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مصادر عزل الحاياء المجهرية المستخدمة في الصناعات:

تتنوع مصادر الحاياء المجهرية في الطبيعة, فالتربة تعد المصدر الساسي لمختلف الحاياء

المجهرية كذلك النباتات , الحيوانات, الغذية التالفة والمياه تعد مصادر غنية بالحاياء

المجهرية

الدوات المستخدمة

 (التربة) مصدر لعزل الحاياء المجهرية

)) اوساط زرعية ملئامة مثلPDA, Nutrient agar 

  محلول فسلجي Normal saline غم /لتر8.5بتركيز 

اطباق بتري

 ككرام Gram stainصبغة 

شرائاح زجاجية

حااضنة

 منظمات الحموضة او الPH ) مثلKH2PO4,K2HPO4(

: طريقة العمل

عمل سلسلة تخافيف باستخدام المحلول الفسلجي او وسط ماء الببتون لعزل الحاياء-1

 الوسط PHالمجهرية المطلوبة, تتضُاف منظمات الحموضة للحفاظ على 

زرع التخافيف على اوساط زرعية ملئامة-2

تتحضُن الطباق بدرجة حارارة ملئامة وحاسب نوع الكائان المجهري-3

 ساعة24 لفترة º م37البكتريا: درجة حارارة أ-

 ايام3-2 لمدة º م30-25 الخمائارب-

 ايام7 لمدة º م30- 25 العفان ت-
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*** يجب مراعاة ظروف التهوية للكائان المراد عزله فعندما يكون المراد ظروف لهاوائاية

 اوAnaerobic Jarوتحضُن باستخدام Cystine و Glutathioneتستخدم بعض المواد مثل 

 Gas pak او باستخدام N2ضخ غاز 

تتشُخص العزلت باستخدام بالعتماد على الصفات المجهرية والمظهرية

والفحوصات البايوكيميائاية

تمنماة وانتخاب العزلت ذات الكفاءة اجراء فحص الكفاءة النتاجية للعزلت ال

النتاجية العالية وتكثيرهاا. 

Maintenance ofطرق حافظ العزلت البكتيرية المستخدمة في الصناعات(

bacterial strains(:  

بعد اجراء عملية العزل وتنقية العزلت البكتيرية يجب حافظ العزلت وذلك من أجل

تعريفها أو استخدامها في أغراض ومجالت مختلفة سواء كانت طبية , صناعية

وغيرذلك.ومن اهام طرق الحفظ المستخدمة:

 :أول: طرق الحفظ لفترات قصيرة

:)Slant Agarطريقة الحفظ باستخدام أنابيب الجآار المائل ( 

) التي تستخدم في زراعة الكائانات الدقيقة علىAgar Slantتعتبر طريقة الجار المائال(

Maintaining stockالمزارع الصلبة من الطرق الشُائاعة في حافظ المزارع الميكروبية.(

culturesهاذه الطريقة تتلخص عن استخدام  أنبوبة اختبار ذات غطاء وتحتوى على بيئة (

 على سطح مائال أثناء تبريدهاا لتجميد الجار. إن محتويات النبوبة المعاملة بهذهتوضعاجار

 أو Needle الطريقة تتصلب مكونة سطحا مائال من السهل تلقيحه بإبرة التلقيح المستقيمة

Loop .  أنابيب الجار المائال لحفظ البكتيريا بعد تلقيحها بالميكروب النقيطريقة وتستخدم
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 ساعة, ثم تحفظ النابيب عند درجة حارارة24وتحضُينها عند درجة الحرارة المناسبة لمدة 

مم .4

المواد والدوات المستخدمة:

أنابيب اجار مغذى Nutrient agar
حامام مائاي
إبرة تلقيح البكتيريا ذات العقدةLoop
بكتيريا

 :PROCEDUREطريقة العمل 

مم, ثم100-  اذابة  ثلثا أنابيب اجار مغذى في حامام مائاي على درجة حارارة 1

تبريد النابيب مع مراعاة وضعها على سطح مائال.

-  بعد تصلب الجار, تيلقح سطح اجار النبوبة الولى بالبكتريا باستخدام إبرة2

التلقيحمع تحريك البرة برفق على سطح الجار من أسفل إلى أعلى.مع اخذ الحذر

من الضُغط على البرة حاتى ل تيجرح الجار أوتيقطع.

- ترك انبوبة حااوية على وسط الكار المغذي بدون تلقيح للمقارنة.3

 ساعة.48-24مم لمدة 37-  تحضُن النابيب على درجة حارارة 5
 : سنوات وتتم بعدة طرق10ثانيأ:  الخزن لفترة طويلة :في هذه الطريقة تصل فترة الخزن الى 

وتجميده بسرعة وذلك باستخدامتتم بتحضُير العالق البكتيري   :lyophilization  التجفيد: أ -

.º م4 ويحفظ بدرجة vaccumمزيج الثلج الجاف والكحول    ثم يجفف باستخدام ال 
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 باستخدام الكلسرين  او الكليسيرول تتلخص هاذه الطريقة  :Freezing ب  - التجميد

Glycerol م80ويحفظ بدرجة   ساعة24% بعد تحضُير  العالق البكتيري بعمر 86  بتركيز º.
    تيستخدم الكليسيرين  لحماية الخليا من التجميد.

 في هاذه الطريقة مزارع التربة والرمل الحاياء المنتجة للسبورات :Dryingت   - تجفيف    

وكاربونات الكالسيوم حايث يعقم المزيج و يلقح بعالق السبورات ثميتم التخلص من الماء وبعدهاا تيحفظ

  ,البنسيليومAspergillus.تتستخدم هاذه الطريقة مع الحاياء المجهرية  كالسبرجلسº م4بدرجة 

Penicillium والباسلس Bacillus

أ.م. سرا حاميد نايف


