عزل البكتٌرٌا واختبارات تصنٌفها
إعداد  :م  .نور البردوٌل

تنقٌة المزارع البكتٌرٌة Purification of bacterial
cultures



.1
.2

 للحصول على مزارع نمٌة من البكتٌرٌا البد من الحصول علىمستعمرات فردٌة  Single Coloniesمنفصلة عن بعضها على بٌئات
صلبة
 توجد طرٌمتان أساسٌتان لتنمٌة المزارع البكتٌرٌةطرٌمة تخطٌط األطباق (بسٌط -متعامد) Streak Plate Method
طرٌمة األطباق المصبوبة Pour Plate Method

أوال  :طرٌقة تخطٌط االطباقStreak Plate Method :
 - الهدف من التخطٌط هو الحصول من معلك البكتٌرٌا على مستعمرات منفصلة
تماما
 - تخطط العٌنة على سطح بٌئة االجار المغذي بطرٌمة التخطٌط البسٌط أو
التخطٌط البسٌط المتكرر أو التخطٌط المتعامد
التخطٌط البسٌط
 طرٌمة العمل:
 .1تحت ظروف التعمٌم ,تعمم ابرة التلمٌح باللهب ثم تبرد بلمس حافة االجار
 .2تؤخذ ملء عمدة  Loopfullمن المزرعة المختلطة وٌخطط على سطح البٌئة
الصلبة
 .3تكتب البٌانات الالزمة أسفل الطبك
 .4تحضن األطباق مملوبة عند 37م لمدة  24ساعة

التخطٌط المتعامد
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طرٌمة العمل:
تحت ظروف التعمٌم ,تعمم ابرة التلمٌح كما سبك
بملء العمدة من المزرعة المختلطة ٌخطط خطوط متعامدة على سطح البٌئة
الصلبة كما بالرسم
تكتب البٌانات اسفل الطبك ثم تحضن األطباق مملوبة عند37م لمدة 24ساعة
الحظً النمو الكثٌف فً منطمة الخطوط االولى ٌمل تدرٌجٌاً حتى تظهر
مستعمرات فردٌة فً اخر التخطٌط.

ثانٌا :طرٌقة األطباق المصبوبة Pour Plate Method
طرٌمة العمل:
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تحت ظروف التعمٌم,تؤخذ  6أطباق بتري فارغة معممة تدون علٌها المعلومات.
لدٌنا مزرعة بكتٌرٌة مختلطة وأنبوبة اختبار بها  9مل ماء ممطر معمم
ٌنمل لكل طبك ممدار  4لطرات من الماء المعمم باستخدام ماصة معممة
باستخدام ابرة التلمٌح المعممة باللهب والمبردة ٌنمل للطبك االول ملء  4عمد من المعلك البكتٌري وٌتم
خلط لطرات المعلك مع الماء بابرة التلمٌح
ٌنمل من الطبك االول الى الطبك الثانً ملء  4عمد وتخلط مع الماء وهكذا......
لكل طبك ٌصب كمٌة مناسبة من بٌئة االجار المغذي السائلة والمبردة عند45م
تترن االطباق فً جو المخبر حتى تتصلب البٌئة
تحضن األطباق مملوبة عند درجة حرارة مناسبة من 37-30م لمدة 24ساعة
نالحظ األطباق التً ظهر فٌها مستعمرات فردٌة واضحة

حفظ المزارع البكتٌرٌة
بعد عزل البكتٌرٌا فً مزرعة نمٌة ٌ Pure Cultureمكن حفظها لفترة زمنٌة حسب
نوع المٌكروب المعزول والهدف من الحفظ
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التوجد طرٌمة عامة لحفظ المٌكروبات ,لكن هنان عدة طرق للحفظ منها
الحفظ بالنمل الدوري Preservation by Periodic Transfer
الحفظ فً الزٌت المعدنً Preservation under Minerial Oil
الحفظ فً الماء Preservation in Water
الحفظ فً السٌلٌكا جٌل Preservation in Silica Gel
الحفظ بالتجمٌد Preservation by Deep Freezing
الحفظ بالتجفٌد Preservation by Lypholyzation
الحفظ فً النٌتروجٌن السائل Preservation in Liquid Nitrogen

طرق تصنٌف البكتٌرٌا
 -1الطرق التملٌدٌة فً التصنٌف :
أوال  :الفحص المجهري :
-1الصبغ البسٌط:
األدوات والمواد
أطباق بتري مزروعة مسبماً  +صبغت انصفراوٍه  ١أو صبغت أزرق انمٍثٍهٍه  + ٢أحىاض
انصبغ  +ابر تهقٍح +لهب بنزن.
خطوات العمل
ً– 1تجهٌز معلك بكتٌري من مستعمرات بكتٌرٌة مزروعة فً أطباق بتري.
ًٌ– 2ثبت المعلك البكتٌري على الشرٌحة الزجاجٌة بعد نشر المعلك حتى تتكون عكارة
خفٌفة وذلن باستخدام اللهب ( تجفٍف غٍر مباشر )
ً– 3ضع الصبغة(انصفراوٍه أو أزرق انمٍثٍهٍه ) عهى انشرٌحت نمدة  ٣٠ثاوٍت فقظ ثم اغسهها
فً انماء
ً– 4جفف الشرٌحة ثم افحصها بالمجهر بوضع نمطة زٌت سٌدر على الغشاء .

 -2صبغة جرام :
األدوات والمواد  :صبغة الصفرانٌن ( انصبغت انعكسٍت )  +انكحىل  + % ٩٥انٍىد  +انكرٌستال انبىفسجً +
أحىاض انصبغ +ابر التلمٌح  +حىامم انشرائح .
خطوات العمل
ً– 1عمل معلك بكتٌري ( مه أطباق بتري مسروعت بانبكتٍرٌا ).
ًٌ– 2ثبت المعلك البكتٌري بتمرٌره على اللهب.
ًً–3نضٌف صبغة الكرستال البنفسجً لمدة دلٌمة ثم تغسل بالماء ( تٍار خفٍف )
ً– 4نضٌف الٌود لمدة دلٌمة ثم تغسل بالماء ( تٍار خفٍف )
 - 5وضٍف انكحىل نمدة  ٢٠ثاوٍت ثم تغسم بانماء ( تٍار خفٍف )
 - 6وضٍف انصفراوٍه نمدة  ٣٠ثاوٍت ثم تغسم بانماء ( تٍار خفٍف )
ً– 7تجفف الشرٌحة ثم تفحص .

مالحظة  :يمكن التمييز بين مجموعتين من البكتيريا :
ًً–1إذا كانت البكتٌرٌا موجبة جرام تأخذ اللون البنفسجً
ًً–2إذا كانت البكتٌرٌا سالبة جرام تأخذ اللون األحمر .

االختبارات الكيموحيوية المستخدمة في تعريف البكتيريا
Biochemical activity tests for bacterial identification
تموم الكائنات الدلٌمة (كالبكتٌرٌا) بافراز انواع عدٌدة من االنزٌمات لتحلٌل الكثٌر من المواد المعمدة
الكربوهٌدراتٌة والبروتٌنٌة والدهنٌة لتحوله الى جزٌئات صغٌرة الحجم ٌمكن امتصاصها
 التحلل المائً للنشا Starch hydrolysis
 اسم التجربة :اختبار لدرة البكتٌرٌا على تحلٌل النشا
 الهدف من التجربة :التمٌٌز بٌن الكائنات الدلٌمة عن طرٌك لدرتها على تحلٌل النشا
 - من المعروف إن النشا مادة كربوهٌدراتٌة عبارة عن نوعٌن من الوحدات:
 • امٌلوز  ( Amyloseسالسل مستمٌمة من الجلوكوز) و امٌلوبكتٌن  ) Amylopectinسالسل
متفرعة من الجلوكوز)
 - لكً ٌتمكن الكائن من تحلٌل النشا البد من إفراز اإلنزٌمات:
ٌ ( ά-B amylase كسر سالسل االمٌلوز المستمٌمة إلى وحدات الجلوكوز)
ٌ( 1-6 glucosidase amilo كسر سالسل االمٌلوبكتٌن المتفرعة الى وحدات الجلوكوز)


طرٌقة العمل:
تحت ظروف التعمٌم
 2 .1طبك بتري ٌحتوي على بٌئة اجار النشا
ٌلمح منتصف الطبك بمزرعة بكتٌرٌة حدٌثة العمر بواسططة ابطرة تلمطٌح وٌتطرن الطبطك
االخر كنترول للممارنة
ٌحضن الطبك مملوب عند 37م لمدة 48-24ساعة
ٌكشطف عطن لطدرة البكتٌرٌطا علطى تحلطل النشطا باسطخدام الٌطود ,حٌط ٌغمطر سططح البٌئطة
بكمٌة مناسبة من الٌود .وجود هالة شفافة حول النمو البكتٌطري ٌطدل علطى ان البكتٌرٌطا
لططون أزرق) أي انهططا تفططرز انططزٌم األمٌلٌططز
لططادرة علططى تحلططل المشططا (نشططا ٌ+ططود
للوسط الخارجً الذي ٌكسر النشطا الطى سطكرٌات بسطٌطة ( الجلوكطوز) وبالتطالً تظهطر
المنطمة الشفافة الخالٌة من النشا
اذا لططم ٌوجططد منطمططة عدٌمططة اللططون حططول النمططو ٌعنططً عططدم لططدرة البكتٌرٌططا علططى تحلٌططل
النشاء
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اسالة الجٌالتٌن Gelatin Liquefaction
اسم التجربة :دراسة لدرة البكتٌرٌا على تحلل الجٌالتٌن
الهدف من التجربة :التعرف على البكتٌرٌا المادرة على اسالة الجٌالتٌن
الجٌالتٌن مادة بروتٌنٌة محضر من التحلل المائً للكوالجٌن
بعض أنواع البكتٌرٌا لادرة على انتاج انزٌم خارجً  Gelatinaseالذي ٌحلل
الجٌالتٌن
طرٌقة العمل :تحت ظروف التعمٌم
 2انبوبة تحتوي على كمٌة مناسبة من بٌئة الجٌالتٌن المغذي nutrient gelatin
تلمح االنبوبة بمزرعة بكتٌرٌة حدٌثة العمر بطرٌمة الوخز( االنبوبة الثانٌة كنترول)
تحضن االنبوبة عند 37-30م لمدة من 72-48ساعة
ٌكشف عن لدرة البكتٌرٌا على تحلل الجٌالتٌن بوضع االنابٌب فً وعاء ٌحتوي على
ثلج وٌترن لمدة  15دلٌمة ,ثم تمسن االنبوبة وٌتم امالتها ,اذا وجدت ان البٌئة مازالت
متماسكة ٌعنً ان الجٌالتٌن لم ٌتحلل بواسطة البكتٌرٌا أما اذا الحظت اسالة الجٌالتٌن
فهذا ٌدل على ان البكتٌرٌا افرزت انزٌم  Gelatinaseالذي ٌحلل الجٌالتٌن
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تحلل الكازٌن Casein hydrolysis
اسم التجربة :اختبار لدرة البكتٌرٌا على تحلٌل الكازٌن
الهدف من التجربة :تمٌٌز االنواع البكتٌرٌة المحللة للكازٌن
الكازٌن هو البروتٌن السائد فً الحلٌب( ٌعطً اللون االبٌض)
الكثٌر من البكتٌرٌا تفرز االنزٌم الخارجً  Caseinaseالذي ٌحلطل الكطازٌن الطى مطواد
ذائبة شفافة
طرٌقة العمل :تحت ظروف التعمٌم
 2طبك ٌحوي وسط اجار الحلٌب
ٌلمح منتصف الطبك ببكتٌرٌا حدٌثة العمر بابرة التلمٌح ( الطبك االخر كنترول)
ٌحضن الطبك مملوب عند 37م لمدة  48-24ساعة
تسططجل النتٌجطططة بعططد التحضطططٌن مباشططرة ,اذا الحظطططت وجططود هالطططة شططفافة حطططول النمطططو
البكتٌططري ٌططدل علططى ان البكتٌرٌططا حللططت الكططازٌن بططافراز نططزٌم الكططازٌنٌز ,واذا لططم ٌوجططد
منطمة رائمة حول النمو دلٌل على عدم لدرة البكتٌرٌا على تحلل الكازٌن
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تحلل الدهون Lipid hydrolysi
اسم التجربة :اختبار لدرة البكتٌرٌا على تحلل الدهون
الهدف من التجربة :التعرف على لدرة االنواع البكتٌرٌة على تحلٌل الدهن
لدرة البكتٌرٌا على تحلٌل الدهون راجع الى افراز انزٌم  Lipaseالذي ٌمسطم جطزيء
الدهن الى جزيء جلٌسرول و 3جزٌئات من  3احماض دهنٌة
طرٌقة العمل :تحت ظروف التعمٌم
 لدٌن  2طبك ٌحتوي بٌئة اجار الدهنٌ ,لمح وسط الطبك بمزرعة حدٌثطة العمطر بطببرةالتلمٌح والطبك الثانً كنترول
ٌحضن الطبك عند 37م لمدة  96ساعة
ٌكشف عن لدرة البكتٌرٌا على تحلل الدهن ببضافة كمٌة مطن محلطول كبرٌتطات النحطاس
 %10-20لمدة  10دلائك ,ثم تخلصً من المحلول.
ظهططور لططون أزرق مخضططر علططى النمططو دلٌططل علططى لططدرة البكتٌرٌططاعلى تحلٌططل ال طدهن
ببفرازها لألنزٌم المحلل.

تحلل االحماض االمٌنٌة Amino Acids Hydrolysis
االحماض االمٌنٌة هً ناتج تحلل البروتٌنات ٌمكن لبعض البكتٌرٌا ان تحلل بعض
هذه االحماض االمٌنٌة محولة اٌاها الى مواد ابسط تركٌبا
اسم التجربة :اختبار لدرة البكتٌرٌا على انتاج كبرٌتوز االٌدروجٌن H2S
Production
الهدف من التجربة :توضٌح نشاط بعض البكتٌرٌا فً تحلٌل  cyctineوانتاج H2S
بعض البكتٌرٌا تنتج غاز كبرٌتوز االٌدروجٌن عند تحللها للحمض االمٌنً
 (Cysteineحمض امٌنً ٌحتوي على الكبرٌت) بواسطة افرازها النزٌم Cysteine
desulforase
تستعمل بٌئة كلٌجلر للكشف عن انتاج  H2Sحٌ تحتوي على كبرٌتات الحدٌدوز
الذي ٌتفاعل مع  H2Sمكونا راسب اسود من كبرٌتٌد الحدٌدوز
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طرٌقة العمل:
تحت ظروف التعمٌم
 2انبوبة تحتوي على بٌئة كلٌجلر Kligler
تلمطططح االنبوبطططة بطرٌمطططة الطططوخز بمزرعطططة بكتٌرٌطططة حدٌثطططة ( ) Proteus vulgaris
وٌحتفظ باألنبوبة الثانٌة بدون تلمٌح
تحضن االنبوبة عند 37-30م لمدة من  7-2اٌام
تسجم انىتٍجت انمىجبت عهى اساش وجىد راسب اسىد عهى طىل خظ انىخس فً حانت
تكىن غاز  ,H2Sكما ٌالحظ تغٌر لون البٌئة االحمر الى االصفر نتٌجة انخفاض لٌمة
 PHبسبب تكون االحماض








.1
.2
.3
.4

تحلل االحماض االمٌنٌة الحلقٌة ( التربتوفان)
اسم التجربة :اختبار لدرة البكتٌرٌا على انتاج االندول
الهدف :تمٌٌز وتشخٌص بكتٌرٌا  E.coliعن بكتٌرٌا المولون المشابهة لها
بعططض البكتٌرٌططا مثططل  E.coliتحلططل جططزيء التربتوفططان الططى جططزيء االنططدول وحمططض
البٌروفٌن بواسطة انزٌم Tryptophanase
طرٌقة العمل :تحت ظروف التعمٌم
لدٌن انبوبتٌن لبٌئة مرق التربتون الغنٌة بالحمض االمٌنً التربتوفان
تلمح االنبوبة ببكتٌرٌا حدٌثة العمر وتترن االنبوبة االخرى للممارنة
تحضن االنابٌب عند 30م لمدة 48ساعة
ٌكشططف عططن لططدرة البكتٌرٌططا علططى انتططاج االنططدول باضططافة  0.5مططل مططن الكاشططف كوفططان
 (Kovack's reagentبطارا داي مٌثٌطل امٌنوبنزالدهٌطد) لألنبوبطة ,تكطون حلمطة وردٌطة
عند سطح البٌئة دلٌل على اٌجابٌة االختبار



االكسدة البٌولوجٌة Biooxidations



هً تلن التفاعالت االنزٌمٌة المختصة بعملٌات التنفس والتخمر
اسم التجربة :اختبار انتاج انزٌمات االكسٌدٌز
الهدف من التجربة :تشخٌص االجناس المختلفة من البكتٌرٌا السالبة لجرام
االوكسٌدٌز انزٌمات مؤكسدة ضمن سلسلة االنزٌمات التنفسٌة المسؤولة عن تفاعالت الفسفرة التأكسدٌة
البكتٌرٌطططا التابعطططة لعائلطططة ( Enterobacteriaceaeسطططالبة) ومعظطططم انطططواع الجطططنس ( Pseudomonas
موجبة)
طرٌقة العمل :تحت ظروف التعمٌم
ٌلمح بواسطة التخطٌط بٌئة اجار الجلوكوز بالبكتٌرٌا Pseudomonas aeroginosa
تحضن عند 37-30م لمدة  24ساعة
ٌغمطر سطططح المزرعططة بملٌططل مططن محلططول االكسطٌدٌز (  %1داي مٌثٌططل فٌنٌلططٌن داي امططٌن هٌدروكلوراٌططد
 ,(Dimethyl phenylenediamine hydrochlorideتظهر المسطتعمرات الموجبطة وردٌطة اللطون ثطم
تتدرج لتصبح بنٌة ثم حمراء داكنة ثم سوداء
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اختبار الكاتالٌز Catalase production test
الهددددف :التعطططرف علطططى البكتٌرٌطططا المنتجطططة للكاتطططالٌز( عطططادة ٌسطططتخدم للتفرلطططة بطططٌن
المكورات العنمودٌة والسبحٌة)
معظم البكتٌرٌا الهوائٌة اجبارا واختٌارٌة التهوٌة ( تسطتعمل  ) O2تنطتج ( H2O2
فططوق اكسططٌد الهٌططدروجٌن) واسططتمرار نموهططا فططً وجططود هططذا النططاتج السططام ٌعططود
الكتالكها انزٌم الكاتالٌز الذي ٌحلل H2O2
H2O2
catalase
2H2O + O2 
طرٌقة العمل :تحت ظروف التعمٌم
لدٌن مزرعة حدٌثة العمر واخرى لدٌمة
ٌغمر سطح المزرعة بكمٌة من محلول %3فوق اكسٌد الهٌدروجٌن
نالحظ تصاعد فماعات من المزرعة الحدٌثة نتٌجة انطالق غاز  O2بفعل انزٌم
الكاتالٌز
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التخمر الحمضً المختلط Mixed acid fermentation
اسم التجربة :اختبار احمر المٌثٌل Methyl Red (MR) Test
الهدف :التمٌٌز بٌن البكتٌرٌا على اساس نواتج تخمرها للجلوكوز وانتاج كمٌة االحماض بالبٌئة
الكثٌر من البكتٌرٌا السالبة لجرام التً تعٌش بامعاء االنسان ٌمكنها ان تخمر الجلوكوز مكونة كمٌات
كبٌرة من احماض الالكتٌن والخلٌن والسكسٌنٌن والفورمٌن عالوة على  Co2والكحول والهٌدروجٌن
تكدس هذه االحماض بالبٌئة سٌخفض لٌمة  , PHفاذا اضٌف للمزرعطة دلٌطل احمطر المٌثٌطل سطٌظهر لطون
احمر مماٌدل على ان المٌكروب Mixed acid fermenter
طرٌقة العمل :تحت ظروف التعمٌم
تلمططح انبوبططة محتوٌططة علططى بٌئططة فططوجس بروسططكاور-احمططر المٌثٌططل  MR-VPmediumبمزرعططة حدٌثططة
واالنبوبة االخرى كنترول
ٌتم التحضٌن عند 37م لمدة  48ساعة
نختبر لدرة البكتٌرٌا على انتاج الحمض ببضافة عدة نماط من دلٌل احمر المٌثٌطل للمزرعطة ( لونطه احمطر
بالوسط الحمضً واصفر بالوسط الماعدي) ,اذا احتفظ الدلٌل بلونه األحمر ٌعنً ان االختبار موجب
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اختبار فوكس برسكاور Voges Proskaur (VP) Test
الهدف :الكشف عن المركب المتعادل التاثٌر ) Acetyl Methyl Carbinol (a.m.cاثناء عملٌة تخمر
الجلوكوز
عند نمو البكتٌرٌا فً البٌئة تنتج للوسط الخارجً كمٌة من االحماض وتراكمها ٌثبط البكتٌرٌا نتٌجة
خفض لٌمة  PHاال ان هنان بعض انواع البكتٌرٌا تنتج مواد لاعدٌة وسطٌة تعادل فعل تلن االحماض
وبالتالً تنمو.
ٌمكن التحمك من وجود (  (a.m.cبواسطة كاشف بارٌت Barritt's reagent
طرٌقة العمل :تحت ظروف التعمٌم
كل مجموعة تلمح انبوبة بها بٌئة  MR-VP mediumبمزرعة بكتٌرٌة حدٌثة
تحضن االنابٌب عند 37م لمدة  48ساعة
ٌكشف عن لدرة البكتٌرٌا على انتاج ) (a.m.cباضافة بضع لطرات من كاشف بارٌت أ ( ٌتكون من
الفانفثول) ثم ممدار من كاشف بارٌت ب ( عبارة عن محلول هٌدروكسٌد البوتاسٌوم)  ,تترن االنابٌب
لمدة  15-5دلٌمة
تكون حلمة حمراء عند سطح البٌئة دلٌل على ان االختبار موجب

انزٌم الكواجٌولٌز Coagulase Enzyme
 اسم التجربة :اختبار لدرة البكتٌرٌا على انتاج انزٌم الكواجٌولٌز
 الهدف من التجربة :التمٌٌز بٌن المكطورات العنمودٌطة الممرضطة  Pathogenicوالغٌطر
ممرضةNon pathogenic
ٌ ؤدي هذا االنزٌم الى تخثر  Coagulationبالزما الدم حٌ ٌحول مادة الفٌبرٌنطوجٌن
 Fibrinogenالموجودة فً البالزما الى فٌبرٌن Fibrin
 طرٌقة العمل :تحت ظروف التعمٌم
ٌ .1نمل  0.5مل من البالزما الى انبوبة اختبار معممة
ٌ .2ضاف كمٌة من المزرعة البكتٌري الحدٌثة
 .3تحضططن عنططد 37م لمططدة 24سططاعة مططع مراعططة فحططص االنبوبططة كططل نصططف سططاعة حتططى
تظهر عالمات التخثر.

انزٌم تحلل الحمض النووي (DNase) Reoxyribonuclease Test
 اسم التجربة :اختبار لدرة البكتٌرٌا على افراز انزٌم DNase
 الهدف :التعرف على البكتٌرٌا التً تفرز انزٌم DNase
 طرٌقة العمل :تحت ظروف التعمٌم
 .1لدٌن طبك بتري ٌحتوي على بٌئة االجار المغذي المضاف الٌها ال DNA
ٌ .2لمح الطبك بمزرعة بكتٌرٌة حدٌثة العمروٌحضن عند 37م لمدة 24ساعة
ٌ .3كشف عن تحلل ال DNAباضافة ) , (1N HCLتكون مناطك شفافة حول النمو
البكتٌري دلٌل على ان البكتٌرٌا انتجت انزٌم  DNaseللوسط الخارجً وحللت مادة
 DNAفً البٌئة.

التغٌرات فً بٌئة الحدٌد الثالثً السكر (TSI) triple sugar iron agar

تحتوي البٌئة على ثالثة مواد سكرٌة وهً الغلوكوز والسكروز والالكتوز
تحضر البٌئة فً األنابٌب بشكل مائل
أهم التغٌرات الحاصلة  -1 :الجزء المائل أحمر اللون والجزء الغلٌظ أصفر اللون
دلٌل على تخمر الغلوكوز فمط
 -2الجزء المائل أصفر اللون والجزء الغلٌظ أصفر اللون ٌدل على تخمر الالكتوز
أو السكروز أو االثنٌن معا ًً اضافة الى تخمر الغلوكوز .
-3ظهور لون أسود فً البٌئة دلٌل على انتاج غاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن كذلن ٌستدل
علٌه من وجود فماعات هوائٌة .

-2الطرق الحدٌثة المستخدمة فً تصنٌف البكتٌرٌا :
أوال :التصنٌف تبعاً للمسطرة البٌولوجٌة : API
ال APIعبارة عن نظام قٌاسً مصمم بحجم صغٌر مؤلف من حجر اختبار ٌحتوي
على كواشف االختبارات الحٌوٌة للكشف عن بعض الوظائف البٌوكٌمٌائٌة للبكتٌرٌا
التً تختلف باختالف نوع ال . API
API NH for niesseria & heamophilus
API 20 A for anaerobes
API staph for staphylococcus
API strept for streptococcus
API coryn for corynbacterium

نظامًًAPI 20E
اختبار ً)ً : (API 20Eما ًهو ًإال ًاختصار ًلـ ً Analytical Profile Index 20
ً:Enterobacteriaceae
ً
هو ًاختبار ًبٌوكٌمٌائً ًٌستخدم ًفً ًتعرٌف ًعائلة ًالبكتٌرٌا ًالمعوٌةً
ًEnterobacteriaceaوكذلنًالبكتٌرٌاًالعصوٌةًالسالبةًلجرام ًاالختبارًعبارةًعنً
شرٌطًٌحتويًعلىًً20أنبوبةًصغٌرةً(ً )Micro tubeكلًأنبوبةًتحتويًعلىًمادةً
تفاعلًمنزوعةًالماءًوتحتويًعلىًكاشفًلونًًمعٌنًوتعبرًعنًإختبارًمعٌنً.

كٌفٌةًإعدادًشرٌطًالـًً:API
ًٌ-1تمًكتابةًرلمًالعٌنةًالمرادًاختبارهاًعلىًحافةًالشرٌط ًثمًإضافةًً5ملًمنًالماءًالممطرًالمعممًً
)ًً(sterile distilled waterفًًلاعدةًالشرٌطًلتوفٌرًالرطوبةًالالزمةً.
ًٌ-2تمًإعدادًمعلكًبكتٌريًمنًالمزرعةًالمرادًتعرٌفهاًبتركٌزًً.0.5 McFarland
ً-3تستخدمًًPlastic pastier pipetteلسحبًممدارًً1ملًمنًالمعلكًومنًثمًمألًاألنابٌبًالصغٌرةً
فًًشرٌطًالـ ً APIوٌتمًالملءًبوضعًمائلًمعًاالنتباهًلعدمًتكونًفماعاتًهوائٌةً.
ًلكلًاختبارًمنًاالختباراتًالعشرٌنًرمزًٌرمزًلمسمىًهذاًاالختبار ًوطرٌمةًخاصةًلمألًاالنبوبةًالتًًتحملًاسمًاالختبارًبالمعلكًالبكتٌريًكالتالًً:
*األنابٌبًالمكتوبًتحتهاًاختباراتًًٌGel, VP, CITتمًمألهاًإلىًآخرهاًبالمعلكًالبكتٌريً
*األنابٌبًالمكتوبًتحتهاًاختباراتً ًٌADH,LDC,ODC,UREتمًمألهاًإلىًتمعرًاألنبوبةًوإكمالًمألً
بالًًاألنبوبةًبزٌتًمعدنًًمعممً(ً)sterile mineral oil
*بالًًاالختباراتًتمألًإلىًلبلًتمعرًاألنبوبةًبملٌلًبالمعلكًالبكتٌريً.
•بعضًاالختباراتًتحتاجًإلىًإضافةًكواشفًبعدًفترةًالتحضٌنًمثلً:
اختبارًًٌVPضافًلهًكاشفً(ًVP1هٌدروكسٌدًالبوتاسٌوم+ماء ًممطر)ًوًكاشفً(VP2الفاًنافثانولًً+اٌثانول)ً.
اختبارً (INDاالندول)ًٌضافًلهًكاشفًكوفانًوهوًمكونًمنً(ً Para di methyl amino)ًbenzaldehyde+ Isoamyl alcohol+HCL
ٌضافًالختبارًًTDAكاشفًًTDAمكونًمنً(ً.)Ferric chloride + distilled waterً

API 50 CH
هو نظام موحد ٌربط  50من االختبارات البٌوكٌمٌائٌة لدراسة التمثٌل الغذائً
للكربوهٌدرات من الكائنات الحٌة الدلٌمةٌ .ستخدم API 50 CHمع وسط API
 50 CHLلتحدٌد Lactobacillusواألجناس ذات الصلة ومع وسط API
50 CHB/Eلتحدٌد Bacillusوأجناس ذات الصلة
Enterobacteriaceaeو .Vibrionaceae

ثانٌاً :الطرٌمة الجزٌئٌة :
وتعتمد الطرائك الحدٌثة فً تصنٌف البكترٌا على محتواها من المادة الوراثٌة
واألحماض النووٌة  DNAوتتمتع هذه الطرائك بدلة أكبر فً تحدٌد األنواع وتحت
األنواع التً تمتلن تنوعاً واختالفاً كبٌراً فً المادة الوراثٌة ٌساعدان فً تمٌٌزها عن
بعضها  .وتموم هذه الطرٌمة على ترحٌل المادة الوراثٌة للبكتٌرٌا على هالمة موضوعة
ضمن حمل كهربائً بعد المٌام بعملٌة تضخٌم مورثً لمورثة محافظة ضمن الجنس
وٌمكن تطبٌك هذه الطرٌمة على أنواع مختلفة من البكترٌا شرٌطة استخدام مرئسات
مختلفة ومناسبة .

REFERENCES
ً1-Bailey, W.R. and E.G. Scott. 1966. Diagnostic Microbiology, Second Edition. Toppan Company Ltd., Japan, 342 pp.
Tonguthai, K., S. Chinabut, T. Somsiri, P. Chanratchakol and S. Kanchanakhan. 1999. Diagnostic Procedures for Finfish

ً2-Diseases. Aquatic Animal Health Research Institute, Bangkok, Thailand.
ً-3Isolation and identification of bacteria, R.KAVITHA, M.PHARM,
ً,LECTURER, DEPARTMENT OF PHARMACEUTIC,SRM COLLEGE OF PHARMACY
ً




