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 ها یشمارش باکتر

  ییو شناسا هیته یو روش ها

 ی کروبیم یرقت ها
 مقدمه 

  ی ار یدر بس  های باکتر  ییپس از شناسا  ، ی شناسیمختلف باکتر  یهاجنبه  در

است.    یها در واحد حجم ضرور تعداد آن   نییو تع  های مواقع شمارش باکتر 

دارد.    ییبسزا  تیاهم  زای مار یب  یهای کترشمارش به خصوص در مورد با  نیا

و    یباکتر   ریسرعت تکث  توانیمشخص م  یزمان  یهابا شمارش در محدوده 

تر در  در قلمرو گسترده   ایو   ماریفرد ب  کیدر بدن    یمار یگسترش عفونت و ب

 .برد  یجامعه پ  کی

 

  ن ی در ب  یمختلف  یهاتاکنون روش   یتعداد باکتر  نییبحث شمارش و تع  در

م بعضبه   یولوژی کروبیمتخصصان  در  است.  رفته  کمک    یکار  با  موارد 

تول  یریگاندازه  گاز  باکتر   دی مقدار  مورد  در  در    کنندهد ی تول  یهای شده  گاز 

آزما  یشگاهیآزما  طیشرا لولک  باکتر   شی در  م  های تعداد    رت صوبه   توانی را 

 .به دست آورد  ینسب

اندازه   یموارد   در ا  زانیم  یریگبا  کشت تعداد    طیشده در مح  جادیکدورت 

اندازک همک    یسنجمشخص کرد. البته، در روش کدورت   شودی را م  های باکتر

 .مشخص خواهند شد  رزندهی اعم از زنده و غ  ها،ی باکتر

 

شمارش    یهااز روش  گرید  یکی(  یاستاندارد )روش کم یهاتیبا پل  شمارش

ا  ییآب و مواد غذا  ر،یموجود در ش  یهای باکتر از  روش در مراکز    نیاست. 

 .باالتر است  زیآن ن  نانیو درصد اطم  شودی استفاده م  شتریب  یشگاهیآزما

 

مراحل   یمورد مطالعه در ط یهای رقت از باکتر کیها، تهروش  نیانجام ا در

در مراکز    های شمار باکتر   یبرا   یسنجمهم است. استفاده از رقت  اریمختلف بس

در    نیو همچن  ییو مواد غذا  ریش  کیو ته  ینگهدار   یواحدها   یشگاهیآزما

 .دارد  یآب کاربرد فراوان  کیتصف

 

است،    ادیخاص ز  ییو مواد غذا  ر یدر ش  های سرعت رشد باکتر  نکهیتوجه به ا  با

ک غذا  ایو    ریش  تیفیلذا  تغ  ییمواد  دستخوش  زمان  مرور    ی اد یز  راتییبه 

آن در واحد حجم   د و تعدا  کروبینوع م  ییاساس شناسا  نی. بر همشودیم

 .فراوان دارد  تیاهم
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 و روش کار  ش یآزما  یاجرا 

باکتر  شیآزما  نیا  در استفاده    هیته  یبرا  یاکلیشیاشر  یاز  رقت و شمارش 

 .شودیم

مح  مواد باکتر  طیالزم:  نوتر  یکشت  پل  ایارلن    ـآگار   نتیـ    ی هاتیبشرـ 

  ایظروف    ـش یآزما  یهاـ لوله ( 4از    یو مضرب  شتریب  ایعدد    4)  یشگاهیآزما

 .خانهگرم   ای  یمار ـ بن   پتیـ پ  یاشه یش  یهای بطر 

از سه ش  نیا  یاجرا  در از ش  شهیروش حداقل  امکان    ی ها شهیو در صورت 

برخوردار   یشتریب نانیروش از اطم نیحاصل از ا جینتا د،یاستفاده کن شتریب

 .است

 

  قهیدق  8آگار را به مدت    نتیاز محلول نوتر  ی س  ی س  80( در ابتدا  الف

  قهی به مدت ده دق  یمارتا کامالً ذوب شود و سپس آن را در بن  میجوشانیم

  ی مراحل بعد   یو برا  میکنی درجه سرد م  50  یو آن را تا دما  میدهی قرار م

 .میگذاریکنار م

 م ی کن   م یقست  شتریب  ایسه گروه و    ایآموزان را به دو  دانش   میتوانی: میادآور ی

کشت همانند    طیمح  یحاو   یهاتیاز پل  ییتا  4دسته    کیهر گروه    یو برا 

  جک ینت  گرید  یهاتوسط گروه   شیکار و تکرار آزما  نی. با امیریقبل در نظر بگ

 .خواهد داشت  یشتر یب  نانیدر کل اطم  شیآزما

مرحلک ب  در  برا   (  ش  یبعد،  سه  گروه  آزما  ای  شهیهر  را    ش یلولک 

و در هر کدام    مینامیم B-C-A یهاها را به نام و آن  میکنی م  یگذارعالمت 

 .میزیری آب مقطر م  تریلی لیم  99

 

( را در  یکل  ایشیاشر  جان ی)در ا  یباکتر  یحاو   از محلول  یسی س  ک ی .1

 .تا به غلظت  برسد  میزیریم A شکیش

 

 دوم  شکیبرداشته و در ش  ییای محلول باکتر  تریلی لیم  کی A از ظرف  .2

(B) تا به رقت  برسد  میزیریآب است، م  تریلیلیم  99  یکه حاو. 

 

 سوم  شکیو در ش  میداریرا برم B شیاز لولک آزما   یسی س  کیدوباره   .3

(C) ک ی تا رقت را به  )  میزیریآب مقطر است م  یسی س  99  یکه محتو  

 .می( برسانومیونیلیم

 .میدهیبار تکان م  25و حدود    هیثان  7ه مدت  ب  یرا به آرام  شهیسه ش  هر

 

 ییتا  4دسته    کی  یآموز دانش   یهااز گروه   کیهر    یبرا   ( در مرحلک بعد،ج 

  ریز   بیبه ترت  4تا    1از    ی گذارو بعد از شماره   میریگی را در نظر م  هات یاز پل

 :میکنیعمل م

 

و بار    تریلیلیم  1بار    کی  پتیبه کمک پ B شکیاز ش  یآموز گروه دانش   هر

 .زدیریاول و دوم م  یهاتیدر پل  بیو به ترت  داردی را برم  تریلیلیم  0/ 1  گرید

 

  ی سیس  1/0  گریو بار د  یسیس  کی  بارکی   پت یبه کمک پ C شکیاز ش  سپس

 .زدیری سوم و چهارم م  یهاتیو در پل  داردی را برم

 

  ک یشماره از   بیبه ترت  ییای باکتر  یهاتی پل  بیترتنیبد    مرحله: نیاه جینت

 :بیتا چهار به ترت

 

متفاوت در مرحلک بعد هر کدام    یهابا رقت  یباکتر  ی حاو  یهات ی( به پلد

( که در مرحله اول  یسیس  20کشت )  طی چهارم از محلول ذوب شده مح  کی

ساعت    72  -  48ها را به مدت  و سپس آن   میکنی شده بود را اضافه م  هیته

گرم به در  وارونه  دماصورت  در  )آون(  سانت  35  یخانه    ر قرا   گرادیدرجه 

 .شوند  جادیمختلف ا  یهایو کلن  افتهی  ریرشد و تکث  هایتا باکتر  میدهیم

 

 میاستفاده کن  یشتر یب  یهاشهیاز ش  میتوان ی م  شتریب  یهارقت   یبرا   :1  تذکر

 یکروب یمحلول م  یعنیخواهد بود    شتری ها هم برقت  شتریب  هاشه ی)هرچه ش

کمتر خواهند بود و   یکروبیآن در شمارش م  یهاکروب یکه تعداد م  ترقیرق

 تر خواهد کرد( و آسان   ترقیکار شمارش را دق  نیا

 

خانه موجود باشد بهتر است  دستگاه گرم  کیفقط    شگاهیاگر در آزما  :2 تذکر

 .کنند  یخود را نامگذار   یهات یهر گروه پل
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استفاده    یکیگر مکاناز شمارش   میتوانیم   ها،تیپل  یرو  هایشمارش کلن  یبرا 

 یو افق  یعمود   زیمخصوص با خطوط ر  نیبا منافذ مع  یاز کاغذ صاف  ایو    میکن

کن پلمیاستفاده  رو   هاتی.  شمارش   یرا  مدستگاه  قرار  تعداد    میدهی گر  و 

 .میشماریم  نیبرا با کمک ذره  هایکلن

 

مورد نظر    ییایباکتر  یهاابتدا هر کدام از رقت  یشمارش با کمک کاغذ صاف  در

 یرا از کاغذ صاف  کیو سپس هر    میرسانیم  تریل  کیکردن آب به   را با اضافه 

م امیدهی عبور  به  باق  های باکتر  بیترت  نی.  کاغذ  منافذ  در مانندیم  ی در   .

کشت   طیمح یحاو یهات یپل  یمورد نظر را رو یصاف یمرحلک بعد کاغذها

  ی ساعت در دما   48و سپس مجموعه را به مدت    میدهی آگار( قرار م  نتی)نوتر

  ی رو   یکاغذ صاف  یرو   ی های تا باکتر  می دهی قرار م  درجه در گرم خانه   35

 .کنند  جادیا  یکروبیم  یهایکشت رشد کنند و کلن  طیمح

 

   :یادآوری

باشند و    هات یبه اندازک قطر دهانک پل  یصاف  یبهتر است قطر کاغذها 

 .را بپوشانند  تیهمک سطح پل

و    اورند یب  رونیخانه بخودشان را از گرم   ی هات یروز هر گروه پل  3تا    2از    پس

را که   ییهات یرا بشمارند و پل  هاتیتک پلشده در تک   جادیا  یهایتعداد کلن

را انتخاب    ییهات یتر دارند، انتخاب کنند )پلو بزرگ   شتریب  یهایتعداد کلن

 .داشته باشند(  یکلن  300تا    30  نیکه ب  دیکن

کشت ابتدا    طیدر مح  های تعداد باکتر  یاسه یمقا  نییتع  یمرحله برا  نیا  در

 .میدهیآموزان مالزم را به دانش   یهاییراهنما

 

 :یادآوری

مقدار    دیبا  طیمح  ایمحلول    کی  یها ی و محاسبک تعداد باکتر  نییتع  در

مثبت    یهامقدار حجم محلول را در هنگام محاسبه با توان   ایرقت    یعدد 

 .دیضرب را انجام ده  اتیو عمل  دیسیبنو

 

 :مثال کی

. رقت  شودیم  دهید  ییایباکتر  یکلن  252در حدود    یشگاهیآزما  تیپل  یرو

از    یسیس  کیدر    یباکتر  یبیصدهزارم )( است. تعداد تقر  کیاستفاده شده  

 محلول داده شده حدود چقدر خواهد بود؟

25200000= 1× 105× 252 

 :گرید مثال

تعداد   یکلن  134و در رقت  با تعداد    تریلی لیم  1/0  یبا محتو  یتیپل  در

ها در مقدار  هد بود )توان چقدر خوا  هی از محلول اول  یسیس  کیدر    یباکتر

 .(میسینویرقت و مقدار محلول داده شده را به عدد مثبت م

1340000000= 134× 107= 134× 106× 101 
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