
کلرا و روش تشخیص آن ویبریو

شبکه بهداشت و درمان بهارستان 
امور آزمایشگاه 

کبري نصیري 
کارشناس آزمایشگاه
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ویبریو کلرا 
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تعاریف اپیدمیولوژیک
»تعریف مظنون یا مشکوك به وبا« 

Suspected case of cholera
: مناطق آندمیک - 1

سال به باال مشکوك به وبا تلقی 5هر مورداسهال حاد آبکی درجمعیت 
.میشود

:مناطق غیر آندمیک-2
سال که به بستري 5هرمورد اسهال حادآبکی درجمعیت باالي 

یا مرگ منجر شود مشکوك به وبا ) دهیدراتاسیون متوسط تاشدید(شدن
.تلقی میشود
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وجود ھمیشگی یک بیماری در یک منطقھ  :  آندمی

جغرافیایی، این واژه بھ بروز معمولی یک بیماری در 

.چنین ناحیھ ای نیز اطالق میشود

بروز یک بیماري درحدبیش از اندازه انتظار دریک  : اپیدمی
جامعه تعریف میشود ومعموال ازیک منبع مولدبیماري  

.سرچشمه میگیرد

.بصورت اپیدمی جهانی میباشد:پاندمی
44



خانواده ویبریوناسیه 
  فوتوباکتریوم-پلزیوموناس-آئروموناس-ویبریوشامل چهارجنس 

.است
که با وجود فالژلهاي قطبی واکسیداز مثبت 

ویبریو کلرا عامل O139و O1سویه هاي .ازانتروباکتریاسه جدا میشوند
ایجادکننده وباي کالسیک میباشند ودیگر سویه ها ازجمله ویبریوهاي غیر 

میتوانند عامل اسهال درانسان بصورت تک گیر NAGآگلوتینه شونده 
در ویبریو شاخصی است که تعیین کننده   O1آنتی ژن سروگروه .باشند

.هیکوجیما میباشد– اینابا – سروتایپ اگاوا 
55



-آلجنینولیتیکوس– دامسا -فلوویالیس-ولنیفیکوس– ویبریو میمیکوس •

متاش نیکوس عفونت بافتھای نرم ،گوش وسایر عفونتھای –ھولیسا 

.خارج از مجرای گوارشی ایجاد میکند

ویبریو پاراھمولیتیکوس باعث گاستروانتریت وعفونت درخارج از •

مجرای گوارشی میشود

اسھال شبھ وبا  o1گروه سرولوژی غیر •

ویبریوکلرا وبای آندمیک و پاندمی o1گروه سرولوژی •
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باسیل هاي منحنی شکل و گرم منفی متحرك با یک :ویبریوها-1
ویبریوها  ) .درصد یا آب دریا3تا2(تاژك قطبی و نمک دوست

.شایعترین ارگانیسم هادر آبهاي سطحی جهان می با شند
سروتیپ شناخته شده میباشد که   200ویبریو کلرا داراي حدود -2

ایجاد اسهالهاي کلرایی باپتانسیل   O139وO1سروتیپ 2فقط 
که  o1و non-o1زنجیره هاي . ایجاد اپیدمی می نمایند

ایجاداسهال خفیف آبکی یا ...)ناگ و(توکسین ترشح نمی کنند
)NCVیاNAG.(حتی خونی می نمایند
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ویبریوها به صورت همزیست با زئوپالنکتونهاي آبهاي اقیانوسها زندگی می  - 3
کنندودرصورت مساعد شدن درجه حرارت وشوري این آبها جمعیت آنها به  

شدت افزایش یافته واز طریق صدفها یا دیگر محصوالت دریائی به انسانها  
.منتقل می شوند

هیکوجیما،)AC(اینابا، )AB( اوگاوابیوتیپ  3داراي O1سروتیپ -4
)ABC (میباشد.

.هر کدام از بیوتیپ هاي فوق داراي فنوتیپ التور یا کالسیک میباشند- 5
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در شرایطی که ویبریوها در شرایط نامساعد باشند به صورت خفته  -6
.درآمده واز کشت آب نمی توان ویبریو جدانمود

وقتی ویبریوها وارد بدن انسانها می شوند بیماریزائی آنها به شدت -7
.افزایش یافته وبا هر بار ترانزیت این پاتوژنیسیته افزایش می یابد

.روززنده باقی می ماند14ویبریودر بعضی مواقع مثال سبزي آلوده تا -8

اپیدمی هاي وبا به کرات با مصرف برنج مانده ، ماهی  خام ،   -9
صدف،غذاهاي دریائی،خرچنگ پخته شده وسبزیجات ومیوه تازه رخ داده 

.است
99



.انتقال انسان به انسان وبا برخالف شیگلوز بسیار نادر است-10 

.حشرات در انتقال بیماري وبا به استثناي اپیدمیها مد نظرمی باشد - 11

اپیدمی هاي وبا عمدتا در فصل گرم وکشورهائی که گرماي هوا بیش از یک  - 12 
)پدیده النینو.(فصل طول می کشد اتفاق می افتد

نیز در ) o(عفونت همزمان با هلیکوباکتر پیلوري وبعضی گروههاي خونی  -13
.  افزایش ابتال به وبا نقش دارند
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پاندمی وبا درجهان بوده که آخرین آن توسط بیوتیپ   7مسئول ایجاد   O1سروتیپ -14 
ارتباط بیماري با آب در . دراندونزي  شروع وتا کنون ادامه داشته است 1961التوراز

.پاندمی سوم وکشف عامل بیماري توسط جان اسنو در پاندمی پنجم بوقوع پیوست

درکشوربنگالدش شروع وتاکنون ادامه دارد و مسئول   1992از  O139سروتیپ - 15
.پاندمی هشتم شناخته میشود

ویبریوکلرا باحمله به روده کوچک وبه کمک آنتروتوکسین خودواز طریق فعال کردن  -16
CAMP   ایجاد یک اسهال ترشحی شدید حاوي مقادیر زیاد کلر،پتاسیم،سدیم وبی

کربنات وآب می نماید که گاهی حجم آن به یک لیتردر ساعت می رسد و بیمار در  
.ساعت به کام مرگ فرو میرود 18ساعت به شوك ودر ظرف  12تا4ظرف 

1111
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در لندن روش انتقال وبا و رابرت کخ در  1849جان اسنو در  -17
.ویبریو کلرا را از ترشحات روده بیماران جدا کرد 1883

،  )حتی یخ(ویبریو کلرا نمک دوست،  صفرا دوست،سرمادوست - 18
.درجه میباشد 65حساس به خشکی،اسیدمعده وگرماي باالي 
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شاخص بیماریابی وبا
:حداقل حدانتظار بیماریابی وبا درهرماه برابر است با

عددماههاي سال/سال منطقه 5جمعیت کودکان زیر4%
EXPECTED VALUE = UNDER 5 YEARS × 4

12×100

:روش محاسبه شاخص
سال به عنوان  شاخص جمعیت درمعرض خطر بیماریهاي اسهالی  مطرح  5جمعیت زیر 

.است
.بار دچار اسهال حاد آبکی شده است2سال حداقل 5هرکودك زیر 

سال مبتال به اسهال حاد آبکی  5کودکان زیر%2طبق بررسیها به طور متوسط درطی سال 
.هستند

 .درمخرج کسر جهت محاسبه شاخص براي هرماه می باشد 12عدد 
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شاخص بیماریابی وبا
:حداقل حدانتظار بیماریابی وبا درهرماه برابر است با

عددماههاي سال/سال منطقه 5جمعیت کودکان زیر4%
EXPECTED VALUE = UNDER 5 YEARS × 4

12×100

:روش محاسبه شاخص
سال به عنوان  شاخص جمعیت درمعرض خطر بیماریهاي اسهالی  مطرح  5جمعیت زیر 

.است
.بار دچار اسهال حاد آبکی شده است2سال حداقل 5هرکودك زیر 

سال مبتال به اسهال حاد آبکی  5کودکان زیر%2طبق بررسیها به طور متوسط درطی سال 
.هستند

 .درمخرج کسر جهت محاسبه شاخص براي هرماه می باشد 12عدد 
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تفاوت بیوتیپ هاي کالسیک و التوردرکلرا
میباشد وحال آنكھ  100بھ 1تا  30بھ  1نسبت بیماران بھ ناقلین در التور  -1

.میباشد 4بھ  1تا  2بھ  1در بیوتیپ كالسیك این نسبت 
.زمان ناقل بودن درالتور بسیار طوالني تر از نوع كالسیك است -2

میزان ماندگاري ودوام بیوتیپ التور در محیط بھ ویژه محیط ھاي آب  -3
.شورطوالني تر از نوع كالسیك است

 

1616



عالئم کلینیکی وبا
اسهال خفیف تا شدید ناگهانی بدون درد وزورپیچ با رنگ وقوام لعاب برنج وبوي ماهی  - 1

گاهی بدون اسهال با دفع میکروارگانیسم از مدفوع ودیستانسیون شکم که ناشی  (
.)می گویند cholera siccaها یا ایلئوس بوده وبه آن ازفلج روده

.استفراغ که معموالً بدون تهوع است- 2

عدم وجود تب در بیمار- 3

وجوددردها وکرامپهاي عضالنی بویژه در ساق پا-4
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،ادم ریه ونارسائی )کمبود پتاسیم(اسیدوزمتابولیک ،هیپوکالمی-5
به صورت کاهش حجم )شدیدترین عارضه در افرادمسن(کلیه 
ادرار

.،کما ومرگ فرجام بد بیماران است)شوك هیپوولمیک(کم آبی-6

تظاهرات بالینی در کودکان شبیه بزرگساالن است اما  - 7
تب،هیپوگلیسمی،تشنج وکاهش سطح هوشیاري در بچه ها 

.شایعتر است

.جنین آنها همراه است% 50ابتالءزنان باردار با از دست دادن-8
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تشخیص پاراكلینیكي وبا

اساس تشخیص کلرا آزمایشگاه ورشد کلنی هاي زرد رنگ در محیط -1
وآگلوتیناسیون با آنتی سرم هاي اختصاصی وبا می  TCBSاختصاصی 

.باشد
وعدم آگلوتیناسیون با  TCBSدر صورت ایجاد کلنی د رمحیط :نکته مهم -2

اطالق میشود که شامل انواع دیگر  NAGاصطالحاً ...آنتی سرم هاي اوگاوا
که گاهاً ایجاد اسهال  )پارا همولیتیکوس ،میمیکوس،فلوویالیس(ویبریوها

آبکی وخونی ،عفونت زخم ،عفونت چشم وگوش وباکتریمی  می نمایند 
که صرفاً در آزمایشگاه رفرانس کشور قابل کشف  O139ویا سروتیپ 

.است 
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درمان وبا
در بین  .اساس درمان وبا جایگزینی آب والکترولیت هاي از دست رفته است- 1

داروهاي قابض مثل دیفنوکسیالت و  .  . الکترولیتها پتاسیم از همه مهمتر می باشد
.لوپرامیدو آنالژزیک ها  در درمان وبا جایگاهی ندارند

مایع درمانی خوراکی  %)10کم آبی زیر (مهمترین واساسی ترین روش در اکثر موارد وبا - 2
 NGاست وحتی پس ازلزوم مایع درمانی وریدي در اسرع وقت چه مستقیماً یا حتی با 

tube  مایع درمانی خوراکی باORS شروع شود.

:اندیکاسیونهاي درمان وریدي - 3
%)10دهیدراتاسیون باالي (تمام موارد اسهال شدید- الف

.اسهال متوسط به طوریکه فرد قادر به آشامیدن وخوردن نباشد-ب
سی سی مایع  به ازاي  هر کیلوگرم وزن  20تا 10ساعت بین 24فردي که در هر - ج

.از دست بدهد)سی سی در هرساعت 120(بدن
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  Rehydration,Maintenace:فاز دارد 2درمان وبا  -4

 100-50در وباي شدید .ساعت زمان نیاز دارد 4به: Rehydration فاز- 5
 60لیتر براي فرد 6تا3(سی سی به ازاي هر کیلوگرم وزن درساعت

بهترین مایع رینگر الکتات بوده و از محلول نرمال سالین نباید ) . کیلوئی
.استفاده شود زیرا اسیدوز متابولیک را نمی تواند اصالح کند

در کودکان که دسترسی به رگ دشوار می باشد و بدلیل کاهش  -6
هوشیاري گذاشتن لوله معده خطر آسپیراسیون را بهمراه دارد از تزریق 

.داخل استخوانی مایعات استفاده می شود 2222



زمانی که عالئم دهیدراتاسیون فروکش نموده و حجم : Maintenace فاز-7
سی سی به ازاي هرکیلو گرم وزن به ساعت رسید فاز نگه  5/0ادرار به 

است که بیمار باید  ORSبهترین مایع براي این فاز . دارنده شروع می شود 
 ORSبهترین مایعات بعد از .سی سی تا یک لیتر بنوشد 500هرساعت بین 

.آب میوه هاي رقیق شده که اسموالریته پائینی دارند،  می باشد 

:  شاخصهاي ترخیص بیماران  -8
.سی سی در یک ساعت باشد 40حجم ادرار بیش از ) الف

.سی سی در ساعت باشد 400حجم مدفوع  کمتر از ) ب
یا مایع مشابه آنرا در یک ساعت  ORSسی سی   800تا  600بیمار بتواند ) ج

.  بنوشد 2323



تراپیتراپیآنتی بیوتیک آنتی بیوتیک                                                                               

نقش دوم یا کمکی، در درمان وبا داشته و در بیماران مبتال به وباي شدید طول مدت  نقش دوم یا کمکی، در درمان وبا داشته و در بیماران مبتال به وباي شدید طول مدت    - - 11
..بیماري را کمتر نموده و حجم مدفوع را به کمتر از نصف زمان اسهال کاهش می دهدبیماري را کمتر نموده و حجم مدفوع را به کمتر از نصف زمان اسهال کاهش می دهد

داکسی  داکسی  . . داکسی سیکلین و تترا سیکلین داروهاي اصلی و انتخابی درمان وبا هستند داکسی سیکلین و تترا سیکلین داروهاي اصلی و انتخابی درمان وبا هستند   --22
گرم سه روزجهت بزرگساالن و  گرم سه روزجهت بزرگساالن و  11درجا وتتراسایکلین درجا وتتراسایکلین ) ) سه کپسول سه کپسول ( ( میلی گرم میلی گرم   300300سایکلین سایکلین 

سال درمان انتخابی کوتریموکسازول ، اریترومایسین یا  سال درمان انتخابی کوتریموکسازول ، اریترومایسین یا    77در کودکان زیر در کودکان زیر 
..فورازولیدون می باشد فورازولیدون می باشد 

و بررسی ها در ایران و بررسی ها در ایران خانمهاي حامله با اریترومایسین یا فورازولیدون درمان می شوند خانمهاي حامله با اریترومایسین یا فورازولیدون درمان می شوند   --33
نشان داده که سروتیپ هاي التور نسبت به کوتریموکسازول مقاومت دارند ولی نسبت به سایر  نشان داده که سروتیپ هاي التور نسبت به کوتریموکسازول مقاومت دارند ولی نسبت به سایر  

..آنتی بیوتیک ها حساس هستندآنتی بیوتیک ها حساس هستند
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ساعت به مدت سه روز یا  12میلی گرم هر  250سیپرو فلوکساسین  -4

گرمی در بالغین از اثر بخشی خوبی برخوردار است 1یک دوز 

 20براي کودکان به صورت  تک دز به میزان  آزیترومایسینداروي  -5

کیلوگرم در وباي خیلی شدید توصیه شده و معادل /میلی گرم 

اریترومایسین به مدت سه روزاثربخشی داردو بعلت تک دزي بودن 

.و قابل تحمل بودن براي بیمار و احتمال مقاومت کمتر ارجح است 
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توصیه هاي پیشگیري درطغیان وبا
واکسنهاي موجود براي ورود افراد حساس به مناطق آندمیک  .وبا واکسن موثري ندارد - 1

)باسیل LPS.(ماه یکبار تکرار آن الزم است6واپیدمیک توصیه میشود وهر 
وتهیه آب وغذاي سالم وبهداشتی براي مردم  )بویژه بیماران(دفع صحیح مدفوع - 2

.مهمترین ارکان پیشگیري است
ضد عفونی سبزي ومیوه قبل از مصرف با پرکلرین  ونظارت همه جانبه برفروشندگان - 3

آنها
آموزش عدم استفاده از یخهاي صنعتی جهت خنک نمودن مستقیم آب آشامیدنی  -4
عدم استفاده از آب لوله کشی تا یکساعت پس ازوصل مجدد در مناطقی که قطع   -5

. مکرر آب وجود دارد
2626



تا فروکش   1PPMحفظ کلر باقیمانده آب آشامیدنی در حدحداقل  -6
کردن طغیان

)   به ویژه سبزي(ومواد غذائی ) ازنظرالتور(تشدید نمونه برداري ازآب-7
تشدید نمونه برداري از موارد اسهال وباال بردن شاخص نمونه گیري  -8

)سال منطقه5جمعیت زیر4%(
تشدید نظارت بر وضع بهداشتی استخرهاي شناوتفرجگاهها-9

آموزش مردم بر عدم استفاده ازآب میوه هاي غیرپاستوریزه  -10
  

آموزش مردم در خصوص عدم استفاده از آب چاه وقنات وچشمه  -11
2727وجوشاندن اینگونه آبها به مدت یک دقیقه قبل از مصرف



به مردم وتشویق استفاده از آن در مناطق با آب آشامیدنی  %1آموزش تهیه کلر مادر-12
غیر مطمئن  

کنترل شبکه هاي آب ومرمت شکستگیها در اسرع وقت-13

تشکیل کمیته هاي التور در شهرستانها با هماهنگی فرمانداري ،آب وفاضالب  -14
...،شهرداري ،مجامع امور صنفی و

به سطح استانی وسپس مرکز  ) NAG(گزارش تلفنی روزانه موارد مشکوك به وبا و- 15
مدیریت بیماریها

اولیه sourceگزارش کتبی طغیانهاي احتمالی با تعیین -16

پیش بینی نیازهاي داروئی وآزمایشگاهی الزم وارسال به مرکز بهداشت استان  -17
آموزش رده هاي محیطی وتاکید براهمیت بیماریابی ،مراقبت ونظارت هاي بهداشت - 18
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:نمونه گیري •
نمونه هاي ارسال به آزمایشگاه جهت تشخیص وبا می توان مدفوع و یا •

بهترین نمونه گیري مدفوع در ابتداي بیماري ترجیحاً . سواب باشد الرکت
زمان مقدار باکتري ها به   ساعت ابتدایی می باشد چرا که در این 24

الزم است نمونه گیري حتماً قبل از . بیشترین مقدار در مدفوع موجودند
نمونه هاي مدفوع و یا رکتال سواب را . شروع درمان آنتی بیوتیکی باشد

باید در کمترین زمان ممکن به آزمایشگاه تحویل داد تا در محیط کشت 
نمونه هایی را که نمی توان در فاصله کمتر از دو . مناسب کشت داده شود

.  در محیط انتقالی کري بلر قرار داد   ساعت کشت داد می بایست
.هفته زنده می ماند 6ویبریوکلرا در این محیط تا  2929



 TCBSساعت گرما گذاري به  8تا  6را نتوان پس از  APWاگر •
 APWساعت صبر کنید و به داخل لوله تازه  18منتقل کرد ، تا 

 TCBSساعت گرما گذاري کنید سپس به درون  8تا  6ببرید تا 
ساعت  48را تا  TCBSقبل از گزارش منفی محیط . منتقل کنید

چرا که بعضی از کلی فرم ها گونه هایی از . انکوبه نمائید
 TCBSپروتئوس و انتروکوك ها نیز ممکن است در روي محیط 

پروتئوس هاي تخمیر کننده سوکروز ایجاد کلنی  . رشد کنند
می کنند که باید از ویبریوکلرا   TCBSزرد رنگ در محیط 

.افتراق داده شوند
3030



KIAکشت در محیط  - •

واکنش ویبریو کلرا بر روي محیط داراي قند گلوکز والکتوز است به فرم •
سطح قلیایی و ته اسیدي است ابتدا با نیدل از سطح کلنی مشکوك 

برداشته و اول قسمت ته لوله را تلقیح کنید و سپس سطح شیبدار را پس 
.ساعت واکنش را قرائت کنید 24از 

LIAواکنش در محیط لیزین آیرون آگار - •

از کلنی مشکوك با نیدل میکروب شناسی برداشته و ابتدا قسمت عمیق •
ساعت انکوبه کردن در  24و سپس سطح شیبدار را تلقیح نمائید پس از 

درجه واکنش مشخصه ویبریوکلرا را می تواند مشاهده کرد که به   37
قلیایی می باشد یعنی هم سطح و هم عمق لوله به حالت –صورت قلیایی

.ارغوانی در آمده است
3131



Oxidase test اکسیداز تست • اگر باکتري داراي آنزیم اکسیداز باشد ،تترا متیل  :
پی فنیلین دي آمین دي هیدروکلراید را به ایندو فنل می نمایدکه به رنگ بنفش  

.دیده می شود
مقداري از کلنی را همراه با یک قطره آب مقطر استریل در مجاورت  : آزمایش روش•

دیسک اکسیداز و یا کاغذ صافی آغشته به محلول اکسیدازقرار داده در صورتی که 
.واکنش به رنگ بنفش دیده خواهد شد  باکتري اکسیداز مثبت باشد

•  
•+

3232



String Testآزمون رشته اي -•
تهیه کنید ،   Blood agarو یا  BHIابتدا سوسپانسیونی از کلنی هاي رشد کرده روي •

بر روي  سدیم سپس دو تا سه قطره از محلول نیم درصد دزاکسی کوالت 
سوسپانسیون بریزید در این حالت ویبریو کلرا لیز می گردد و زمانی که لوپ میکروب  
شناسی را از داخل سوسپانسیون به طرف باال حرکت دهید بین لوپ و سوسپانسیون 

.سلول باکتري لیز شده است DNAرشته اي تشکیل می گردد که در واقع 
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سروتایپینگ ویبریوکلرا - 5•
    SIM-KIA جهت انجام آگلوتیناسیون باید از کلنی هاي تازه که در محیط

رشدکرده انداستفاده نموده واز کلنیهاي موجود در محیط تی سی بی اس 
استفاده نشود.

قبل از انجام تستهاي سرولوژي با آنتی سرم هاالزم است حتما اتوآگلوتیناسیون 
.انجام شود

شدبا آنتی سرم تک     مثبتاگر نتیجه  O1آنتی سرم پلی واالن بررسی با 
.ظرفیتی اوگاوا واینابا بررسی نمایید

.بررسی نمایید O139آنتی سرم اگر نتیجه منفی شدبا 
3434



Catalase test  کاتاالز تست   • اگر باکتري داراي آنزیم کاتاالز  :
.آب اکسیژنه را تبدیل به آب و اکسیژن می نماید  باشد

را روي الم ریخته و %  3یک قطره آب اکسیژنه  :روش آزمایش    •
در صورتی که   یک کلنی از باکتري را روي آن پخش کرده

باکتري کاتاالز مثبت باشد ظهور حبابهاي اکسیژن مشهود می 
    .باشد 
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محیطهاي کشت
کشت وتکثیـر باکتریهـا در محـیط هـاي مصـنوعی از مهمتـرین       

براي کشـت موفـق   .  است روشهاي تشخیصی در باکتر ي شناسی
ازجملـه ایـن   . باید شرایط مناسب براي رشد باکتري فراهم گـردد 

 -مناسـب PH -نمک -رطوبت کافی-حرارت -شرایط مواد غذایی
کشـت را   هـاي  محـیط . حضور یاعدم حضوراکسیژن مـی باشـد  

توان به دو صورت مایع و جامـد تهیـه    متناسب با نوع آزمایش می
                  .کرد
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محیط کشت مایع -1
مایع بھ علت نداشتن آگار در ترکیب خود بھ صورت جامد در نیامده  محیط ھای 

ی    و ر م ورد نظ ا را در    متناسب با نوع میکروارگانیسم و آزمایشھای م وان آنھ ت

.ھای آزمایش ـ ارلن مایر و یا ظروف دیگر مورد استفاده قرار داد لولھ

                :محیط کشت جامد .2 

وده      بھ علت جامد  محیط ھای  د ب ورت جام ھ ص دارا بودن آگاردر ترکیب خود ب

ی    ر م ورد نظ ا را در    و متناسب با میکروارگانیسم ھا و آزمایش ھای م وان آنھ ت

ھ  ری -لول روف پت ت(ظ رار داد   )پلی تفاده ق ورد اس ر م روف دیگ ا ظ ھ  .و ی البت

ود دارد    ز وج د نی ای        .محیط ھای نیمھ جام یط ھ ھ مح بت ب ار آن نس زان آگ ھ می ک

SIM مثل.جامد کمتر است 4141



:توان به صورتهاي زیر تهیه کرد  کشت هاي جامد در لوله را می 
: Stab Cultures کشت هاي عمقی .1

میلی لیتر از محیط کشت را در لوله آزمایش ریخته و به طور  10الی  5حدود 
سپس میکروارگانیسـمها را توسـط    .گذارند تا محیط بسته شود عمودي می

 .دهند  می به طور عمقی در مرکزاین محیط کشت )آنس(سوزن کشت

:Shake Cultures کشت در داخل محیط جامد.2
ھ ھ لول ا   ب ھ ت دن ک س از ذوب ش د پ ت جام یط کش وی مح ایش محت ای آزم  45ھ

ت     ده اس رد ش یوس س ین       . درجھ سلس ھ را ب زوده و لول ر را اف ورد نظ اکتری م ب

وند     دستھا تکان می وط ش ت مخل ھ   , دھندتا باکتریھا کامال با محیط کش پس لول س

4242 .دھند تا محیط بستھ شود  آزمایش را بھ طور عمودی قرار می



:Slant  Cultures کشت شیب دار . 3

در لوله آزمـایش و یـا   ) ذوب شده(میلی لیتر از محیط کشت جامد  5حدود 
شود و پس از سـترون کـردن آنهـا را بـه      هاي کوچک دیگر ریخته می لوله

 .خوابانند که سطح محیط کشت شیب دار باشد  اي می صورت کج به گونه

در عمق و سطح و یا بـه وسـیله   ) آنس(میکروارگانیسمها را با سوزن کشت 
.دهند در سطح شیب دار کشت می) لوپ ( اي  حلقه فیلدوپالتین نوك 

:گیرد  کشت جامد در پلیت به سه صورت انجام می
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:کشت خطی در سطح محیط هاي جامد در ظرف پتري.1
میکروارگانیسم را بطور خطی توسط فیلدوپالتین نـوك   توان با این روش می

.در سطح محیط جامد کشت داد) لوپ(اي  حلقه

:کشت در سطح محیط  . 2
در این روش توسط پی پت مقداري از رقت معینی از میکروارگانیسـم را در   

کـامال در سـطح محـیط    , محیط جامد ریخته و با میله پخش کننـده   سطح
 .گسترانند  می

:کشت هاي دو الیه  . 3
بـه محـیط کشـت    ) سوسپانسیون باکتري(در این روش کشت مایع باکتري 

در صـورت لـزوم   . شود افزوده می) درجه سلسیوس  45حرارت (ذوب شده 
پوشـانند و پـس از بسـته     باکتري را با الیه نازکی از همان محیط کشت مـی 

دهند تا از  شدن محیط ظرفهاي پتري را به طور واژگون در گرمخانه قرار می
 .ریختن قطرات آب درسطح محیط جلوگیري گردد 
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:انواع محیط هاي کشت

محیط ھای کشت را از نظر ترکیب شیمیایی و دارا بودن مواد غذائی یا مواد باز دارنده  

.توان بھ چند دستھ تقسیم کرد  می
  
) :Selective(محیط کشت انتخابی  .1 

بھ بعضی اجازه رشد میدھندبھ بعضی خیر  Inhibitorاین محیط بھ واسطھ داشتن 

.فقط ضد گرم مثبت است مک کانگی

.عالوه برگرم مثبت ،گرم منفی ھم رشد میکندهکتون انتریک آگار

.فقط سالمونال رشد میکندبیسموت سولفیت آگار
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) :Enrichment(محیط هاي کشت غنی کننده .2

روند کھ تعداد میکروارگانیسم مورد   این محیط ھا معموال در مواردی بھ کار می 

ھای دیگر جدا  درنمونھ غذائی کم بوده و یا بھ علت وجود زیاد میکروارگانیسم   جستجو

و مواد غذائی    pHاین محیط ھا با ترکیب خاص خود از نظر.کردن آن با اشکال مواجھ باشد

کند،مانند محیط گوشت پختھ برای   امکان رشد برای میکروارگانیسم مورد نظر را فراھم می

 .جدا کردن استافیلوکوکوس اورئوس 

SFبرای مدفوع بکار میرود.



) :Differential(محیط هاي کشت افتراقی .3

تفاوتھای دو تا گونھ از باکتریھا براساس خصوصیات بیوشیمیایی  محیط ھایی ھستند کھ  

ھای ھمولیتیک و غیر ھمولیتیک از   مانند محیط ھای خون دار کھ در آن نمونھ .دیده میشود

و محیط مک کانکی آگار کھ در آن کلی فرمھای تخمیر کننده الکتوز  .شوند  ھم جدا می

ای کھ قادر بھ تخمیر الکتوز نیستند   در حالی کھ باکتریھای روده. دھند  ھای قرمز می پرگنھ

 .آورند  ھای بی رنگ بھ وجود می مانند سالمونال پرگنھ
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:معرفی برخی از محیط ھای کشت مورد استفاده

1. Blood agar

محیط کشت آگار خوندار یکی از محیط ھای کشت مغذی است کھ رشدبسیاری ازباکتری ھا  

.  برروی این محیط بھ راحتی قابل بررسی استایجاد همولیز راتامین می کند وھمچنین 

برای تھیھ این محیط پس ازتھیھ آگار پایھ الزم است محیط چھل تا پنجاه درجھ سانتیگراد  

دراین مرحلھ پنج میلی لیتر خون تازه بھ ازای ھرصد میلی لیتر محیط افزوده  . خنک شود

در این محیط برخی دارای ھمولیز  .وپس از مخلوط کردن درپلیت ھای استریل تقسیم کنید

نوع ھمولیز استاف  . میباشند)فاقد ھمولیز(گاما و برخی) کامل(و برخی بتا)ناقص(آلفا

این محیط محیط مناسبی برای ھموفیلوس ھا نیز می  .ھمولیز کامل اورئوس بتا میباشد یعنی

.باشد



2. E.M.B

ائوزین متیلن بلو آگار نوعی محیط کشتی است کھ برای تشخیص و جداسازی باکتری ھای  

ھمچنین ائوزین متیلن بلو آگار مانع از رشد باکتری ھای گرم  . گرم منفی استفاده می شود

ولی برخی گرم مثبت ھا مانند استافیلوکوک ھای گواگوالز مثبت و برخی  .مثبت می شود

محیط   مبنای افتراق در این. می توانند در این محیط رشد کنند) کاندیدا آلبیکنس(مخمر ھا 

است کھ متمایزکننده تخمیرکننده ھای  ائوزین و متیلن بلوشاخص یعنی  بکارگیری دو رنگ

باکتری ھای تخمیر   در این محیط. الکتوز ازارگانیسمھای فاقد توانایی تخمیر الکتوز می باشد

کننده الکتوز دارای کلنی ھایی قرمز پر رنگ و ارغوانی تا بنفش خواھند بود در حالیکھ  

تخمیرکنند کلنی ھای کامال بی رنگ یا ھم رنگ   نمی توانند الکتوز را ارگانیسم ھایی کھ

.در این محیط جالی سبز فلزی خواھد داشتE.coli.خواھند داشت محیط 
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3.Hekton Enteric agar

هکتون انتریک آگار محیطی انتخابی براي جداسازي و ترمیم نمونه هاي مدفوعی متعلق  
باکتري هاي    این محیط. استسالمونال و شیگال به باکتري هاي روده اي به ویژه 

از آنهایی که نمی توانند از تخمیر الکتوز ، اسید تولید کنند با   تخمیرکننده الکتوز را
.  متمایز می کند pH نارنجی روي محیط مناسب در حضور شاخص -زرد  ایجاد رنگ

هکتون  کندباکتري هایی که الکتوز راتخمیر نمی کنند، روي محیط تغییر رنگ ایجاد نمی
انتریک آگارمی تواند تولید گاز هیدروژن سولفید را با تیره نمودن بخش هایی از  

.نشان دهد  محیط
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4. Mackonkey agar

مک کانکی آگار محیطی جامد براي متمایز کردن جمعیت زیادي ازمیکروبها 
این محیط اهمیت کاربردي زیادي در شناسایی تخمیرکننده هاي .است

,  این محیط شامل پپتون.الکتوز، پاتوژن هاي روده اي گرم منفی دارد
امالح صفرابی و معرف نوترال رد است که مانع ,کریستال ویوله,الکتوز,بافر

کلنی باکتري هاي تخمیرکننده . رشد باکتریهاي گرم مثبت می شود
رنگ قرمز درنتیجه ایجاد محیط .الکتوز،محیط را به رنگ قرمز درمی آورند

ارگانیسم هایی که .اسیدي بوسیله تخمیر کننده هاي الکتوز شکل می گیرد
در واقع .نمی توانند الکتوز را تخمیر کنند، سبب تغییر رنگ نمی شوند

.همرنگ با محیط می شوند
5151



5.Mannitol salt agar

محیط انتخابی برای تمایز استافیلوکوکھای پاتوژن مانیتول سالت آگار    یک

در این محیط مانع از رشد بیشتر %) 7.5(غلظت باالی نمک. است

نھ تنھااستافیلوکوک ھای پاتوژن می توانند در این .میکروارگانیسمھا می شود

این اسید تولید .محیط رشد کنند بلکھ آنھا در این محیط اسید ھم تولید می کنند

.  موجب تغییر رنگ محیط از قرمز بھ زرد می شودpHشده بھ عنوان شاخص

استافیلوکوک ھای غیر باتوژن نیز قادر بھ رشد در این محیط ھستند ولی نمی 

.توانند اسید تولید کرده رنگ آن را تغییر دھند 5252



6. Mueller Hinton agar  

این محیط بھ عنوان یک محیط مغذی پایھ برای بررسی آنتی بیوگرام مناسب است برای تھیھ 

محیط را در  , این محیط پس ازحل نمودن پودر دھیدراتھ محیط درآب مقطر و اتوکالو نمودن 

.پلیت ھای استریل تقسیم نمایید

5353
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7.S I M Medium   
توانایی احیای گوگرد و  , محیطی نیمھ جامد کھ از این محیط برای بررسی حرکت باکتری 

.تست اندول استفاده می شود, SH2 تولید



5555

8.Salmonella shigelle agar ….SS agar

این محیط از رشدباکتریھای گرم مثبت و بسیاری از باکتریھای گرم منفی جلوگیری می کند و  

بھ عنوان یک محیط انتخابی برای جداسازی سالمونال و شیگال بخصوص از نمونھ مدفوع  

برلیانت  ,امالح صفراوی ,پپتون ,الکتوز ,این محیط حاوی عصاره گوشت .بسیار مناسب است

.و معرف نوترال رد است, تلوریت سدیم یا پتاسیم,آگار ,سیترات ,گرین 



9. TSI.......Triple sugar iron agar

است با این تفاوت که گلوگز و الکتوز و سوکروز این محیط حاوي سه قند 
عالوه بر این قند ها این محیط .میزان دو قند دیگر است%1میزان گلوگز آن 

روش کشت .بافر و معرف فنل رد است,آگار,آهن,تیو سولفات,حاوي پپتون 
و از این محیط براي نشان دادن . در این محیط به صورت عمقی و خطی است

استفاده می شودو نتایج در دو بخش   SH2 –CO2تخمیر قند ها و تولید
و به صورت اسیدي و قلیایی .سطح و عمق لوله مورد بررسی قرار می گیرد

باکتري از قند استفاده کرده باشد تمام لوله اسیدي و به .گزارش می شود
رنگ زرد دیده می شود و درغیر این صورت تمام لوله قلیا یی و قرمز خواهد 

.نشان می دهیم  Alk و قلیایی شدن را با A اسیدي شدن را با حرف.بود
5656



A/A: تمام لوله زرد است و باکتري تمام قند را مصرف کرده و سبب اسیدي
.شدن محیط شده است

Alk/A: ساعت نشان دهنده مصرف تنها گلوگز است  72این حالت در طی
.و بقیه قند ها مصرف نشده اند

Alk/Alk : هیچ قندي مصرف نشده و محیط تغییر رنگ نمی دهد و شرایط
.قلیایی است

اگر باکتري در این محیط قادر به استفاده از تیو سولفات سدیم 
تولید می کندکه با امالح آهن موجود در محیط رسوب سیاه   H2S باشد

حباب و ,همراه باشد  CO2 همچنین اگر تخمیر قندبا تولید. رنگ خواهد داد
.ترك خوردن و حتی جابجایی محیط را خواهیم داشت

5757
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10.Lysine iron agar  
  و دکربوکسیالسیوناز این محیط براي بررسی توانایی باکتري در 

محیط مزبور را پس از تهیه در لوله .استفاده می شود لیزین دآمیناسیون
هاي استریل تقسیم نموده و لوله را به صورت شیب دار قرار دهید تا محیط 

.به آرامی سرد و منجمد شود

5959
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11. Kligleriron agar  

.  استفاده می شود  الکتوزو  تخمیرقند گلوکزاز این محیط براي بررسی توانایی باکتري در 
میلی لیتر از محیط را در لوله هاي استریل تقسیم نموده   7تا  5پس از تهیه محیط حدود 

.و لوله را به صورت شیب دار قرار دهید تا محیط به آرامی سرد و منجمد شود 



12. Dnase test agar

بررسی می  دزوکسی ریبو نوکلئاز  آنزیم فعالیت   در این محیط
حمله می کند این آنزیم یک آنزیم   DNA این آنزیم به پیوند هاي.شود

خارج سلولی است که مقاوم به حرارت بوده و براي شناسایی برخی باکتري 
                      .ها مثل استاف اوروئوس می توان از این محیط استفاده کرد

6161
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13. Endo agar

و سایر باسیل هاي روده از آب و غذا و   کلی فرم هامحیط جامدي است براي جدا سازي 
.سایر نمونه هاي کلینیکی



14.  Bile Esculine agar
براي شناسایی  اسکولین وصفرا این محیط به علت دارا بودن 

دراین محیط . انتروکوك ازسایر استرپتوکوکها بسیار مناسب است
صفرا به انتروکوك اجازه رشد می دهد وباعث لیز بسیاري از 

.استرپتوکوکها می شود 
در صورتی که باکتري قادر به هیدولیز اسکولین باشد گلوکز و  

آزاد می شود سپس  )یک مولکول الکلی می باشد(اسکولتین
اسکولتین با یون فریک موجود در محیط ایجاد کمپلکس سیاه  

.رنگ می شود

6363



15.MR VP

  گلوگزحال اگر باکتري قادر باشد .محیط مایع و حاوي گلوگز است 
با  PH:4-4.5 تجزیه کند اسید حاصله با Mixedacid را از راه

را از  گلوگزولی اگر باکتري .معرف متیل رد به رنگ قرمز در می آید
تجزیه کند و محصول آن تر کیب حد واسطی مانند بوتان دیول راه 

دارد به معرف متیل رد جواب نمی    PH:6-6.5 استوئین باشد که
و آلفا نفتول کمپلکس قرمز رنگی % 40دهد ولی با محلول پتاس 

.ایجاد می کند

6464



همواره درجاده 
موفقیت قدم بردارید
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