخداماً   

وهو قادر على تستخلص من األشنيات البحرية وهو عبارة عن سكريات معقدة  : اآلجار آجار

 م( 42)ويتصلب بالدرجةم( 100 – 95)بالدرجة  وينصهرضعف وزنها ماء  600تصليب 

أي يحافظ وال يتأثر بالتحضين وهو خامل تجاه البكتريا أي ليس له تأثير معيق لنمو الجرثوم 

  ويبقى صلب وخواصه بنيتهعلى 

م(  وقبل 50-45)على الدرجة  للمنبت مالحظة : المواد التي تتأثر بالحرارة يمكن أن تضاف 

 أن يتصلب اآلجار مثل الدم او المصل او صفار البيض 

 :وتعقيمها  تحضير المنابت

الجاهزة للحل في كمية محددة من وزن محدد من مكونات المنبت  بإضافةيتم تحضير المنابت  

 المراد حلها من هذه البودرة في الماء المقطر على علبة المنبتالماء المقطر حيث تسكب الكمية 

 نفسه ويتم تحضير المنبت وفق الخطوات التالية :

 . الكمية المحددة من بودرة المنبت توزن -1

 )بيشر(. الحجم المطلوب من الماء المقطر في سلندر يحضر -2

 حوجلة تحضير المنبت .في المحضر في الخطوة السابقة  قليال من نفس الماء  يصب -3

 جيداً . مزجوتجلة تضاف البودرة إلى الحو -4

 . باقي الماء ونتابع المزج يضاف:  -5

 . أو بورق األلمنيوم)مطاط( جلة بغطاء خاص فوهة الحو تغلق -6

 إذابة المنابت وتعقيمها :

أو في الماء المقطر ثم تترك لمدة ربع ساعة آجار في المرق المغذي مثالً توضع مادة اآلجار  

حتى تمام اآلجار آجار ثم يسخن على البخار بالتحريك المستمر ليتشرب السائل ويسهل حل 

 .فوران المنبت مع التحريك المستمر مع تجنب ساعة أو بالتسخين المباشر  1لمدة  الذوبان

 تعقيم المنابت : 

  والتعقيم معاً  اإلذابةويمكن دقيقة  15مدة م (  121بالدرجة) وتوكالفيتم التعقيم باأل

التسخين لدرجة الغليان  وإنما باألوتوكالفض أنواع المنابت يشترط عدم استعمال التعقيم أما بع

و السامونيال  منبتلمنع التلوث ومن هذه المنابت )لحويجلة المنبت الجيد  واإلغالقالتحريك 

 .الشجيال ( 

كما أن بعض أنواع المنابت السائلة والمصول تعقم بالفلترة باستعمال مرشحات جرثومية لتجنب 

 استعمال الحرارة في التعقيم .

 إضافات المنابت :

والتي يمكن أن تتخرب بالدرجة العالية من الحرارة  المواد التي يمكن إضافتها للمنابت بعض

  م . 50- 42عندما تصبح درجة حرارة المنبت  تضاف( صفار البيض  –مصل  –)دم مثل 
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 صب المنابت : 

في أنابيب قبل إدخالها باألوتوكالف، أما المنابت المنابت السائلة القابلة للتعقيم يمكن صبها 

 ثم تصب في أطباق بيتري شديدة  60ْبعد التسخين والتعقيم تترك حتى تبرد لدرجة الصلبة 

فترة من الزمن تحت االشعة بشكل مائل  اإلغالقعقيم ثم تترك أغطية األطباق غير محكمة الت

  فوق البنفسجية بحيث يبرد المنبت ويتصلب واليبقى بخار الماء عالقا بغطاء المنبت .

 :  المنابتحفظ 

على فعاليتها في البراد يمكن أن تحافظ  اإلغالقالمنابت السائلة الموضوعة في أنابيب محكمة 

في ظروف م ( 5-4توضع في البراد بشكل مقلوب  بدرجة) ، بينما المنابت الصلبة  أسبوعلمدة 

 .أيام  10 -7 وتبقى محافظة على فعاليتها مدةعقيمة 

 تحت الصفر .ل( 40-حتى  10- لفترة طويلة بدرجة حرارة )المصل  مالحظة : يمكن حفظ 

 نهاية الجلسة
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 الزرع الجرثوميمبادئ و أسس 

 

 يعتمد الزرع الجرثومي الناجح على مجموعة أمور منها :       

)مثال لإلقالل من التلوث ومنع الجراثيم مدى االلتزام بقواعد جمع العينات ونقلها   .1
 المتعايشة من النمو..(

غرام )ماكونكي  إيجابيةكاختيار منبت ماكونكي لتنمية الجراثيم اختيار المنبت المناسب  .2
 منبت انتقائي لتنمية الجراثيم سلبية غرام(

 اختيار طريقة الزرع  المثلى   .3

 .مو الجرثوم المشتبه بهتأمين ظروف الحضانة المناسبة لن .4

 .تذكر في جلسة الحقة  أواًل: قواعد جمع العينات ونقلها :

: وهو ذلك المنبت الذي يشبه في تركيبه تركيب النسيج   المنبت المناسب اختيار ثانيًا: 
 الحيواني الذي يتطفل فيه الجرثوم الممرض 

و يضاف   PHح + دارئة مصدر كربوهيدراتي لتأمين الطاقة + مصدر آزوت عضوي +  أمال /
أحيانًا  منشطات نمو تبعًا لنوع الجرثوم  أو  قواعد آزوتية أو  مثبطات نمو للجراثيم  إليها

 المصاحبة .../

تحتاج  إنماأن هناك أنواع من الجراثيم ال تنمو على منابت اآلجار المعروفة  إلىويجب التنويه 
الدجاج المخصب المأخوذ من دجاج  لبيضأو في كيس المح  المزارع النسيجيةللزرع في 

(  و منها الريكتسيات و المتدثرة الببغائية Specific Pathogen-Free (SPF) Eggsسليم )
 )الكالميدية بسيتاسي(.

 :ثالثًا : زرع العينات على المنابت
 . الى المنبت و تنميته فيه الجر ثوم إدخالالزرع الجرثومي   يقصد بعبارة 
المنبت  : نذكر منها  ) اللوب العادي ) ذي الرأس الحلقي( ،  في أدوات زرع العينة 

اللوب مقطوع الرأس ، المفرش ذي الزاوية القائمة ، المفرش ذي الرأس المثلثي ، مالقط ،  
 (   األوتوماتيكيماصات باستور ، محاقن ، المسحات وهناك أجهزة الزرع 
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، ل التعقيم ، مقصات ، مشرط : أحواض التعقيم مع سوائ اللوازم المخبرية المساعدة 
، غرفة زرع زجاجية قابلة للتعقيم باألشعة ، حامل للوب ، بيشر ، الصق  مصدر لهب

 ...المنبت ، شمع  إغالق إلحكامخاص 

 
 
 

 :الجرثومي على المنابتطرق الزرع  

 تختلف طريقة الزرع بحسب نوع المنبت المراد الزرع عليه ونوع العينة
a)  من عينة سائلة ، من عينة  العزل و التنقيةبهدف  المنابت الصلبة الغنيةالزرع على (

 ن مستعمرة موجودة على منبت سابق(أمعاء ، من الكبد و الرئة  ، م

b)  المنابت الصلبة التمييزيةالزرع على  

c)  للصادات الحيوية  اختبار الحساسيةالزرع على المنابت الصلبة بهدف اجراء 

d)  في العينة المزروعة )  حساب الحمولة الجرثوميةالزرع على المنابت الصلبة بهدف
 بالحقن ، بالفرش ، بالفلترة (

e)  اختبارات بيوكيميائية ، زرع نظير السل ....( ت الصلبة المائلةالمنابالزرع على ( 

f)  ( ،اختبار  العقامة ،  ألهوائي) هوائي ، اإلكثار/   المنابت السائلةالزرع في
 الغاز، األكسدة والتخمير ، االندول ....( / . إنتاجاالختبارات البيوكيميائية) 

g)  منبت فليتشر لزرع  الحركة ،) اختبار  المنابت نصف الصلبةفي  بالغرزالزرع
 البريميات..( 

 العزل االولي :بهدف  المنابت الصلبة الغنيةالزرع على  -1
نستعمل اللوب ذي الرأس الحلقي  حيث نأخذ لوب أو لوبين من العينة ثم نفرشها في 

 المنبت وفق الرسم التالي :
ع يمكن استخدام الماسحة بدال من اللوب في الخطوة األولى من زرع بعض أنوا       

 على الرسم(  1لعينات) الخطوة    رقما
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فالبد من تمرير اللوب على اللهب ثم تبريده قبل أخذ العينة ثم نكرر العملية بين  وعموماً      
متتاليتين من مراحل الزرع الموضحة في الرسم أعاله ، وال بد من اجراء كل مراحل  كل مرحلتين

 نبت.لضمان عدم تلوث الم قرب اللهبالزرع 
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 الزرع على المنابت الصلبة التمييزية: -2
موجودة على مستعمرة منفردة  نأخذ بواسطة اللوب الملهب و المبرد جزء بسيط من 

 المنبت  التمييزي بنفس طريقة الرسم السابق.  ثم نمسحها علىالغني  المنبت

 الزرع على المنابت الصلبة المائلة: -3
عد تعقيمه و تبريده نأخذ بواسطته من مستعمرة نستخدم اللوب ذي الرأس الحلقي للزرع فب

على المنبت المائل بجانب  منفردة نامية على سطح المنبت الغني ثم نفتح األنبوب الحاوي
و نبدأ بمالمسته للسطح  األنبوب إلىبشكل يضمن عدم التلوث ثم ندخل اللوب اللهب 

و  األنبوبكزاكية ثم نغلق المائل للمنبت من أبعد نقطة و باتجاه الخارج مع الحركة الز 
 نضعه على حامله في الحضانة الجرثومية .

 الزرع في المنابت السائلة : -4
رنغ معقم أو نستخدم ماصة باستور المعقمة أو اللوب ذي الرأس الحلقي أو الماسحة أو سي

م  حسب نوع  العينة ) صلبة أو سائلة ( و المهم توخي الحذر ملقط معقم مع مقص معق
المنبت ثم البد من تامين الوسط الالهوائي المناسب عند الضرورة  بالطرق  لتجنب تلوث

1 

 

2 

 

 
3 
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المختلفة ) صب الزيت على السطح بعد الزرع ، طريقة التسخين ثم التبريد السريع  قبل 
 المنبت السائل ، ...(    إلىالمواد  المرجعة الغير سامة  إضافةعملية حقن العينة ، 

  :الصلبةالزرع بالغرز في المنابت نصف  -5
نأخذ برأس اللوب الملهب و ،( اإلبرةو نستتتتتتتتتتتتتتتخدم لهذا الغرض اللوب مقطوع الرأس ) مثل 

المبرد  جزء من مستتتتعمرة الجرثوم المراد دراستتتة خواصتتته الحركية ثم نطعن المنبت النصتتتف 
الستتتفلي للمنبت ثم  العقرقرب  إلى اإلبرةحتى يصتتتل رأس  األستتتفلصتتتلب في وستتتطه باتجاه 

 . و نحررها من المنبت و بذلك ننهي عملية الزرع األعلىتجاه با اإلبرةنسحب 

 : المناسبة لنمو الجرثوم الحضانة ظروف: تأمين رابعاً 

 :ناسبة مالظروف الهوائية ال .1
 ب احتياجاتها الهوائية الى :تقسم الجراثيم حس

:  [Strict or Obligate] Aerobes   الجراثيم الهوائية المجبرة        

    و يساوي تركيزه في الهواءأتحتاج تراكيز من االوكسيجين أكبر 
:Facultative Anaerobes   الجراثيم الالهوائية المخيرة    

وده بنسب مكافئة لمحتوى بوج )  تستطيع النمو جيدا في غياب االوكسيجين أو
( الهواء منه  

: تعتمد على األكسيجين في استقالبها  microphilic Aerobes   الجراثيم دقية الهواء

 منخفضةيجين الجوي انما تحتاج لمستويات سولكنها التستطيع النمو بوجود نفس نسب االوك

  )معظم أنواع المقوسات، بوريليا، سيربولينا،...(من األوكسيجين

: ال تستطيع النمو   (strict or obligate Anaerobes) جراثيم الالهوائية المجبرةال

وهي ال تعتمد على األوكسيجين في  بوجود االوكسيجين بتراكيز مماثلة لتركيزه الجوي 

 ومن أهم أمثلتها : و يجب تأمين ظروف الهوائية لنموها  استقالبها

 مقوسة ميكوزاليس، المطثيات و غيرها /الشعية البقرية ، المغزليات، ال لفطورا  /

  : Capnophilic bacteriaالجراثيم المحبة لثاني أوكسيد الكربون 

و من أمثلتها % في وسط التحضين  10-5وهي تحتاج لوجود ثاني أوكسيد الكربون بنسبة  

 ) البروسيال ، الفطور الشعية ، الليستريا ،...(

 : التالية ق المختلفةالطراحدى بو تؤمن الظروف الالهوائية 

  جرة الالهوائيات الحاوية على مغلفات من مواد كيماوية ماصة لألوكسيجين و مولدة في

 :نفس الوقت لثاني أوكسيد الكربون
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يفتح الظرف ) بعض االنواع تحتاج اضافة بعد وضع المنابت بشكل مقلوب في الجرة  

 ثمد ذلك ُيحكم اغالق الجرة القليل من الماء لمحتوى الظرف ( ثم يوضع في الجرة وبع

 ُتوضع في الحاضنة الجرثومية 

  ًفي جرة الالهوائيات الحاوية  يمكن اشعال  الشمعة أو قطعة من  القطن ووضعها فورا

على المنابت المزروعة بشرط احكام اغالق الجرة مباشرة و نستدل في هذه الطريقة 

 على تأمين الظروف الالهوائية بانطفاء الشمعة .

 في هذه  ونحتاج ،  البالديوم حبيبات ذات الصمامين و الحاوية على  لالهوائيات جرة ا

الهيدروجين و  /بمزيج غازي يحوي )تمأل عادة  الغاز البديل ألسطوانه الطريقة

 ( و توصل الى الصمام االول /النتروجين وثاني أوكسيد الكربون

للداللة  لمشعر لونيحتاج كما ن توصل الى صمام التفريغ للجرة  مضخة تفريغ خاصةو 

وتجري عملية تفريغ الهواء بعد غلق الجرة ثم يضخ الغاز   على فقدان االوكسيجين

البديل في الجرة ثم تسخن حبيبات البالديوم التي تحفز تفاعل االوكسيجين الباقي في 

الجرة مع الهيدروجين النتاج قطيرات من الماء و عند غياب األوكسيجين يتغير لون 

 ر ليدل على تحقق الظرف الالهوائي المناسب المشع

  و  البيروغالولونحتاج عند استعماله للزرع الالهوائي الى مسحوق  أنبوب بوخنر

اللذان يمزجا في قعر أنبوب بوخنر للتخلص من األوكسيجين  ماءات الصوديوممحلول 

 موجود في الحيز العلوي المغلق من أنبوب بوخنر.ال

 ب الى قسمين و زرع جراثيم هوائية مجبرة في أحد القسمين ثم طريقة قسم المنبت الصل

 احكام اغالق المنبت بالشمع

 اف اليها نسبة بسيطة من اآلجار و المسخنة طريقة الزرع في المنابت السائلة المض

 مئوية تقريباً . 50للتخلص من أوكسيجنها ثم المبردة سريعا الى الدرجة 

 نابت باضافة المواد المرجعة الغير مؤثرة سلبا على يمكن تقليل نسب االوكسيجين في الم

النسج أو  سلفيد الصوديومأو  ثيوغليكولت الصوديومأو  الغلوكوزنمو الجراثيم مثل 

وهذه النسج ، طحال ، كلية مذبوحة حديثا / كبد سليمةالمأخوذة من حيوانات  الطازجة

 / تحتاج معاملة خاصة قبل استعمالها لضمان العقامة

 

     تعتمد درجة حرارة التحضين على نوع الجرثوم الهدف الذي نتحرى :  لحرارة المناسبةا

يزدهر فيه و ينمو بشكل جيد و لكن على العموم فان    مجال حراريعنه فلكل نوع جرثومي 

تنمو بشكل جيد على درجة  النسانات ذوات الدم الحار و لالممرضة للحيوانمعظم الجراثيم 

ن قد نحتاج لزرعها في المجاالت الحرارية المثلى لها و ذلك للسماح مئوية و لك 37حرارة 

أو  الليستريابعزلها عن غيرها من الجراثيم المصاحبة بشكل أفضل فمثالً عند عزل جراثيم 

 البرادالمالئمة و نبقيها في  ة أوال في منابت االكثار فاننا نزرع العينات المشتبه اليرسينيا

 الجراثيم المصاحبة نمو بيط ثو ثباكثار هذين النوعين من الجراثيم  لفترة من الزمن للسماح

 ( درجة مئوية 45 – 37تنمو في مجال حراري )  المطثية الحاطمةفي حين أن 

 مئوية 30 -28التي تنمو في مجال حراري  ) الليبتوسبيرا (البريمياتونذكر أيضا 

 ....مئوية  42التي تنمو عند الدرجة   المقوسة الصائميةو 
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يجب تأمين الرطوبة المناسبة في الحضانة بحيث نضمن عدم جفاف :  الرطوبة المناسبة   .2

 من وزن الخلية الجرثومية هو ماء . %80وال ننسى أن أكثر من  المنبت أثناء فترة التحضين

 

 زمن التحضين المناسب :  .3

 ساعة 48-24 ساعة 72 -48 يوم 6 -4 أسبوع 3-2 أسبوع 3-16

 المتفطرات
 

لفطور ا
 الجلدية

 البروسيال

الجراثيم سريعة 
عندما  النمو

تزرع على 
 منابت انتقائية

معظم الجراثيم 
 سريعة النمو

بعض أنواع 
 البريميات

   المقوسات 

   المايكوبالزما  

  
النوكارديا 
 استرويدس

  

 

ابت منه في المنأقل  يكون عادةزمن التحضين في المنابت السائلة  وال بد من التنويه أن

 الصلبة  لنفس النوع الجرثومي

 

 

 

 

 نهاية الجلسة
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 حص المجهري للجراثيم  الملونةالف

 إلى :تلوين الجراثيم يهدف  -

وجود المحفظة أو  –عصيات  –) مكورات  الشكليةإظهار شكل الجرثوم ودراسة صفاته  -1

 ( الخ0000 األهداب أو األبواغ

لذلك تثبت اللطخات الجرثومية يفيد تلوين الجراثيم بقتلها وحماية الفاحص من العدوى  -2

  فحص مجهريا ًالملونة على شرائح زجاجية عقيمة وت

 تلوين :لطاخة الجرثومية للتثبيت ال -

المعقمتتة لهتتذا الغرض وتؤختتذ بهتتا العينتتة من المرق المزروع أو من ستتتتتتتتختتدم عروة الزرع ن

-2  ركات دائرية قطرهاحبفي ماء مقطر وتفرش على الصفيحة الزجاجية المعقمة المستعمرات 

على الحامل في حوض  ة ثم تترك الصفيحة الزجاجيةحلتتشكل رقاقة على سطح الشريسم  2.5

يل هب  الغستتتتتتت بالهواء ثم تمرر على الل تام  مئوية  50 - 45بدرجة حرارة من حتى الجفاف ال

وهذا ما وبذلك يتم تثبيت وقتل الجرثوم على الصتتتتتتفيحة الزجاجية بستتتتتترعة معتدلة ثالث مرات 

 لجرثومية والمخاطية في الخلية ايسمى بعملية تثبيت الجرثوم إذ يتم تخثر المواد البروتينية 

 : الملونات الجرثومية  -

أو تدخل الخلية على الجراثيم  رسبتلون الجراثيم بملونات خاصة وهذه الملونات إما أن تت

 وتكون معقدات كيماوية مع محتوى الخلية الجرثومية الجرثومية عبر جدارها 

 قسيم الملونات إلى وعلى هذا يمكن ت

 –) أزرق الميتيلين  مثل في النواة الجرثومية حماض النوويةتلون األ ونات قاعدية :مل -1

 . ( لالكريستافسجية بن

 . ن (زي) األيومثل تلون الهيولى الجرثومية  ملونات حامضية : -2

 الجرثومي  تلوين الجراثيمطرق  -

 الصباغة السلبية : -1

الذي يظهر كجسم شفاف تلون بهذه الطريقة المساحة المحيطة بالجرثوم دون أن يتلون الجرثوم  

 ( لتلوين المكورات الخفية استخدام الحبر الصينيمثل واضح ضمن المساحة )

 الصباغة البسيطة :  -2

بماءات يستخدم في هذه الطريقة ملون واحد فقط كما هو الحل عند تلوين الفطور الجلدية 

 البوتاسيوم 

 الصباغة النوعية :  -3

وفيها تستخدم صبغات خاصة لتلوين  أجزاء من الجرثوم ) المحفظة ، الجدار ، األهداب ، 

 السياط ، األبواغ...( مثل استخدام صبغة راكت لتلوين األبواغ .

 



 د. مأمون األمير اختصاص دواجن      -2السنة    معهد البيطري    القسم العملي  أحياء دقيقة 

 الصباغة التميزية : -4

التمييزية وذلك لتمييز أنواع الجراثيم عن بعضها البعض أهم هذه لصباغة لتوجد طرق عديدة 

، صبغة الطرق: طريقة غرام ، طريقة زيل نيلسون)لتلوين عصيات السل( ، صبغة جيمسا

 رايت.

 غرام :طريقة 

ركي انمالم الدافي تلوين الجراثيم إذ قسم فيها الع رق استخداما ًتعد هذه الطريقة من أكثر الط

 إلى مجموعتين غرام الجراثيم بناًء على تركيب الجدار الجرثومي هانس كريستيان 

 ستال ( يوتعد إيجابية الغرام ) بنفسجية الكرتتلون بلون أزرق أو بنفسجي  :المجموعة األولى

 وتعد سلبية الغرام ) السفرانيين (تتلون بلون أحمر : المجموعة الثانية

 لطريقة غرام المحاليل الالزمة 

  لالكريستامحلول بنفسجية  -1

 /لالكريستاين /لتثبيت بنفسجية دمحلول األيو -2

 )مزيل للون بنفسجية الكريستال( %95كحول إيتيلي  -3

 أو الفوكسين الكربولي محلول السفرانيين  -4

 طريقة التلوين بصبغة غرام 

ثم توضع في عروة الزرع توضع قطرة من الماء المقطر على الصفيحة الزجاجية المعقمة  

ليتشكل  البطيءفي هذه القطرة وتفرش بالتحريك المستمر مسحة من المستعمرات الجرثومية 

 بالقرب من مصدر حراري لدينا رقاقة مفروشة على الصفيحة نتركها تجف في الهواء 

 - 40بسرعة معتدلة وبدرجة حرارة على اللهب عدة مرات  بإمرارهاتثبت اللطاخة الجرثومية  

 م 50

 .لمدة دقيقة واحدة  لالكريستاتغمر الشريحة بمحلول بنفسجية  -1

ثم تغسل  دقيقة 1 وتغمر بمحلول األيودين لمدةتغسل الشريحة الزجاجية بالماء المقطر  -2

 بالماء المقطر.من األيودين  الشريحة

 .ثانية  30-20لمدة كونه مزيل للون  %95 اإليتيليتغمر الشريحة بالكحول  -3

 . ثانية30ثانية أو بالفوكسين الكربولي مدة 60-30مدة  نالسفرانييتغسل الشريحة بمحلول  -4

بالعدسة الزيتية فتتلون تغسل الشريحة بالماء المقطر ثم تجفف وتفحص تحت المجهر  -5

إذا كانت إيجابية لصبغة غرام أو تتلون بلون أحمر زهري إذا الجراثيم بلون بنفسجي أو أزرق 

 . لصبغة غرام كانت سلبية 
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الغرام بلون بنفسجي مثل جراثيم المطثيات والمكورات العنقودية  إيجابيةتتلون الجراثيم  النتيجة:

 .E.coli في حين تتلون الجراثيم سلبية الغرام بلون أحمر مثل جراثيم السالمونيال و

 نهاية الجلسة
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 اختبار الحساسية

  : الصادات الحيوية

ذات تأثير نوعي على  مخبريا ً قد تصنع أو بعض أنواع البكتريا والفطريات تفرزها  مواد هي 

أو تأثيرها على الجراثيم فإما أن  الجراثيم وذلك بتراكيز منخفضة وتختلف هذه الصادات بفعاليتها

في ردود فعل تأثيرها هام  الكولستين( -مثل )البنسلينتكون محدودة الطيف أو واسعة الطيف 

على الجراثيم السلفاميدات( لها تأثير واسع الطيف  -يناتالجراثيم سلبية الغرام أما )التتراسكل

 هوائية إيجابية وسلبية الغرام وكذلك الجراثيم الهوائية والال

 تاريخ اكتشاف الصادات الحيوية :

ريين، أنهم أول من اكتشف استخدام العفن في عالج الجروح، إذ ويذكر التاريخ للقدماء المص 

كانوا يضعون مسحوق العفن الموجود على الخبز، أو قماشاً مبلالً بماء البرك الراكد اآلسن، على 

 Louis) الجروح فتشفى. وفي منتصف القرن التاسع عشر، الحظ العالم الفرنسي لويس باستير

Pasteur) المخبر الجمرة الخبيثة، القاتل لإلنسان والحيوان، ال يستطيع النمو في  جرثوم، أن ،

وتوصل إلى النتيجة  .إذا تلوثت اآلنية، التي تحتويه بالعفن الموجود في الجو، والتربة الزراعية

، الذي كتب مندهشاً  (William Roberts) عينها في الوقت نفسه، العالم اإلنجليزي ويليام روبرتس

 Penicillium) ، أن أنواعاً كثيرة من البكتيريا، ال تنمو في وجود فطر البنسيليوم1874في عام 

glaucum).  ؛ حين الحظ العالم 1928وظل هذا االكتشاف حبيس الكتب القديمة، حتى عام

، أن أحد الفطريات من نوع البنيسيليوم  (Alexander Fleming) اإلنجليزي سير الكسندر فلمنج

(Penicillium notatum)   يفرز مادة، أطلق عليها "بنسيلين"، قادرة على قتل البكتيريا الموجودة

 . حولها

 التحسس : ختباراتإجراء الهدف من 

الصادات الحيوية المؤثرة على نوع معين من الجراثيم كما هو تمكين الطبيب من اختيار أفضل  

مقاومة التجاه بعض الجراثيم الأنواع فضل وخاصة عند اكتساب بعض يعطي نتائج حقلية أ

  المضادات الحيوية

 طرق اختبار الحساسية  

 طريقة التمديد : -1

 

في في أنابيب تؤخذ تراكيز متزايدة من الصادات الحيوية ة في وسط سائل قنجري هذه الطري 

بين أحدهما اختباره ويخصص أنبواألنابيب ويضاف لها كمية ثابتة من المعلق الجرثومي المراد 

 24لمدة وبعد التحضين  يحوي الجرثومال حيوي والثاني شاهد سلبي اد شاهد إيجابي ال يحوي ص

أصغر في األوساط الحاوية على الصاد الحيوي ثم يعين  تتم مقارنة نمو الجراثيم  37ْساعة بدرجة 

 :في  االختبارمقدار من الصاد الحيوي المانع لنمو الجرثوم ويستخدم هذا 

a-  تحديد الجرعة المناسبة من الصاد الحيوي لكل حيوان 
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b- لحيوي                                                                                                              د أقراص الحساسية من الصاد ايستخدم لتحدي 

                                                            

 كمية ثابتة من الجراثيم                                                                   

 جابييشاهد إ    شاهد سلبي       

 

 

 ال يحوي  0.25         0.5          1            2            4           8    ال يحوي جرثوم   

                                   باتجاه اليمين  تراكيز الصاد الحيوييزداد                             

  :النتشارطريقة  -2

لكل في المخابر يستخدم فيها أوراق النشاف المشبع بتركيز معين هي الطريقة األكثر استخداماً 

العينة المراد اختبارها  المنبت بعد وضع نوع من أنواع الصادات الحيوية توضع األقراص على

تركيز الصاد ار متتابع للصاد الحيوي مترافق مع انخفاض انتشفتؤدي رطوبة المنبت إلى 

 قرأ النتائج تم  37رجة دساعة وب 24وبعد تحضين الحيوي 

a-  فتصل الجراثيم إلى القرص وتعتبر غير حساسة للصاد الحيوي ال يوجد منع نمو جرثومي 

b-  تشكل دائرة حول القرص وبالتالي تعتبر يوجد هالة محيطة خالية من أي نمو جرثومي

 الجراثيم حساسة 

 خطوات العمل 

أي معالجة بالصاد الحيوي ثم تزرع على منابت  إجراءقبل تؤخذ العينة من الطيور المصابة  -1

 غنية ليتم التحضين 

تريبتوكاز مل من منبت  4تؤخذ ثالث مستعمرات من نوع واحد وتمزج في  بعد التحضين -2

 يؤدي ذلك لتعكرساعة حيث  24-18 لمدة  ْ 37بدرجة الصويا السائل ويحضن األنبوب السائل 

 السائل .الوسط 

يؤخذ بواسطة ماسحة عينة من األنبوب وتمسح على كامل المنبت المصبوب في أطباق  -3

 بشكل منتظم ثم يترك المنبت بشكل مقلوب حتى يجف  بيتري

على سطح المنبت  بانتظاموتوزع خاصة أو ملقط معقم  آلةتؤخذ أقراص الحساسية بواسطة  -4

 سم  2.5حوالي بحيث يترك بينها مسافات متساوية 

 ثم تقاس أقطار منع  ْ 37بدرجة ساعة  24-18يحضن المنبت الصلب في الحضانة مدة  -5

صاد للحيث أن قطر منع النمو الجرثومي يتوقف على حساسية الجراثيم لجرثومي النمو ا

 الحيوي 
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 نعني بذلك استخدام أكثر من صاد حيوي في معالجة الحالة المرضية تأزر الصادات الحيوية :

، تتم الدراسة في اختبار  ي ذلك لنتائج أفضل من استخدام كل صاد حيوي على حدىحيث يؤد

 المنبت الصلب كما يلي :الحساسية على 

كانا متجاورين على المنبت يجب أن يحدث تالقي بين  إذاعند وجود تأزر بين مضادين حيويين 

م وجود تآزر وربما يكون بين الدوائر ال يعني دائما عدئرتين بشكل اهليلجي وعدم التالقي الدا

 البعض . أقراص الحساسية عن بعضها ذلك بسبب

 منبت الحساسية←تريبتوكاز الصويامنبت ←منبت غني ←عينة من الطيور 

  

 

 منطقة النمو الجرثومي    

   

 

 نهاية الجلسة العملية 
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 مبادئ وأسس تشخيص األمراض الفريوسية 
العامل المسبب لهذا المرض ويمكن الوصول  إظهاريعتمد التشخيص المخبري ألي مرض على 

 التالية:قنيات التشخيص المخبري تمن بتطبيق واحد أو أكثر إلى ذلك 

 : إما محضرات طازجة مصبوغة أو غير مصبوغة الفحص المجهري المباشر للعينة  -1

ودراسة الخواص الشكلية والكيمياحيوية الزرع الجرثومي للعينات على المنابت الجرثومية  -2

 للعامل المسبب 

 اختبار التحسس للصادات الحيوية  -3

 –على مصل دم الطائر باستخدام أحد التقنيات التالية ) التألق المناعي  :المصلية  االختبارات -4

اختبارات  –اختبار التعادل  –اختبار التعادل  – E lisaالمقايسة المناعية باألنزيم المرتبط 

 التراص الدموي (

للمسبب وتعتمد على الكشف عن مورث محدد تقنيات حديثة متعلقة باألحماض النووية  -5

 .PCR ازرمثل تقنية تفاعل البوليميخاص بالنوع الجرثومي 

 أخذ العينات للفحوص الجرثومية 

 شروط أخذ العينة 

 أن تتمثل العملية المرضية في العينة  -1

 تجنب تلوث العينة من سطح الطائر أو من الوسط المحيط  -2

 العينة كافية إلجراء كل االختباراتكمية أن تكون  -3

 أخذ العينة قبل معالجة القطيع بالمضادات الحيوية  -4

ة حببشكل مناسب لمنع الجراثيم المصا تبرد العينة وأنقل العينة مباشرة إلى المخبر لفحصها  -5

 من النمو

 عند الشك بها منابت نقل مناسبة لذا يجب أخذ ذلك بعين االعتبار تحتاج الجراثيم إلى  -6

 فحص الجرثومي العينات المطلوبة لل

 حسب نوع المسبب المراد الكشف عنه يحدد نوع العينة عادة ً حسب نوع المرض أو 

 ل والقلب والكلية االدم مثل الكبد والطحعينات من األعضاء التي تتغذى على كمية كبيرة من  -1
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 بعد النفوق مباشرة ً وقبل فتح القناة الهضمية مالحظة : تؤخذ العينات من هذه األعضاء 

حال وجود تجرثم دموي أو للكشف عن وجود الجرثوم في الدم في عينات الدم : إما للكشف  -2

 عن األجسام المضادة الموجودة بالدم 

 ليلي للمفاصل ولكن هذه العينات تراعى شروط التعقيم وبدقة زالسائل ال -3

 عينات األمعاء قسم منها يحفظ بالتبريد والقسم األخر يحفظ بالفورمالين  -4

 بالفورمالين عينات الدماغ : قسم منها يحفظ بالتبريد وقسم يحفظ  -5

 تحفظ بالتبريد  مسحات مزرقية وذلك باستخدام مسحة قطنية معقمة تستخدم مباشرة ً أو -6

 ايير التي يجب أن يلتزم بها عند جمع العينات المالحظات أو المع

 تؤخذ العينات من الطيور النافقة حديثا ً  -1

األعضاء التي تظهر عليها ومن تؤخذ العينات من الطيور التي تظهر عليها األعراض  -2

 الصفات التشريحية

 المنطقة المصابة وقليال ً من النسيج السليم تؤخذ العينة بحيث تضم  -3

أي نوع من أنواع نراعي عدم تلوين العينة ما أمكن وال بد من أخذ العينة قبل استعمال  -4

 العالج 

 خاصة مناسبة لنمو العينات مالحظة : يجب حماية المسحات من التجفاف بوصفها بيئات 

وتسد بأحكام ويسجل عليها تاريخ جمع العينات وأسم توضع العينات في عبوات معقمة  -5

 صاحب القطيع 

لحين  م 4مالحظة : في حال تأخر نقل العينة إلى المخبر فيجب وضع العينات بدرجة حرارة 

 العمل بها ) يتم الحفظ بالتبريد العادي وليس بالتجميد ( 

 نهاية الجلسة
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 د. مأمون األمير اختصاص دواجن      -2السنة    معهد البيطري    القسم العملي  أحياء دقيقة 

 االختبارات المصلية

Serological tests 
مبدأ تستخدم االختبارات المصلية في التشخيص المخبري لألمراض وهي تعتمد على  •

 –تراص  –وتظهر النتيجة على شكل } ترسبات  تفاعل الضد مع المستضد النوعي

  تعديل ... {

 ولالختبارات المصلية نوعان :

باستخدام أضداد   بواسطة االختبارات المصلية  المستضد المجهوللكشف عن يمكن ا •

  غير المباشر(الختبار ) معروفة مسبقاً  نوعية

بسبب اإلصابة بمرض أو التحصين  الدماألضداد المتشكلة في أو البرهان على  •

إلثبات وجود /يستخدم )الختبار المباشر ( .  مستضدات معروفة مسبقاا باستخدام 

  معايرة األضداد/ + المرض

 

 :في الختبارات المصلية المستخدمةالمواد 

 مثل: Ag يرمز لها بالرمز   مولدات الضد(:Antigens(مستضدات •

 ........الفيروسات أوجراثيم 

 البروتينات الغريبة : )سموم(

 Ab  Antibody  ) الغلوبلينات المناعية(  -) األجسام المضادة (األضداد :  •

ترتبط مع ) الجهاز المناعي ( والتي مواد بروتينية ينتجها الجهاز الشبكي البطاني 

 حل(  –تراص  –) ترسيب  المستضد الذي أدى لتشكيلها 

  المصل الضدي النوعي : •

 لنوع معين من المسببات المرضية أجسام مضادة مصل حاوي على  

ه بروتينية له دور في مركب طبيعتشكل من اشكال األضداد وهو عبارة  المتممة: •

 د 30ْم  56 التفاعالت المناعية يتلف على

يحضر بأخذ نوع معين من األضداد و تحقن في حيوان من نوع آخر فيشكل  ضد الضد: •

 . ضد الضد ىلها هذا الحيوان أضداد تسم

تكون موسوم بمادة تتألق عند تعرضها  وهي عبارة عن أضداد :  ضد الضد موسوم •

 لألشعة .
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 : )االنتشار المناعي(  في اآلجار الهالمي الترسيباختبار  -1
 ()المرسباتالنوعية لها  األضدادعند تفاعلها مع  المستضدات الذوابةترسيب  المبدأ :

  تكوين رواسب غير ذوابة أو خطوط ترسيب في األغار الهالمي  

على بعض عي (  للبرهان في اآلغار الهالمي ) االنتشار المنااختبار الترسيب يستخدم 

  (مرض االرتعاش الوبائياألمراض )

 ولهذا االختبار نوعان :

A- ( اختبار النتشار المناعي الثنائي ) اخترلوني 

انتشار الضد والمستضد الموجودين في حفرتين متقابلتين ضمن بيئة  المبدأ :

مستضد ( يظهر بشكل خط ترسيب أبيض  –اآلغار الهالمي وتكوين مركب ) ضد 

 مجردة . يرى بالعين ال

 6: يصب اآلغار الهالمي في طبق بتري أو شريحة ثم يتم تفريغ  طريقة العمل

 ثقوب محيطية وواحد مركزي 

 

 ( ساعة  72 – 24يتم التحضين في وعاء رطب بدرجة حرارة الغرفة )      

 :          وجود خطوط ترسيب              نتيجة ايجابية  النتيجة       

 نتيجة سلبية    عدم وجود خطوط ترسيب                                   

 

B- ( اختبار النتشار المناعي األحادي ) مانسيني 

 فجوات وتمأل، ثم يصب في طبق بتري ، ثم يعمل  يمزج الضد مع اآلغار الهالمي

 .  بالمستضد بتمديدات مختلفة هذه الحفر

 منطقة التكافؤ: تتشكل حلقة ترسيب حول الحفرة التي فيها  في الحالة اإليجابية

 يشير إلى كمية المستضد المنتشرة  الحلقةبين الضد والمستضد ، حيث قطر هذه 

 ]مزج المستضدات مع اآلجار  ] يمكن إجراء االختبار بطريقة عكسية
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 : اختبار التراص-2

تجمع والتصاق المستضدات ذات البنية الجسيمية كالجراثيم مثالً عند تفاعلها  المبدأ : •
 ويمكن رؤية النتيجة بالعين المجردة ) الراصات (مع األضداد النوعية لها 

 وله نوعان

 ( عن جرثوم أو فيروس.... ) تقصي على الشريحة اختبار التراص  

 

  وتأكيد وجود المرض داد () معايرة األضفي األنابيب اختبار التراص       

 لالختبار تطبيقات عملية

 اليسيبتكوم والمفطورة الزليلية على المفطورة ج تقصياختبار التراص على صفيحة لل (1
عن السلمونيلة بللوروم عند الدجاج ) تراص على  تقصي( اختبار التراص السريع لل2

 الصفيحة ( 

 

A- للكشف عن السالمونيال بللورومتبار التراص السريع على الشريحة اخ  
 جرثومة السالمونيال . هو  ) معلوم(  جاهز: المستضد 

 يجرى االختبار بطريقتين :

 :  آ( تراص باستخدام الدم الكامل

 قطرة مستضد + قطرة عينة دم  كامل ، ثم مزج بقضيب زجاجي ، ثم تحريك بلطف 

 دقيقة .  1تقرأ النتيجة خالل 

 :  مصل الدمب( التراص باستخدام 

 (  µl 15)  دم قطرة مستضد + قطرة مصل

 دقيقة .  1تقرأ النتيجة خالل 

 :  على السالمونيال تقصيللمالحظات تتعلق بالختبار 

 ْم بعيدة عن الضوء والشمس  25 – 20حرارة الغرفة يجرى االختبار بدرجة  -1

 دم غير متخثر  -2

أخرى  مصلية  النتيجة اإليجابية باختباراتتأكيد ولكن إذا كانت النتيجة إيجابية فيجب 

  )التراص باألنابيب أو اإلليزا ...... (
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 : اختبار التألق المناعي -3

مقاطع أعضاء إظهار ارتباط الضد مع المستضد في محضر مجهري )  مبدأ الختبار : •
 (  مزارع خلوية –

( مما يؤدي إلى ظهور  من خالل اتحاد الضد مع مادة متألقة ) فلوريسين إيزوثيوسيانات

 { وذلك تحت المجهر التألقي .  مستضد + ضد موسوملون أخضر المع للمركب } 

 على  كشفيفيد االختبار في ال •
 المستضدات ) التألق المناعي المباشر (  –
 األضداد : ) التألق المناعي غير المباشر (  –

 

  تطبيقات التألق المناعي

الكشف عن  للبرهان على اإلصابة بالمتدثرات المباشراختبار التألق المناعي  -1 •
 األضداد

 

الكشف عن للبرهان على اإلصابة بالمتدثرات  غير المباشراختبار التألق المناعي  -2 •
  المستضدات

 اختبار التألق المناعي المباشر للبرهان على اإلصابة بالمتدثرات -1

 

 طريقة العمل:

 في حفر الشريحةمن األعضاء المصابة مسحة من العينة المختبرة-1

 -نجفف المسحة ونثبتها باألسيتون و كذلك نجفف الشريحة الحاوية على الشاهد+ و-2

 نضع قطرة من األضداد الموسومة في كل حفرة-3

 د30ْم مدة 37حضن -4

 ثم نجفف بورقة النشافPBSغسيل بمحلول  -5

 X40ونفحص بالمجهر المتألق نضع سائل التغطية فوق الحفر ثم نضع ساترة زجاجية 

 ( عدم تألق-)      النتيجة:

 )+(جزيئات متألقة باللون األخضر               
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 :أختبار التألق المناعي غير المباشر للبرهان على الصابة بالمتدثرات -2

 

 تستخدم هذه التقنية للبرهان على األضداد في المصل المختبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختبار التألق المناعي غير المباشرمخطط يوضح 

 

 ELISA)اختبار)

 يشبه في مبدأه اختبار التألق المناعي •

إلظهار نتيجة التفاعل بين الضد و المستضد نلجأ لوسم الضد بانزيم الظهار اللون  •

 نضيف كاشف )ركيزة( ونقرأ النتيجة على جهاز قارى االليزا 

 المواد لالختبار

 مستضد مثبت في الحفر الصغرية  •
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 االضداد الموسومة بأنزيم البيروكسيداز  •

 الركيزة )كاشف لوني( •

 محلول ايقاف التفاعل •

  -أمصال شاهد+  و   •

 تنفيذ الختبار

التصاق ثم نغسل الزالة غير   فيحدثصب محلول المستضد في الحفر ثم التحضين    •

 المرتبط

 ثم غسيل اضافة المصل الختبر للمستضد ثم تحضين •

ارتباط الكنيوكات مع الضد المرتبط    فيحدثاضافة ضد الضد الموسوم ثم نحضن   •

 بالمستضد 

 غسيل •

 صبح محتوى الحفر ملونفياضافة الركيزة        •

  نضيف محلول اإليقاف •

 النتيجة اءةقر

  nm 650مستخدمين جهاز قارئ االليزا طول الموجة OD )قياس الكثافة البصرية) •

تتناسب شدة التلوين طردا مع ضد الغلوبين الموسوم المرتبط بالضد المرتبط بالضد  •

 النوعي الموجود في المصل الختبر 

فاالختبار مقبول وإذا 0.15أقل أو تساوي  –ذا كانت الكثافة البصرية للشاهد  مالحظة:ا •

 تجاوزته يجب اعادة االختبار

هو الرقم المعبر عن الكثافة البصرية يتم تحويلها  0.942تقرأ النتيجة على شكل رقم  •

 من خالل معادلة إلى معيار أضداد

 

 نهاية الختبارات المصلية

 

 مدرس المقرر 

 مأمون األمير د.


