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 طرق نقل وعزل البكتريا تحت ظروف معقمة  

  درجةالهغةييات و البيئة  الهوابةب  هةن  يةث التةي تتةوفر لوهو ةا في ةا في الطبيعية  البكتريا تتواجد    
اها في الهختبةر فتوهةا البكتريةا  مةا هةواد تةد ا ااوبةاط الار ية  والتةي   PH ال رارة والرطوب  و

 .يجب ان توفر ل ا ظروف هالئه  هن  يث ال رارة والت وي  الخ 

و ةةةيا ااهةةةر ان  هميةةةات الولةةةل لمبكتريةةةا   ةةةي  بةةةارة  ةةةن ولةةةل لمبكتريةةةا هةةةن بيئةةة  هعلهةةة  اخةةةر    
 لمبكتريا دون  صول تموث وهن أ ه ا يتطمب وظام هعين يجب اتبا ه لضهان اجراء  همي  ولل

  Loopتج يةةا جهيةةد اتدوات وااوبةةاط الهطموبةة  الضةةروري  لعهميةة  الولةةل هةةن هو ةةد بوةةاين    -1
 .اطباق واوابيب لمارع الخ

 اجراء تعميم لالوابيب وااطباق الهراد ولل البكتريا ل ا بكتاب  ابم العيو  وتاريخ الارع. -2

هواد الغير ضةرورة  ةن هكةان اجةراء الةارع ضالهوضةدة  التةي يهكةن ان التخمص هن اتدوات وال -3
 تببب تموث.

 تعديل هو د بواين وتعليم بطح هكان التعليم ضالهوضدة . -4

التأكةةد هةةن ان كةةل  يوةة  بكتيريةة  تةةم ار  ةةا بالبيئةة  تعلةةيم ابةةرة التملةةيح وولةةل العيوةة  البكتيريةة  هةةد  -5
 الهوابب  ل ا.

 ود ولل العيو  يجب ان يكةون اله ةيط وظيةف وهعلةم ويهوةد الكةالم او العطةاس او البةعال او  -6
 .أي تيارات  وائي  اثواء الارع والولل

 وضد اتوباط بعد الارع في ال اضو  وتعليم الهوضدة بعد ا . -7

   :ومن اهم األدوات المستعممة

1- loop  هةن هصةووع بةمك و ةو  بةارة  ةن ااداة التي تبتخدم لولل البكتريا هن هكان إلا اخةر
 ببر  . البالتين أو الكروم + الويكل  يث تتهيا  ي الهعادن باو ا تبخن ببر   وتبرد
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 هالهوض ه ادواااشكال  يهكن ان تتم  هميات الولل بوباطته كها في

 
 وبط بائل  خطوات ولل البكتريا هن 1شكل ر م ض

 بالتبخين ل ين اا هرار loopتعليم  -1

 رج اوبوب  الارع البائل لهجاوبته-2

 يتم رفد الغطاء وتعليم فو ه ااوبوب -3

 ولل  هم  ابرة تمليح هن لوبط البائل  -4

 ا اده غطاء ااوبوب  -6   وتعليم فو ه ااوبوب  loopابعاد  -5

 
   خطوات تمليح وبط بائل2شكل ر م ض
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 يتم رفد غطاء اوبوب  الوبط البائل وتعليم الفو   -1

 وتمليح ااوبوب  بوباطته loopتعليم  -2

 وتعليم فو ه ااوبوب  loopابعاد  -3  

 ا اده الغطاء  -4  

 بالتبخين ل ين اا هرار loopتعليم  -5

 
 طريل  تمليح هائل ااكار بالبكتريا هن طبق اكار صمب  3شكل ر مض

  تا اا هرار loopتبخين  -1

 loop رفد غطاء طبق الوبط الصمب  ميال وولل جاء هن الهبتعهرة البكتيري  بوباط -2  

 تعليم فو   الوبط البائل ثم يملح بطح الوبط بالتخطيط -3

 تعليم فو ه ااوبوب  وا اده الغطاء  -4

 .وا ادته الا هكاوه loop تبخين -5
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 بالبكتريا هن هار   هائم طريل  تمليح هائل ااكار   4شكل ر م ض

  تا اا هرار loopتبخين  -1

 رفد غطاء اوبوب  الهار   الهائل الصمب وتعليم الفو   -2  

 loop ولل جاء هن الهبتعهرة البكتيري  بوباط  -3

 تعليم فو   ااوبوب   -4

 إ ادة غطاء الهار   الهائم  -5

 اخي اوبوب  وبط هائل أخر  وتعليم فو ت ا -6

 يملح بطح الوبط الهائل بالتخطيط  -7

 تعليم فو   ااوبوب  وا  ادة الغطاء وي ضن ااوبوب -8

 . تا اا هرار loopتبخين  -9
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وبةةط بةةائل لولةةل البكتريةةا هةةن  تبةةتعهل ان  نكةةهي  Cotton swabsالماسحححة القطنيححة  -2
 بابةةي  الهضةةادات جةةراء ف ةةص او ا وبةةط صةةمببةةطح اداه لوشةةر البكتريةةا  مةةا كةةصةةمب اخةةر 
اوتبةةتعهل اخةةي هبةة ات هةةن تجويةةف الفةةم اوالجمةةد او المةةواتين لةةارع وتشةةخيص البكتريةةا  ال ياتيةة 
   الههرض 

 
 

3- Toothpicks  اخر  الهوهاه  ما وبط صمب رييالبكتالهبتعهرات يبتعهل لولل ان يهكن 

 
 

4- L-shape  او  Cell spreader والهجةةاات   مةةم ات يةةاء ي أداة يدويةة  تبةةتخدم فةةي ةة
         صةةةودييهكةةةن أن بةةةطح وبةةةط ار ةةةي صةةةمب   ببالبةةة   مةةةا  البكتيريةةة لخاليةةةاا الصةةةم  لوشةةةر يات

L-shape وتأتي بأشكال هختمف . الهعدن أو البالبتيك أو الاجاج هن   

 

األداة تعمل تسا ،ماا سائل نقل أو قياس حجمل تستعمل رية تبي أداة مخه Pipettesالماصات  -5
تتاوفر ها ا األداة ، والطب األحياء إضافة إلى الصناعات الدوائيةوعلم  الكيمياء مجاالت غالباً في

 .بالسيكية او زجاجية بعدة قياسات كما يمكن أن تصنع من عدة مواد
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