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 کشت و کاربرد آنها انواع محیط

محیط کشت میکروبی یا باکتری فرآیندی می باشد که باکتری ها را در شرایطی مناسب قرار می دهد تا توانایی رشد و تکثیر را  مقدمه :

سلولی هستند، یعنی تمام اعمال حیاتی را به صورت مستقل و بدون نیاز به سلول دیگری انجام داشته باشند. میکروب ها موجودات تک 

 .می دهند. همچنین میکروب ها نیاز به غذا، آب و مواد مغذی دارند

سیژن یک محیط کامال مغذی می باشد که تمام موارد مورد نیاز برای رشد یک باکتری مانند مواد غذایی، آب، اک محیط کشت میکروبی

 ما در این مقاله سعی کرده ایم توضیح مختصر و کاربردی را ارئه دهیم. .دارد را …و

 انواع محیط کشتها از لحاظ فیزیکی :

این محیط کشت دارای آگار می باشد که همین آگار باعث انعقاد و جامد شدن محیط کشت : (Solid Media) جامدکشت محیط 

 ظروف در هم که کنندمی استفاده …شود. از این محیط کشت جهت بررسی خصوصیات باکتری، تشکیل کلونی، شمارش باکتری ها و می

 نوترین آگار  الباشد. مثایش قابل تهیه میآزم لوله هم و پلیت

این محیط ها درصد کمی آگار مثال نیم درصد، دارند و نیمه جامد می مانند. از آن : (semisolid Media) ت نیمه جامدمحیط کش

  SIMمثل .ها به عنوان محیط انتقالی استفاده می شود

فالسک تهیه  این محیط کشت بدون آگار است به همین دلیل مایع بوده و در لوله آزمایش یا ( Liquid Media) : محیط کشت مایع

 شود و برای رشد باکتری ها و مطالعه فرآیند تخمیری کاربرد دارد. مثل نوترینت براثمی

 انواع محیط کشت از لحاظ کاربرد در آزمایشگاه :

اساس ساخت انواع محیط های رشد، محیط رشد پایه است که از نظر مواد مغذی دارای ( :  ( Basic mediaمحیط کشت پایه 

ت. این محیط برای رشد میکروب هایی مناسب است که محیط های تخصصی برای رشد و تکثیر الزم ندارند. این محیط کمترین حد اس

 .محیط کشت نوترین آگار از این نوع محیط کشت است .برای رشد انواع سلول ها مناسب است

سرم به محیط های کشت ساده فراهم این محیط ها به واسطه اضافه کردن خون یا :  (Enriched Media) غنی شده کشتمحیط  

می شوند.این محیط ها می توانند رشد یک سری باکتری های پر نیاز را فراهم کنند مثل محیط بالد آگار یا سرم لفلر که مورد اخیر جهت 

 .کشت باسیل دیفتری به کار می رود

ه ای است که با استفاده از ماده مهار کننده ، مکانیزم عملکرد این محیط کشت به گون:  (Selective Media) انتخابی کشتمحیط 

به جز ارگانیسم مورد نظر ، رشد باقی ارگانیسم ها مهار میشود.به همن دلیل نام اتخابی برای این محیط کشت به کار برده میشود.این 

میگیرد که رشد برای سایر  محیط کشت قابلیت دارد تا فقط یک ارگانیسم را رشد دهد.این محیط کشت در مواردی مورد استفاده قرار

 .ارگانیسم ها مضر باشد

این دسته از محیط های کشت، محیط کشت تشخیصی بوده و به علت دارا بودن  : (Differential Media) افتراقی کشتمحیط 

ین محیط ها ا EMB و M.C ترکیبات خاص و مواد ضد میکروبی در اجزای خود منجر به تمایز و جداسازی باکتری میشود. مانند محیط

 ها منفی الکتوز و رنگ صورتی کلنی ها آن روی بر مثبت الکتوز باکتری که هستند شیمیایی های معرف- قند –دارای امالح صفراوی 

 .دهدمی تشکیل رنگ سفید کلنی شیگال و سالمونال مثل

وقتی نمونه های بالینی آماده می شود برای انتقال به آزمایشگاه از این محیط های  : (Transport Media) ترابری کشتمحیط  

کشت استفاده می شود. چون در انتقال نمونه ها ممکن است آن ها خشک شوند و یا باکتری های ناخواسته رشد کنند، و یا نمونه آلوده 

 کری بلیر مثال یم. شود. همچنین با افزودن زغال مانع رشد باکتری های ناخواسته می شو
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این نوع محیط کشت دارای تمامی مواد الزم برای رشد باکتری هاست و مواد    :)Complete Media(کامل کشتمحیط 

ضد میکروبی، مهار کننده و اندیکاتور )شاخص ( ندارد یعنی با رشد باکتری های مختلف روی آن هیچ تغییر رنگی مشاهده 

 پلیت کانت آگار P.C.A محیط کشت المث  .کنندها در آن رشد میدرصد باکتری  ۸۰شود و حدود نمی

 محیط های کشت پر کاربرد :

 .محیط های رشدی که برای رشد میکروارگانیسم ها به کار گرفته می شوند بسیار فراوان است. در این جا به چند نمونه اشاره می کنیم

-۸۰در حدود  اتوکالو خوندار، هنگامی که درجه حرارت آن بعد از آگار اگر به محیط پایه:  (Chocolate Agar) شکالت آگار محیط 

ط بعلت اینکه گلبولهای شکالته بدست می آید. در این محی آگار درجه سانتیگراد باشد، خون دفیبرینه گاو اضافه کنیم، محیط کشت ۷۰

قرمز خون در اثر حرارت متالشی شده و اجزای آن خارج گشته، برای رشد باکتری هایی نظیر هموفیلوس و نایسریاها که نیاز بیشتری به 

 .مواد غذایی آماده دارند مناسب می باشد

جداسازی باکتری های بیماری زا به خصوص یک محیط کشت عمومی است برای تکثیر و  : ( Blood Agar)آگار خون دار  محیط 

ع باکتری هایی که برای رشد به مواد مغذی نیاز دارند. کاربرد دیگر آن پیدا کردن همولیزین در باکتری ها می باشد. همولیز با توجه به نو

  .y ، عدم همولیزa ، همولیز ناقصb دسته تقسیم می شود. همولیز کامل 3باکتری به 

محیط انتخابی است که برای جداسازی و تعیین هویت باکتری های گرم منفی می :  ( Macconkey agar)آگار کانکی مک  محیط 

باشد. امالح صفراوی و کریستال ویوله مانع از رشد باکتری های گرم مثبت می شوند. باکتری های تخمیر کننده ی الکتوز )الکتوز مثبت 

 .ایجاد می نمایندزرد کاهی هایی کلنی )هایی به رنگ ارغوانی و باکتری هایی که قادر به تخمیر نیستند )الکتوز منفی ها کلنی )ها
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دارای ترکیباتی همچون تریپتون ، پپتون، سولفات آمونیوم آهن، تی  SIM کشت محیط    : )SIM (Sulfide Indol motilityمحیط 

آمینه و مواد مغذی برای رشد باکتری هاست. اساس تمایز باکتری ها در محیط سولفات سدیم، آگار و بافت حیوانی جهت تأمین اسید 

باشد. قوام نیمه جامد این محیط اجازه پخش شدن و درنتیجه کدر نمودن محیط بر اساس حرکت، تولید اندول و سولفید می SIM کشت

 .شود نه تشخیص آن هاای استفاده میدهد پس از این محیط کشت برای تمایز باکتری روده را به باکتری های متحرک می

 

یک محیط کشت انتخابی و افتراقی است. این  )EMB (آگار ائوزین متیلن بلو :)Eosin methylen blue (ائوزین متیلن بلو  محیط 

نی های و معموالً برای جداسازی و افتراق کلنی های باکتریایی و کل  .یک محیط کشت انتخابی برای باکتری های گرم منفی است

محیط کشت ائوزین متیلن بلو دارای ترکیباتی همچون متیلن بلو، پیتون و  .باکتریایی جدا شده از نمونه ی مدفوع استفاده می شود

 . الکتوز است، همچنین فاقد امالح صفراوی است
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ای های رودهباکتریمحیطی جامد و افتراقی است و برای تشخیص  TSI محیط کشت: (Triple suger iron agar) محیط 

 1محیط موردنظر دارای .دار و درون لوله ای استبه صورت شیب  این محیط کشت.رودکار می )خانواده انتروباکتریاسه ( به

محیط کشت فوق حدودا  PH  آهن و فنل رد است و پپتون، تیوسولفات،،)گلوکز )دکستروز درصد ۰.1سوکروز،  درصد 1الکتوز،  درصد

مصرفی  قند های تخمیر کننده براساس نوعهای متفاوت قندها در این محیط سبب تمایز باکتریاختالف در غلظت.است ۸/4-4/۸

به صورت  TSI  کشت در محیط .شودکشت از قرمز به زرد می تخمیر کربوهیدرات منجر به تولید گاز و تغییر در رنگ محیط.باشدمی

 .عمقی و خطی است

محیط کشت نوترینت آگار محیطی جامد و دارای مواد مغذی و الزم برای رشد دادن :  (Nutrient Agar) نوترینت آگار محیط 

میکروارگانیسم ها و همچنین شمارش آن ها در آب، فاضالب و مواد دیگر می باشد. این محیط که یک محیط کشت میکروب شناسی می 

و باکتری های که سخت پسند نیستند و به شرایط سخت محیطی  ها قارچ باشد حتی در دماهای باال نیز جامد می باشد و برای رشد

احتیاج ندارند، مناسب است. در این محیط رشد باکتری ها و تشکیل کلونی های آن در سطح انجام می شود. همچنین از خصوصیات آن 

 .درجه سانتی گراد است ۲۵خنثی در دمای  PH داشتن

یک محیط انتخابی است که جهت تشخیص سالمونال و شیگال مورد استفاده قرار می گیرد. این : SS ( Salmonella Shigella)محیط 

گوگرد و آهن فریک به عنوان منبع آهن می محیط حاوی تیو سولفات سدیم بعنوان منبع 

باشد. همچنین حاوی الکتوز و معرف نوترال رد می باشد. اگر باکتری تیوسولفات محیط را 

با آهن موجود در محیط تولید پرگنه های سیاه رنگ می  H2Sتولید نموده کهH2S احیا کند،

 .یباشندمثبت م H2S نماید. اکثر باکتری های الکتوز مانند سالمونال ها
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محیط کشت سیمون سیترات آگار حاوی آمونیوم دی : ( Simmon citrate agar)محیط کشت سیمون سیترات آگار

باشد. این محیط کشت دارای منابع خوبی از هیدروژن فسفات و سدیم سیترات و همچنین معرف بازی برمو تیمول بلو می

کنند و در توانایی مصرف سیترات و استفاده از کربن را دارند در این محیط رشد مینیتروژن و کربن است و تنها میکروارگانیسم هایی که 

آیند. مثل باکتری های گرم منفی که از این محیط کشت جهت شناسایی اشرشیا مجاورت رنگ برمو تیمول بلو به رنگ آبی در می

 .کنندایکوالی و انتروباکتر ائروژنز نیز استفاده می

یک محیط رشد انتخابی و افتراقی است که معموالً  MSA مانیتول نمک آگار یا( : Mannitol Salt Agar)مانیتول سالت آگار محیط

ها را کند در حالی که جلوی رشد سایر آنهای خاص را تقویت میگیرد و رشد گروهی از باکتریشناسی مورد استفاده قرار میدر میکروب

های تشخیص طبی زا در مدت زمان کوتاه در آزمایشگاههای بیماریهای تشخیص میکروبگیرد. این محیط به عنوان یکی از روشیم

های گرم های گرم منفی انتخابی و برای برخی از باکتریابر بیشتر باکتریدر بر MSA شودوجود این غلظت از نمک باعث می .اهمیت دارد

کند، های زرد با مناطق زرد تولید میاستافیلوکوکوس اورئوس کلونی .مثبت )استافیلوکوک، انتروکوک و میکروکوکاسه( قابل تحمل باشد

کنند و هیچ تغییری در رنگ محیط ایجاد های منفی کوآگوالز کلنی های کوچک صورتی یا قرمز تولید میدر حالی که سایر استافیلوکوک

شود که باعث زرد شدن فنل قرمز موجود در محصول جانبی اسیدی ایجاد میکنند. اگر ارگانیسم بتواند مانیتول را تخمیر کند، یک نمی

 .کاربرد دارد (pp) های استافیلوکوک در بیماری احتمالیشود. این محیط برای جداسازی انتخابی گونهآگار می

سودوموناس  برای جداسازی انتخابی و شناسایی کشت  محیطاین : (CETRIMIDE AGAR BASE) ستریماید آگار محیط

رای فرمولی با تکنیک آگار است که با اضافه کردن ستریماید )استیل تری متیل تعبیه شده است. محیط کشت ستریماید آگار دا آئروژینوزا

تنها گونه  ( P. aeruginosa)  .آمونیوم برمید( برای مهار انتخابی ارگانیسم های غیر از سودوموناس آئروژینوزا اصالح شده است

.بنابراین این محیط کشت یک محیط ارزشمند در سودوموناس یا گرم منفی میله ایی ، شناخته شده برای برای دفع پیوسیانین است

شناسایی این ارگانیسم است. از این محیط کشت به طور گسترده در بررسی لوازم ارایشی بهداشتی ، نمونه های بالینی و ارزیابی اثربخشی 

 .استفاده میشود ( P. aeruginosa) ضدعفونی کننده های علیه این ارگانیسم
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های گرم مثبت استافیلوکوک نوعی آگار است که برای جداسازی انتخابی گونه (Baird-Parker Agar):  پارکر –آگار بیرد محیط 

لوریت است تا از رشد فلور میکروبی جایگزین جلوگیری کند، در حالی که پیروات و شود. این ماده حاوی لیتیوم کلراید و تاستفاده می

های استافیلوکوک به رنگ سیاه با مناطق روشن ایجاد شده در اطراف خود نشان شود. کلونیگالیسین موجود باعث رشد استافیلوکوک می

 .دهندمی

 

 

 کردیم .رکاربرد ترین آن ها اشاره که ما به تعدادی از پوجود دارند ونی ای کشت گوناگمحیط ه
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