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  ھای کشت کنترل کيفيت محيطتھيه و 

  :نکات عمومی در مورد محيط ھای کشت

  :آب

آب يک�ی از  .بطور مستقيم بستگی ب�ه کيفي�ت م�واد خ�ام م�ورد اس�تفاده در تھي�ه آنھ�ا داردکشت کيفيت محيط ھای 

تھي�ه  آب م�ورد اس�تفاده درب�رای سه معيار مھ�م  .بکار ميرودمھمترين موادی است که در تھيه محيط ھای کشت 

در ش�رايط اي�ده آل يونھ�ای  .م�ی باش�د pHقدرت ھدايت الکتريکی و ، كشت شامل وجود يونھای مسمحيط ھای 

در آب مورد استفاده جھ�ت تھي�ه مح�يط ھ�ای بدليل خاصيت مھارکنندگی برای اغلب ميکروارگانيسم ھا نبايد مس 

آب  pHھمچن�ينو زيم�نس باش�دک�رو مي 15باي�د کمت�ر از  بق�درت ھ�دايت الکتريک�ی آ .کشت وج�ود داش�ته باش�د

  .باشد 5/5مورد استفاده بھتر است کمی اسيدی باشد ولی نبايد کمتر از 

  

  :توزين محيط کشت و افزودن آب
  

طبق دستورالعمل تھيه محيط کشت که بر روي قوطي نصب گرديده است، مقدار مناسبي از پودر محيط 

از استنشاق . ز کوران ھوا و رطوبت باز کنيدظرف محيط کشت را دور ا. کشت را با دقت وزن نماييد

. پودرھا به خصوص آنھايي که داراي مواد سمي ھستند و تماس طو6ني مدت آنھا با پوست اجتناب کنيد

  .ھرچه زودتر درب ظرف را ببنديد. پودر را به سرعت، به دقت و بدون ايجاد توده اي از غبار وزن کنيد

سپس مقدار وزن شده محيط کشت را به آن اضافه . بريزيد نصف حجم آب مورد نياز را داخل ظرف

باقيمانده آب را به ديواره ظرف بريزيد تا ذرات محيط کشت . براي چند دقيقه به تندي تکان دھيد. نماييد

اين مرحله بسيار مھم است، چون پودر خشک محيط کشت در . چسبيده به ديواره نيز وارد محلول شوند

  .ت در اتوک?و استريل نشود و منبع آلودگي گرددبا6ي سطح آب، ممکن اس

  

  :حل کردن محيط کشت

اما محيط ھاي کشت . بدون آگار، معمو6 با تکان دادن آھسته و م?يم حل خواھند شد ھاي کشتمحيط 

سپس حرارت داده شوند تا . حاوي آگار بايد قبل از حرارت دادن به مدت چند دقيقه با آب مخلوط شوند

  .محيط ھاي کشت را بجوشانيد بدون آنکه بسوزند. اتوک?و کردن، حل شودآگار قبل از 

محيط ھاي کشتي که نبايد اتوک?و شوند، بعد از اين مقدار حرارت دادن، براي تقسيم داخل پليت ھا يا 

به  C °121در دماي (اکثر محيط ھاي کشت به استريليزاسيون نھايي . ظروف ديگر آماده خواھند بود

  .نياز خواھند داشت) قهدقي 15مدت 

  :pHاندازه گيري و تنظيم  

نھايي محصول   pH.ندارند pHمحيط ھاي کشت دھيدراته اگر بطور مناسب تھيه شوند نيازي به تنظيم 

دور  pHاستريل شده را مي توان روي پليت يا بطري اندازه گيري کرد، اما بايد آنھا را بعد از سنجش 

را در حد pH ، مقدار C °25شدن و خنک شدن محيط کشت تا دماي بنابراين بعد از استريل . ريخت

گرم در ليتر  40سديم  معمو6 با استفاده از ھيدروکسيد pHتنظيم . تنظيم نماييد) ± 2/0(مورد نظر 
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انجام مي ) يک مو6ر" تقريبا(گرم در ليتر  5/36و يا با استفاده از اسيد کلريدريک ) يک مو6ر" تقريبا(

  .شود

  

  :توزيع 

برابر حجم محيط کشت بريزيد تا بتوانيد آنرا به خوبي  3تا  2محيط کشت را در ظرفي مناسب با حجم 

  .تکان دھيد و مخلوط کنيد

  

  :استريليزاسيون 

بعضي از محيط ھاي کشت به استريليزاسيون با اتوک?و احتياجي نداشته و با جوشاندن استريل مي شوند 

استريليزاسيون ساير محيط . قوطي محيط کشت قيد گرديده است که دستور ساخت آنھا بر روي برچسب

ھاي کشت توسط حرارت مرطوب يا صافي غشايي انجام مي گردد که اين موارد نيز بر روي بر چسب 

  .قوطي محيط کشت قيد گرديده است

  :استريليزاسيون با حرارت مرطوب) الف

 C °121دقيقه  و در دماي  15مدت  استريليزاسيون محيط کشت تا حجم يک ليتر، در اتوک?و به

براي حجم ھاي بيشتر از يک ليتر بايد چرخه . انجام مي گيرد) مربعکيلوگرم بر سانتيمتر 2/1فشار (

اکثر مشک?ت در استريليزاسيون محيط ھاي  اما چون. استريليزاسيون را بطور مناسب تغيير داد

کشت بايد استريل شود، لذا توصيه مي شود  کشت وقتي رخ ميدھد که مقادير بيشتر از دو ليتر محيط

  .که مقادير زياد محيط کشت را در حجم ھاي کوچکتر تقسيم نماييد

برای کنترل اتوک?و از  .کنترلی کيفی اتوک?و ، کنترل دما و فشار اتوک?و بايستی بطور مداوم انجام گردد

جھت کنترل کارائی  يولوژيکی کهاز انديکاتورھای ب .استفاده می کنند TST انديکاتورھای شيميائی

ا می توان نام برد که بصورت ر Bacillus Stearothermophilusاتوک?و استفاده می کنند اسپور 

  .ی قابل دسترس می باشدتجار

  

  :استريليزاسيون با صافي غشايي) ب

از صافي غشايي براي استريل کردن محيط ھاي کشت و ترکيبات حساس به حرارت استفاده مي 

از . استريليزاسيون بوسيله صافي غشايي تحت شرايط خ?ء يا افزايش فشار انجام مي پذيرد. شود

اين فيلترھا بايد قبل از . ميکرومتر استفاده نماييد 45/0يا  22/0غشاء ھا و صافيھاي با قطر منفذ 

تريل به در مورد غشاء ھا و صافيھايي که در بسته بنديھاي اس. استفاده، در اتوک?و استريل شوند

قسمت ھاي مختلف دستگاه صافي را با . فروش مي رسند، به دستورالعمل سازنده مراجعه نماييد

  .استريل نماييد C  °121دقيقه در دماي  15صافي يا بدون صافي در اتوک?و به مدت 
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  :آماده سازي جھت مصرف

سپس با رعايت شرايط برسد،  C °50بعد از استريليزاسيون، اجازه دھيد دماي محيط کشت به حدود 

. تقسيم نکنيد C °50ھيچ وقت محيط کشت را در دماي با6تر از . آسپتيک در ظروف نھايي تقسيم نماييد

رسيد، به آن  C °50مکمل ھاي حساس به گرما و حرارت بايد بعد از اين که دماي محيط کشت به حدود 

اين که به محيط کشت اضافه شود، به  استريل قبل از) ساپلمنت(اجازه دھيد دماي مکمل . اضافه شوند

سپس مکمل را با رعايت شرايط آسپتيک به محيط کشت اضافه نموده، خوب مخلوط کنيد . دماي اتاق برسد

  .و در ظروف نھايي که از قبل استريل شده اند، تقسيم نماييد

  

  :پتری ديش

 س�ايدپتری ديش ھا را را ب�ا ات�يلن اک 6ً معمو .کيفيت پتری ديش ھای مورد استفاده در تھيه محيط نيز اھميت دارد

در ص�ورت اس�تفاده از پت�ری دي�ش ھ�ايی ک�ه ب�ا ات�يلن اکس�ايد اس�تريل ش�ده باش�ند  .ويا اشعه گاما استريل می کنند

ات��يلن اکس��ايد دارای خاص��يت مھ��ار کنن��دگی ب��رای زي��را  اي��ن م��اده بررس��ی ش��ود بقاي��ايوج��ود نظ��ر بايس��تی از 

  در ص��ورت اس��تفاده از  .م��ی ت��وان آن را ب��ا روش کروم��اتوگرافی ان��دازه گرف��ت و ميکروارگانيس��م ھ��ا م��ی باش��د

اس�تفاده از پت�ری دي�ش  .ليکات اس�تفاده ک�ردياز جنس بروس يديش ھای شيشه ای بايستی از پتری ديش ھايی پتر

  .از جنس قليائی ممکن است موجب آزاد سازی قليا در داخل محيط کشت گردد يھاي

  

  :پارامترھای فيزيکی

اھری معيارھای ظ .بررسی شوندنيز از لحاظ فيزيکی و ظاھری قبل از استفاده، يط کشت ھای تھيه شده بايد مح

ض�خامت  .، ي�خ زدگ�ی م�ی باش�دقابل بررسی شامل وج�ود حب�اب، حف�ره، ناص�افی س�طح مح�يط، ت�رک خ�وردگی

   .باشدميلی متر  3كمتر از بايد نتی ضخامت محيط ھای کشت پلي .درھميت دامحيط نيز ا

  :نگھداری محيط ھای کشت تھيه شده

ک�ردن  ذخي�ره، نحوه نگھ�داری و تشکيل دھنده محيط ءطول عمر محيط ھای کشت تھيه شده بستگی به نوع اجزا

ای کش��ت موج��ب ت��ابش ن��ور ب��ه مح��يط ھ�� .تم��امی مح��يط ھ��ای کش��ت باي��د دور از ن��ور نگھ��داری ش��وند .آنھ��ا دارد

در  ياغلب محيط ھای کشت پليت�طول عمر  .نند پراکسيداز می گرددستاتيک و باکتريسايد ماتشکيل مواد باکتريو

بطوريک�ه درجه سانتيگراد يک ھفته می باشد ولی اگر در داخل کيسه ھ�ای پ?س�تيکی بس�ته بن�دی ش�وند  4دمای 

ط�ول عم�ر مح�يط ھ�ای کش�ت ح�اوی آنت�ی بيوتي�ک  .ھفت�ه قاب�ل مص�رف ھس�تند 3-4ھوا داخل آنھا نفوذ نکن�د ت�ا 

ي�ک  م�دتدر مجموع محيط ھای حاوی آنتی بيوتيک را در  .داری آنتی بيوتيک موجود در آن داردبستگی به پاي

، از سوی ديگر با گذشت زمان اينگونه محيط ھای کش�ت رطوب�ت خ�ود را از دس�ت داده .ھفته بايد مصرف کرد

ب�ل از مص�رف ب�ه دم�ای پليت ھا را باي�د ق .بدليل افزايش غلظت آنتی بيوتيک قدرت انتخابی آنھا افزايش می يابد

 .ساعت در دمای اتاق باقی بمان�د ب�رای مص�رف مناس�ب نم�ی باش�د 8اگر پليت محيط کشت بيش از  .اتاق رساند

اغل�ب اي�ن مح�يط ھ�ای  .دارن�دت�ري ھای کشت پليتی عمر ط�و6نی  در مقايسه با محيط اي محيط ھای کشت لوله

  .ماه قابل مصرف می باشند 3-6درجه سانتيگراد نگھداری شوند  4کشت اگر در دمای 
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. فق�ط ب�ه م�دت يكم�اه قاب�ل نگھ�داري م�ي باش�ند SIMو تايوگليكو6ت براث، اندول نيترات براث  :موارد استثناء

ھفت�ه  6فقط به م�دت  ھينتون براثمولر و حاوي كربوھيدرات OF Mediumو  CTA Medium ھاي محيط

  .قابل نگھداري مي باشند
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  ا/ت رايج در محيط ھای کشتعلل اشک - 1جدول 

  علت  اشکال

، م�ی گ�ردد اسيد در مح�يط كش�تپايين که موجب ھيدروليز  pH، حرارت بيش از حد  نرم بودن آگار

، حج��م نادرس��ت آب، رقي��ق كام��ل آگ��ار ش��دننح��ل  درس��ت،مخل��وط نک��ردن  ي��ات��وزين 

  Cº 50 ذخيره سازي طو6ني در دماي   و سازي زياد با مايع تلقيح يا مكمل ھا

pH آب ناخ��الص، ح��رارت ب��يش از ح��د، آل��ودگی ش��يميائی ،اس�تفاده از شيش��ه ھ��ای قلي��ائی  نامناسب ،

اس��تفاده از  ،ک��اليبرهغيرمت��ر  pH، اس��تفاده از نامناس��ب دم��ايدر   pHان��دازه گي��ری 

، ذخي��ره س��ازي نادرس�ت مح��يط كش��ت دھيدرات��ه و پودرھ�ای مح��يط کش��ت خ�راب ش��ده

  كيفيت پايين آب يا ظروف

، اس��تفاده از پودرھ��ای مح��يط کش��ت ناخ��الص ب��ودن آب، اس��تفاده از شيش��ه آ6ت کثي��ف  يرگي غيرطبيعييا ترنگ 

، حل نشدن كام�ل مح�يط كش�ت و نامناسب pH ،خراب شده، حرارت دادن بيش از حد

  Cº 50 ذخيره سازي طو6ني در دماي  

ت خ�راب استفاده از پودرھای مح�يط کش� ،)سوزاندن محيط(حرارت دادن بيش از حد   سميت

  ، قرارگيري در معرض مستقيم نور خورشيد و حجم نادرست مكمل اضافه شدهشده

داش��تن ي��ا  ارگانيس��م رش��د ض��عيف

خاص���يت ض���عيف انتخ���ابی و ي���ا 

   افتراقی

، ده از پودرھ�ای مح�يط کش�ت خ�راب ش�ده، اس�تفافاده از آب و يا شيش�ه آ6ت آل�ودهاست

ي�ره س�ازي ط�و6ني مح�يط ، ذخح�رارت ب�يش از ح�د درس�ت،مخلوط نکردن  ياتوزين 

  محيط كشت pHكشت، خشك شدن، تيرگي وتغيير 

  محيط در ھنگام افزودن مكمل به آن حرارت بيش از حد  لخته يا كواگوله شدن محيط كشت

  نيم سوز شدن آگار: رگه رگه سياه  رگه رگه شدن محيط كشت

  سرد شدن آگار موقع افزودن مكمل: رگه رگه روشن

ح��ل نش��دن مح��يط  ،ناخ��الص ب��ودن آب، اس��تفاده از شيش��ه آ6ت کثي��ف ،نامناس��ب pH  ايجاد رسوب يا كدورت

و ذخي�ره س�ازي ط�و6ني در  ح�رارت ب�يش از ح�دكشت، كيفيت پايين آب ي�ا ظ�روف، 

  Cº 50 دماي  
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  :کنترل کيفی محيط ھای کشت ميکروبی

  اصط?حات مربوط به سويه ھای ميکروبی کنترل

يکروارگانيس�می ک�ه ب�رای ارزي�ابی عملک�رد ميکروب�ی مح�يط کش�ت م: )Control Strain(س�ويه کنت�رل  -

  .استفاده می شود

ميکروارگانيسمی که حداقل تا سطح جنس و گون�ه شناس�ايی ش�ده و : )Reference Strain(سويه مرجع  -

 .، فھرست بندی و تعريف شده استاساس ويژگی ھا و ترجيحاً منشا آنبر 

شت ھای بدست آمده از پاساژ سويه مرجعی که از مراکز ک: )Reference Stocks(ذخيره ھای مرجع  -

 .بين المللی تھيه شده است

کش�ت مج�ددی ک�ه از کش�ت ھ�ای ذخي�ره جھ�ت کنت�رل کيفي�ت : )Working Stocks(ذخي�ره ھ�ای ک�اری  -

 .محيط ھای کشت استفاده می شود

 

  :منبع سويه ھای کنترل

  می باشند  ATCC ،است از آنھا نام برده شده 2ھمه سويه ھای کنترل که در جدول 

.(American type culture collection) حداقل سوشھايی ھستند ک�ه باي�د ب�رای ارزي�ابی ھ�ر اين سوشھا ،

از س��ويه ھ��ای  ان��دي توم��ارگانيس��م ھ��ای م��ورد اس��تفاده ب��رای اھ��داف کنت��رل کيف��ی  .مح��يط کش��ت اس��تفاده ش��وند

National collection سويه ھای ديگری نيز ممکن اس�ت توس�ط س�ازنده مح�يط کش�ت ب�ه ک�ار رود ک�ه  .باشد

يا بدست آمده از نمونه ھای بيمار می باشد که مختص ) Wild strain(شامل مجموعه ای از سويه ھای وحشی 

  .دنبيشتر به کار می رو ھاي و برای انجام آزمايش ھر آزمايشگاه بوده

  

  ای کشتروش انجام آزمون کنترل کيفيت محيط ھ

  :تھيه سوسپانسيون ميکروبی

کلن�ی ايزول�ه را  3-5بعد از انکوباسيون پلي�ت  .تھيه کنيد ب?دآگار يک کشت از ارگانيسم کنترل کيفی روی پليت

تا سوسپانسيون ميکروبی حاصل شود و آن را  داستريل حل نمايي (TSB)کيس سوی براث پتيدر مقدار کمی تري

اس�تاندارد ( .فارلن�د تنظ�يم کني�دسپس کدورت آن را با استاندارد ن�يم م�ک  .نماييدبرای چھار يا پنج ساعت انکوبه 

  ) می باشدناتومتر  1/0تا  08/0، دارای جذب nm 625نيم مک فارلند در طول موج 

سوسپانس�يون ميکروب�ی مط�ابق ب�ا ك�دورت  ،روي پلي�ت به جای اين روش می توان مستقيماً از کلنی ھای ايزوله

س�رم  ميل�ی ليت�ر 3-5در را س�اعته  24روی پلي�ت کلن�ی ايزول�ه  3-5ب�دين ترتي�ب ك�ه  .تھي�ه ك�ردنيم مك فارلند 

با ھر روش�ی ک�ه اي�ن سوسپانس�يون  .داييو کدورت آن را با نيم مک فارلند تنظيم نم حل كردهفيزيولوژی استريل 

ا اس�تاندارد ن�يم م�ک مط�ابق ب�( .باش�دداش�ته کلنی  CFU/ml 108-107حاوی كدورتي ، بايد شودتھيه ميكروبي 

  .)فارلند

  

 )Performance testing(عملکردی محيط کشت  ھاي بررسی آزمايش
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  مانند ب?د آگارکشت پليتی ھاي  محيط ) Nutritional activity(آزمايش ظرفيت مغذی بودن  -1

ي�ا  lµ 10دار و مق�نموده  در نرمال سالين يا آب مقطر استريل رقيق 100به  1سوسپانسيون اوليه را به نسبت  

ml 01/0  ھای مورد انتظ�ار در  تعداد کلنی .كنيد کشت مورد آزمايش تلقيحسوسپانسيون رقيق شده را به محيط

ب��رای اجتن��اب از رش��د زي��اد ب��اکتری در بعض��ی از محيطھ��ای  .م��ی باش��د CFU/plate (104-103(ھ��ر پلي��ت 

  .نماييدتر تھيه  ده بار رقيق را کشت انتخابی ممکن است نياز باشد که سوسپانسيون

  

  مانند مكانكي آگار پليتي محيط ھای کشت انتخابی کنندگیظرفيت مھار آزمايش  -2

     يا  lµ 10در نرمال سالين يا آب مقطر استريل رقيق نموده و مقدار  10به  1سوسپانسيون اوليه را به نسبت  

 ml01/0  تع�داد کلن�ی ھ�ای م�ورد انتظ�ار  .دکني�به محيط کشت مورد آزمايش تلق�يح  سوسپانسيون رقيق شده را

محيطھ�ای  برای اجتناب از رش�د زي�اد ب�اکتری در بعض�ی از .می باشد CFU/plate (105-104(در ھر پليت 

  .کشت انتخابی ممکن است نياز باشد که سوسپانسيون ده بار رقيق تر تھيه شود

  

   آزمايش محيط ھای کشت لوله ای -3

ب�دون رقي��ق (مط�ابق ب�ا ن�يم م�ک فارلن�د  تھي�ه ش�ده از سوسپانس�يون اولي�ه ml01/0 ي�ا  lµ 10ھ�ر لول�ه باي�د ب�ا 

  .گاھی ممکن است به تلقيح کمتر يا بيشتر نياز باشد .تلقيح شود) سازي

  

به طور نرمال   .نماييد ، انکوبهآمده است 2حت شرايطی که در جدول محيط مورد آزمون را بعد از تلقيح ت

 محيط شک?ت آگار و. می باشد Cº 2±35ساعت در دمای  24-48 اساعت ي 18-24ان انکوباسيون، مز

انکوبه  Co2% 5 - 10ساير محيط ھای کشت برای جداسازی انتخابی گونه ھای نيسريای بيماريزا بايد در 

  .ندگردساعت بررسی  24-48ساعت وسپس  18-24فواصل زماني د و درنشو

غن�ی از  ساعت انکوباسيون در ش�رايط ب�ی ھ�وازی و 48، کشتھا عموماً به حداقل بی ھوازیبرای باكتري ھاي 

Co2 نياز دارند.  

ساعت  48به مدت  Co2روفيليک غنی از آئدر شرايط ميکرو Cº 42، پليتھا بايد در آگار در مورد کمپيلوباکتر

  .انکوبه شوند

  ھای کشت براي آزمايشھاي بيوشيميايی کنترل محيط -4

  .اين محيطھا استفاده می کنيمكنترل  از سوسپانسيون ميکروبی رقيق نشده برای

، رطوب�ت و ي�ا ش�رايط بيھ�وازی و درج�ه ح�رارت Co2از نظر (تمام کشت ھا را در شرايط 6زم  ،پس از تلقيح

. م�ی دھ�يم آنھ�ا را م�ورد بررس�ی ق�رار) س�اعت 48ت�ا  24(ق�رار داده و پ�س از ط�ی م�دت زم�ان 6زم  )مناسب

د و در مورد محيطھای انتخ�ابی نھای باکتريھاي مورد نظر مي باش کلنیاز محيط ھای مناسب دارای رشد كافي 

  .مھار ميکروارگانيسمھای مورد نظر بايد مشخص باشد

  :)آماده مصرف(ھای ساخته شده تجاری  کنترل محيط
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چن�ين ھ�يچ نش�انه ای از خش�ک ش�دن ھم، د بدون ھر گونه رطوبت اضافی بودهمحيطھای کشت باي: رطوبت -1

  .د مشاھده گردداطراف محيط کشت نباي

 .محيطھای کشت بايد عاري ازآلودگی باشند: سترون بودن -2

ي�د باند و محيطھ�ای کش�ت ديگ�ر ندار نباي�د ھ�يچ نش�انه ای از ھم�وليز داش�ته باش�محيطھای کشت آگار خون�: رنگ

  .داشته باشندھيچگونه تغيير رنگ غير طبيعی 

  

  :)ھای کشت استريل بودن محيط(ھای کشت  بررسی آلودگی محيط

، باي�د ب�ه تع�داد عدد ي�ا کمت�ر باش�د Lot ،100در صورتيکه تعداد پليت يا لوله تھيه شده در ھر سری ساخت يا  

ب�ا تع�داد ھ�ای  Lotبرای  .روز انکوبه نمود 2-5به مدت  Cº 37-35 دماي تھيه شده را درھاي محيط % 5-3

بع�د از  .ودته و در شرايط فوق انکوبه نمشبه طور تصادفی بردا را پليت يا لوله 10، بايد به تعداد 100 بيش از

  .انکوباسيون ھيچ گونه رشد ميکروبی نبايد مشاھده شود

  

  :تفسير نتايج

ط کش�ت ک�ه در مح�يآزم�ون يک محيط کشت زمانی قابل قبول م�ی باش�د ک�ه ب�ا ھم�ه س�ويه ھ�ای پيش�نھادی ب�رای 

در مورد مح�يط  .ا بارز باشدکلنی ھ كي، رشد کافی داشته و خصوصيات مورفولوژيمشخص شده است 2جدول 

ک���افی ب���ه ، ض���من اينک���ه اج���ازه رش���د م���ی ش���ود، رش���د بعض���ی از ارگانيس���م ھ���ای خ���اص مھ���ار ھ���ای انتخ���ابی

، آم�ده اس�ت 2در بعضی موارد، واکنشھای رنگی خاص يا ھم�وليز ھمچنانک�ه در ج�دول  .ارگانيسم می دھدساير

ز مناسب ضروری است و يا برای محيط مکانکی آگ�ار مث?ً در مورد کشت ب?دآگار ايجاد ھمولي .بايد ايجاد شود

  .ميکروبی مشخص ضروری می باشد سويه ھایايجاد واکنش ھای رنگی برای 

  

  :ساير معيارھای تضمين کيفيت

  :شوندبررسی  نيز موارد زيراز نظربايد محيطھای کشت آماده مصرف 

  شکستگی ظروف پتری •

 پر شدن ناصاف پليتھا •

 پليتھاترک خوردگی محيط کشت در  •

 )آگار برای ب?د(وجود ھموليز  •

 يخ زدگی •

 كشت وجود مقدار زياد حباب يا حفره در سطح محيط •

  

  2جدول 

 زمان  كشت محيط
  انكوباسيون

  نتيجه قابل انتظار  ارگانيسم ھای کنترلی
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  ساعت 24  بايل اسکولين آگار
  S. faecalis استرپتوکوک فکاليس

  
  S. pyogenesزيوژنااسترپتوکوک پ

  محيط سياھرنگ می شود ،ثبترشد م
  

  رشد منفی

  ب?د آگار
  ساعت CO2 24جار شمع دار 

  زيوژنااسترپتوکوک پ
Streptococcus pyogenes  

 
  S. pnemoniaeاسترپتوکوک پنومونيه

  رشد مثبت دارای ھموليزبتا
  
  

  دارای ھموليز آلفا رشد مثبت

  ساعت 24  شک?ت آگار
  وانزالھموفيلوس آنف

Haemophilus influenzae 
  رشد مثبت

  دکربوکسي?ز 6يزين
محيط بوسيله روغن استريل (

  )پوشانده ميشود
  ساعت 48

  S. typhimurium سالمون? تايفی موريوم
 

 Shigella flexneri شيگ?فلکسنری

  )بنفش رنگ می شود(مثبت 
  

  )بدون تغيير رنگ(منفی 

  اورنيتين
  )دكربوكسي?ز(

  ساعت 48
   S. typhimuriumسالمون? تايفی موريوم

 
 K. pneumoniae کلبسي? پنومونيه

  مثبت
  
  منفی

  نين يآرژ
  )دی ھيدرو6ز(

  ساعت 48
  S. typhimurium موسالمون? تايفی موري

 
  Proteus mirabilisپروتئوس ميرابيليس

  مثبت
  
  منفی

  ساعت 24  ژ6تيناز
  E. coli رشيا کلیشا

  
  Bacillus subtilisباسيلوس سوبتيليس

  منفی
  
  مثبت

  يگلرآيرون آگارک?
  

  ساعت 24

   Citrobacter frundiiسيتروباکتر فروندی
  

   S. typhimuriumسالمون? تايفی موريوم
 

  Sh. flexneri شيگ? فلکسنری
 

  توباکتر کالکوستيکوساسين
Acinetobacter calcoaceticus 

 A/A, SH2 + گاز
  

  K/A, SH2 +يا بدون گاز  گاز
  

K/A  
 

  تغيير نمی کند

  آگار مک کانکی
  ساعت 24  )ھمراه با کريستال ويوله(

  E. coli رشيا کلیاش
 

   Proteus mirabilisپروتئوس ميرابيليس
 

 S. faecalis استرپتوکوک فکاليس

  کلنی ھای قرمز رنگ
  

  )خزش(سوارمينگ بدون ، کلنی ھای بيرنگ
  

  رشد منفی

  
  مالونات

  
  ساعت 24

  E. coli رشيا کلیشا
 

  K. pneumoniaکلبسي? پنومونيه

  )سبز رنگ(منفی 
  

  )آبی رنگ(مثبت 

  ساعت 24  مانيتول سالت آگار

  S. aureus رئوسواستافيلوکوک ا
  

 S. epidermidisاپيدرميديس يلوكوكاستاف  
  
 E. coli رشيا کلیاش

  کلنی ھای زرد رنگ
  

  کلنی ھای قرمز رنگ
  

  رشد منفی

MRVP 48 ساعت  

   E. coliرشيا کلیاش
 

  K. pneumoniaکلبسي? پنومونيه

MR مثبت- VP منفی  
  

MR منفی- VP مثبت  

  ساعت 24  مولرھينتون آگار

  رئوسواستافيلوکوک ا
S. aureus ATCC 25923  

 
  سودوموناس آئروژينوزا

P. aeruginosa ATCC 27853 
 E. coli ATCC 25922اشرشيا کلی 

عدم رشد قابل قبول در ھاله به جدول ميزان 

  بخش آنتی بيوگرام مراجعه شود

  مثبت  E. coli رشيا کلیاش  ساعت 24  ثبرا نيترات
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  کالکوستيکوس اسينتوبا کتر

Acinetobacter calcoaceticus  

  
  منفی

  ساعت 24  )لواند(آب پپتونه 
  E. coli رشيا کلیاش
 

  K. pneumoniae کلبسي? پنومونيه

  مثبت
  
  منفی

  ساعت 24  آ6نين دآميناز لفني
  E. coli رشيا کلیاش
  

  mirabilis. P  پروتئوس ميرابيليس

  منفی
  
  مثبت

  )S.S(شيگ? آگار  سالمون?
  سيترات آگار دزوکسی ک?ت يا

  ساعت 24

  E. coli رشيا کلیاش
 

  سالمون? تايفی موريوم
Salmonella typhimurium  

  
  نتروکوليتيکاا يرسينيا

Yersinia enterocolitica  
  

 Shigella flexneri شيگ? فلکسنری

  منفی
  

  رنگکلنی ھای بي
  
  

  رنگنی ھای بيکل
  
  

  رنگکلنی ھای بي

  سلنيت برات
)SF(  

  ساعت 24
  S. typhimurium سالمون? تايفی موريوم

  
  E. coli رشيا کلیاش

  بعد از کشت مجدد رشد می کند
  

  بعد از کشت مجدد رشد نمی کند
  سيمون سيترات

درپيچ شل در  در لوله ھای با(
  )گذاشته شود انكوباتور

  ساعت 48
  E. coli  رشيا کلیاش
  

  K. pneumoniaکلبسي? پنومونيه

  رشد منفی
  
  رنگ آبی -رشد مثبت

TCBS ساعت 24  آگار  
Vibrio SPP 

 
  کلنی ھای زرد رنگ

 
  تاير مارتين

 
  ساعت 24

  نايسريا مننژيتيديس
 Neisseria meningitidis (CO2) 

  
   N. Gonorrhoeaeنورهونايسريا گ

  
  E. coliرشيا کلیاش

  
  رشد مثبت

  
  رشد مثبت

  
  رشد منفی

  تايوگليکو6ت براث
Thioglycollate broth 

  ساعت 24
  باکتروئيدس فراجيليس

Bacteriodes fragilis 
  رشد مثبت

TSI  
سانتی متر  3عمق محيط بايد 
  باشد

  )گذاری شود ودرپيچ شل اتو با(

  ساعت 24

  سيتروباکتر فروندی
Citrobacter frundii  

 
   S. typhimuriumسالمون? تايفی موريوم

 
  Sh. flexneri شيگ? فلکسنری

 
  توباکتر کالکوستيکوساسين

Acinetobacter calcoaceticus 

 A/A, SH2 + گاز
  
  

  K/A, SH2 +يا بدون گاز  گاز
  

K/A  
 

  تغيير نمی کند

  ساعت 24  محيط اوره
  E. coliرشيا کلی اش
  

 P. mirabilis پروتئوس ميرابيليس

  منفی 
  

  صورتی، مثبت

  

  :منابع 

1- Quality Assurance for commercially prepared Microbiological Culture Media-

Second Edition ; Approved standard.- Third edition document M22-A3. Vol. 24 

No.19; 2006. 
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2- Oxoid company- General Guide to the use of Oxoid culture Media. 

به انضمام اطلس رنگي محيط ھاي كشت؛  ) مصرف وكنترل كيفيموارد (محيط ھاي كشت آزمايشگاھي   -3

محمد علي صارمي؛ آزمايشگاه مرجع س?مت، وزارت بھداشت، درمان  –گرد آوري  و ترجمه مھناز صارمي 

1387وآموزش پزشكي؛   


