ادلرس العمىل السادس
طرق تقدير النمو البكتيرى
Estimating methods of bacterial growth
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تقدير المنو البكتريي



يقدر النمو البكتيرى كميا بعدة طرق ،و سنشير الي الفكرة األساسيت و
مميزاث بعض الطرق المستعملت.

 - 1العد المباشر بالميكروسكوبDirect microscopic count:

حعخبس ىره الطسيقت من الطسق المباشسة ً ،الخَ حعطَ العدد الكلَ للبكخسيا مباشسة بما فَ
ذلك الحَ ً الميج ً ،حمخااش ىاره الطسيقات با ياا مان الطاسق الواسيعت ً لكان يعاا

ليياا

أ يا ال يمكن الخمييص بين البكخسيا الحيت ً الميخت فَ الشاسيحت مماا أ او ي اعت الخميياص باين
مكٌ اااث البي اات ً الميكسًباااث فااَ بعا

ا ايااا ً ماان ال ااعت اكااخاداميا لعااد البكخسيااا

النامياات فااَ بي اااث تاالبت لخكخا البكخسيااا ً تااعٌبت فسشىااا ،ممااا أ ااو نااد اكااخعما بي اااث

ححخٌٍ لَ أ داد مثيفت أً خفيفت مان الميكسًبااث فا او يلاصل ما حافيفااث أً حسمياصاث
مناكبت ىرا باالضافت الَ أ الطسيقت اذا اكخادمج بدقت ً باكخمساز حكٌ مجيدة للنظس.
و من الطرق الميكروسكوبيت المباشرة:
أ -طريقت شريحت بريدBread smear .
ب -غرفت العدCounting chamber .

- 2التقدير الغير مباشر العد بطريقىة األطباق Plate
count :
هذه الطرٌقة من الطرر يٌرر المباةررج اءرراع اللرد الب تٌررى
الحررى ققررط لى القررادر تكررى الت رراثر

قٌهرا ٌقردر تردد الب ترٌرا

ل ررن ٌلرراح تكٌهررا لنهررا تحتررا ل ررت ط ٌر

الررى

ل ات لءه ر ج مررا انهررا تلطررى ترردد ل ر مررن اللرردد الحقٌقررى اذ لن البٌ ررة الم ررت دمة
ظر ف التحضٌن

النم ا تنا ح

لن اع الب ترٌا الم ء دج باللٌنة الءارى درا تها

هذا بااضاقة الى لن الم تلمرات المت نة من مٌ ر ح احرد ل مرن ك ركة ل مرن تكرة
من المٌ ر بات

ت تلم هذه الطرٌقرة ب ثررج لتقردٌر تردد الب ترٌرا قرى المٌراه الكربن

األيذٌة التربة يٌرها.

طرٌقة اللم :

.1

لدٌك م رتة ب تٌرٌة نامٌة تكى مر مغذي تر الم رتة ءٌدا

.2

ب ا طة ماصة ملقمة ٌنق  1م من الم رتة الى انب بة تحت ي تكى 9م ماع ملقم تر األنب بة ( ت فٌف )1:10

.3

ٌنق من األنب بة ال ابقة 1م ب ا طة ماصة ملقمة ل رى إلى انب بة بها 9م ماع ملقم تر األنب بة ( ت فٌف ) 1:100

.4

ت رر ال ط ج ال ابقة تدج مرات لكحص

.5

ٌنق 1م من الت فٌفات الثالثة األ ٌرج الى طب بتري ملقم ( طبقٌن ل

ت فٌف)

.6

ل

.7

تترك ااطبا حتى ٌتصكح ال ط ثم ت ضع مقك بة قً الحضان تند 37م لمدج  24اتة

.8

ٌتم ا تٌار الت فٌف المنا ح الذي ٌظهر به تدد الم تلمرات ٌترا ح بٌن  300-30م تلمرج بالطب ال احد

.9

طب ٌضاف مٌة منا بة من

تكى ت فٌفات تص الى 1000000 :1

ط ااءار المغذي الم الة المبردج الى 45م ٌحرك الطب

قً 1م من الم رتة ااصكٌة بضرح مت ط
تدد الم تلمرات قً الطب قً مقك ح الت فٌف الم تلم

ٌح ح تدد ال الٌا الحٌة

-3أستخدام القياسات البصرية:
تلتبر
 هذه من الطر يٌر المباةرج لتقدٌر النم
من الطر ال ثٌرج اا تلما ل رتتها د تها اا لنها
ٌلاح تكٌها لنها تقدر ال الٌا الحٌة المٌتة ملا ا
ٌم ن ا تلمالها قى حالة الم اد المك نة بلم بٌر ل
التى تحت ى تكى م اد ل رى تالقة يٌر ال الٌا
الب تٌرٌة.

-3أستخدام القياسات البصرية:


من الطر الم ت دمة طرٌقة األل ان  Colorimetricطرٌقة
اا ب تر ق ت مٌتر  Spectrophotometricطر تقدٌر درءة
التل ٌر  Turbidimetricاأل اس قى هذه الطر لنه تندما ٌمر
ةلاع ض ى قى ملك ب تٌرى قان ء ع منه ٌمتص ب ا طة
بذلك قان مٌة األةلة الناقذج من
الملك
الملك  Transmittedتتنا ح ت ٌا مع ثاقة هذا الملك اى
كما اد تل ٌرالبٌ ة نتٌءة ٌادج النم كما كت راعج الءها
بملنى لن القراعج ت ن متنا بة ت ٌا مع تدد ال الٌا.

-3أستخدام القياسات البصرية:


ٌقاس الض ع الناقذ با تلما حدج ض ٌة ح ا ة  Photometric cellقى
ءها منا ح مث ءها Turbidimeter, Colorimeter,
Spectrophotometerمع ا تلما مرةحات ض ٌة منا بة بحٌث ٌ تلم
منها ما ٌم ن لكملك الب تٌرى لن ٌمتص ل بر مٌة من الض ع الناقذ تقدر
درءة التل ٌر تكى م ءة ط لها  420نان مٌتر لكملكقات يٌر المك نة
لكملكقات ذات الك ن األصفر ل الذى ٌمٌ الى البنى ت تلم م ءة ط لها 600
مككٌمٌ ر ن ه ذا تقٌم النتا ج المتحص تكٌها بطر اللد األ رى الملر قة.
ل رتة ا الص النتا ج تلم منحنٌات ٌا ٌة  Standard curvesتربط بٌن
القراعات المأ ذج البٌانات األ رى المطك بة مث تدد ال الٌا ال ن الءاف
المحت ى النٌتر ءٌنى...الخ.

