
تهيه و كنترل كيفي محيط هاي كشت      تهيه و كنترل كيفي محيط هاي كشت      
مورد استفاده در شناسايي ويبريو كلرا مورد استفاده در شناسايي ويبريو كلرا 

مهناز صارمي      مهناز صارمي      
كارشناس ميكروبيولوژي   كارشناس ميكروبيولوژي   
آزمايشگاه مرجع سالمت         آزمايشگاه مرجع سالمت         



CaryCary--Blair Transport MediumBlair Transport Medium
Alkaline Peptone WaterAlkaline Peptone Water
TCBS AgarTCBS Agar
KIA / TSIKIA / TSI
LIA / LDSLIA / LDS
OrnitineOrnitine DecarboxylaseDecarboxylase ArginineArginine DihydrolaseDihydrolase Test Broth BaseTest Broth Base
SIM MediumSIM Medium
MRMR--VP BrothVP Broth
0% 0% NaclNacl and 6% and 6% NaclNacl
Gelatin MediumGelatin Medium
Simmons Citrate AgarSimmons Citrate Agar
Urea AgarUrea Agar
Nitrate BrothNitrate Broth



CaryCary--Blair Transport Blair Transport 
MediumMedium

، محيط انتقال و نگهداري  مناسبي براي          ، محيط انتقال و نگهداري  مناسبي براي          ))88//44((بااليي كه دارد بااليي كه دارد pHpHكري بلر به دليل   كري بلر به دليل   
..ويبريو كلرا است   ويبريو كلرا است   

بعضي از انواع كري بلر نياز به افزودن كلريد          بعضي از انواع كري بلر نياز به افزودن كلريد          . . مطابق دستور سازنده تهيه مي شود  مطابق دستور سازنده تهيه مي شود  
..كلسيم دارند و برخي اين گونه نيستند       كلسيم دارند و برخي اين گونه نيستند       

مقداري كه    مقداري كه    . . ددبراي تقسيم كري بلر از لوله هاي درپيچ دار يا بيژوباتل استفاده كني             براي تقسيم كري بلر از لوله هاي درپيچ دار يا بيژوباتل استفاده كني             
 سانتي متر محيط     سانتي متر محيط    44داخل هر ظرف ريخته مي شود بايد به اندازه اي باشد كه حداقل          داخل هر ظرف ريخته مي شود بايد به اندازه اي باشد كه حداقل          

..روي پنبه سواب را بپوشاند      روي پنبه سواب را بپوشاند      
در  در  ((دقيقه سترون كنيد      دقيقه سترون كنيد      1515 به مدت  به مدت CC  100100̊˚در حالي كه درپيچ ها شل هستند، با بخار        در حالي كه درپيچ ها شل هستند، با بخار        

..سپس درپيچ ها را محكم كنيد     سپس درپيچ ها را محكم كنيد     ).  ).  اتوكال و قرار ندهيد  اتوكال و قرار ندهيد  
كري بلر تا يك سال در يخچال قابل نگهداري است، به شرطي كه از حجمش      كري بلر تا يك سال در يخچال قابل نگهداري است، به شرطي كه از حجمش      

. . ي شودي شودكاسته نشود، آلوده نگردد، تغيير رنگ ندهد و در ظروف در بسته نگهدار        كاسته نشود، آلوده نگردد، تغيير رنگ ندهد و در ظروف در بسته نگهدار        



Alkaline Peptone Water Alkaline Peptone Water 
(APW)(APW)

. . چندين فرمول متفاوت براي اين محيط ذكر شده است               چندين فرمول متفاوت براي اين محيط ذكر شده است               : : توجهتوجه*  *  
gg1010: : پپتونپپتون••
    gg1010: : كلريد سديم     كلريد سديم     ••
    mlml  10001000:  :  آب مقطر  آب مقطر  ••

pHpH         88/ / 55--99 نرمال به      نرمال به     11 محيط كشت را با استفاده از سود          محيط كشت را با استفاده از سود      
برسانيد، سپس در لوله هاي درپيچ دار تقسيم كرده و در اتوكالو                 برسانيد، سپس در لوله هاي درپيچ دار تقسيم كرده و در اتوكالو                 

.. استريل نماييد     استريل نماييد    CC121121̊˚ دقيقه در دماي        دقيقه در دماي       1515به مدت   به مدت   
    APWAPW  ماه قابل نگهداري است به شرطي كه درپيچ لوله ها                 ماه قابل نگهداري است به شرطي كه درپيچ لوله ها                66تا  تا 

..و لوله ها در يخچال نگهداري شوند         و لوله ها در يخچال نگهداري شوند             محكم باشد    محكم باشد    



ThiosulfateThiosulfate Citrate Bile Salts Citrate Bile Salts 
Sucrose Agar (TCBS Agar)Sucrose Agar (TCBS Agar)

آگار بايد به طور كامل حل        آگار بايد به طور كامل حل        . . مطابق دستور سازنده تهيه مي شود       مطابق دستور سازنده تهيه مي شود       
. . شودشود

. . اين محيط كشت اتوكالو نمي شود    اين محيط كشت اتوكالو نمي شود    
 رسيد، آن را در پليت     رسيد، آن را در پليت    CC  5050--4545̊˚پس از اين كه دماي آگار به          پس از اين كه دماي آگار به          

. . استريل تقسيم كنيد    استريل تقسيم كنيد    
اگر پليت ها را در كيسه هاي پالستيكي و در يخچال قرار دهيد،                  اگر پليت ها را در كيسه هاي پالستيكي و در يخچال قرار دهيد،                  

.  .  تا يك هفته قابل نگهداري هستند        تا يك هفته قابل نگهداري هستند        



KliglerKligler Iron Agar (KIA)Iron Agar (KIA)
Triple Sugar Iron Agar (TSI)Triple Sugar Iron Agar (TSI)

. . اين محيط هاي كشت مطابق دستور سازنده تهيه مي شوند             اين محيط هاي كشت مطابق دستور سازنده تهيه مي شوند             
 دقيقه در دماي         دقيقه در دماي        1515پس از تقسيم در لوله هاي درپيچ دار به مدت              پس از تقسيم در لوله هاي درپيچ دار به مدت              

˚̊CC121121     درپيچ لوله ها را شل ببنديد       درپيچ لوله ها را شل ببنديد       ( (  استريل نماييد      استريل نماييد .( .(
پس از اتوكالو كردن، لوله ها را به صورت شيبدار قرار دهيد تا               پس از اتوكالو كردن، لوله ها را به صورت شيبدار قرار دهيد تا               

.  .   سانتي متر باشد    سانتي متر باشد   33شيب و نيز عمق محيط كشت در ته لوله          شيب و نيز عمق محيط كشت در ته لوله          
اگر درپيچ لوله ها را محكم ببنديد و در يخچال نگهداري كنيد،                   اگر درپيچ لوله ها را محكم ببنديد و در يخچال نگهداري كنيد،                   

. .  ماه قابل نگهداري هستند         ماه قابل نگهداري هستند        66تا   تا   



Lysine Iron Agar (LIA)Lysine Iron Agar (LIA)

..مطابق دستور سازنده تهيه مي شود       مطابق دستور سازنده تهيه مي شود       
 دقيقه در دماي         دقيقه در دماي        1515پس از تقسيم در لوله هاي درپيچ دار به مدت              پس از تقسيم در لوله هاي درپيچ دار به مدت              

˚̊CC121121     درپيچ لوله ها را شل ببنديد       درپيچ لوله ها را شل ببنديد       ( (  استريل نماييد      استريل نماييد .( .(
پس از اتوكالو كردن، لوله ها را به صورت شيبدار قرار دهيد تا               پس از اتوكالو كردن، لوله ها را به صورت شيبدار قرار دهيد تا               

.  .   سانتي متر باشد    سانتي متر باشد   33شيب و نيز عمق محيط كشت در ته لوله          شيب و نيز عمق محيط كشت در ته لوله          
    66اگر درپيچ لوله ها را محكم ببنديد و در يخچال قرار دهيد، تا                     اگر درپيچ لوله ها را محكم ببنديد و در يخچال قرار دهيد، تا                     

..ماه قابل نگهداري هستند         ماه قابل نگهداري هستند         



LysineLysine--decarboxylasedecarboxylase
SulfhydraseSulfhydrase (LDS)(LDS)

..مطابق دستور سازنده تهيه مي شود       مطابق دستور سازنده تهيه مي شود       
پس از تقسيم در لوله هاي درپيچ دار، بر روي هر كدام به اندازه                 پس از تقسيم در لوله هاي درپيچ دار، بر روي هر كدام به اندازه                 

 دقيقه     دقيقه    1515يك سانتي متر پارافين مايع بريزيد و در اتوكالو به مدت              يك سانتي متر پارافين مايع بريزيد و در اتوكالو به مدت              
.. استريل نماييد     استريل نماييد    CC121121̊˚در دماي     در دماي     

لوله ها را به صورت ايستاده در جا لوله اي قرار دهيد تا آگار                     لوله ها را به صورت ايستاده در جا لوله اي قرار دهيد تا آگار                     
. . سفت شود سفت شود 
. .  ماه در يخچال قابل نگهداري هستند            ماه در يخچال قابل نگهداري هستند           66لوله ها تا      لوله ها تا      



OrnitineOrnitine DecarboxylaseDecarboxylase ArginineArginine
DihydrolaseDihydrolase Test Broth BaseTest Broth Base

پس از حل شدن       پس از حل شدن       . . محيط پايه را مطابق دستور سازنده تهيه نماييد           محيط پايه را مطابق دستور سازنده تهيه نماييد           
پودر محيط كشت، آن را به سه قسمت تقسيم نموده، طبق دستور           پودر محيط كشت، آن را به سه قسمت تقسيم نموده، طبق دستور           
سازنده به يك قسمت آن پودر اورني تين و به قسمت دوم پودر              سازنده به يك قسمت آن پودر اورني تين و به قسمت دوم پودر              

به قسمت سوم اسيد آمينه اضافه نمي گردد            به قسمت سوم اسيد آمينه اضافه نمي گردد            . . آرژينين اضافه نماييد     آرژينين اضافه نماييد     
. . و از آن به عنوان لوله كنترل استفاده مي شود         و از آن به عنوان لوله كنترل استفاده مي شود         

 در حجم هاي كم، به مدت          در حجم هاي كم، به مدت         هاي درپيچ دار   هاي درپيچ دار    پس از تقسيم در لوله       پس از تقسيم در لوله      
. .  استريل نماييد    استريل نماييد   CC121121̊˚ دقيقه در دماي         دقيقه در دماي        1515

در هنگام استفاده و پس از كشت باكتري، بر روي لوله كنترل و              در هنگام استفاده و پس از كشت باكتري، بر روي لوله كنترل و              
لوله هاي حاوي اسيد آمينه به اندازه يك سانتي متر پارافين مايع                 لوله هاي حاوي اسيد آمينه به اندازه يك سانتي متر پارافين مايع                 

. . بريزيد و انكوبه نماييد     بريزيد و انكوبه نماييد     
. . ماه در يخچال قابل نگهداري هستند             ماه در يخچال قابل نگهداري هستند66 لوله ها تا       لوله ها تا



SIM MediumSIM Medium

..مطابق دستور سازنده تهيه مي شود       مطابق دستور سازنده تهيه مي شود       
    1515پس از تقسيم در لوله هاي درپيچ دار، در اتوكالو به مدت                پس از تقسيم در لوله هاي درپيچ دار، در اتوكالو به مدت                

.. استريل نماييد     استريل نماييد    CC121121̊˚دقيقه در دماي       دقيقه در دماي       
لوله ها را به صورت ايستاده در جا لوله اي قرار دهيد تا آگار                     لوله ها را به صورت ايستاده در جا لوله اي قرار دهيد تا آگار                     

. . سفت شود سفت شود 
. . لوله ها تا يك ماه در يخچال قابل نگهداري هستند                لوله ها تا يك ماه در يخچال قابل نگهداري هستند                



MRMR--VP BrothVP Broth

..مطابق دستور سازنده تهيه مي شود       مطابق دستور سازنده تهيه مي شود       
 ميلي ليتري،    ميلي ليتري،   22//55پس از تقسيم در لوله هاي درپيچ دار در مقادير                 پس از تقسيم در لوله هاي درپيچ دار در مقادير                 

.. استريل نماييد     استريل نماييد    CC121121̊˚ دقيقه در دماي        دقيقه در دماي       1515در اتوكالو به مدت     در اتوكالو به مدت     
. .  ماه در يخچال قابل نگهداري هستند            ماه در يخچال قابل نگهداري هستند           66لوله ها تا      لوله ها تا      



0% 0% NaclNacl and 6% and 6% NaclNacl

..محيط پايه، نوترينت براث است     محيط پايه، نوترينت براث است     
%0%0براي تهيه  براي تهيه   NaClNaCl        نيازي به افزودن نمك به محيط پايه نيست        نيازي به افزودن نمك به محيط پايه نيست..
    mlml  100100 گرم كلريد سديم به          گرم كلريد سديم به         66، به ميزان    ، به ميزان    NaClNaCl  6%6%براي تهيه  براي تهيه  

. . محيط پايه اضافه نماييد         محيط پايه اضافه نماييد         
    1515پس از تقسيم در لوله هاي درپيچ دار، در اتوكالو به مدت                پس از تقسيم در لوله هاي درپيچ دار، در اتوكالو به مدت                

.. استريل نماييد     استريل نماييد    CC121121̊˚دقيقه در دماي       دقيقه در دماي       
. .  ماه در يخچال قابل نگهداري هستند            ماه در يخچال قابل نگهداري هستند           66لوله ها تا      لوله ها تا      



Gelatin MediumGelatin Medium

    gg55: : پپتونپپتون
Beef ExtractBeef Extract : :gg  33

gg  120120::پودر ژالتين پودر ژالتين 
mlml  10001000:  :  آب مقطر  آب مقطر  

 قرار   قرار  CC100100̊˚مواد فوق را به آب مقطر اضافه كرده، در بن ماري                مواد فوق را به آب مقطر اضافه كرده، در بن ماري                
از حرارت مستقيم بر روي شعله        از حرارت مستقيم بر روي شعله        ((دهيد تا كامالً حل شوند        دهيد تا كامالً حل شوند        

 برسانيد، سپس در لوله هاي         برسانيد، سپس در لوله هاي        66//88 محيط كشت را به    محيط كشت را به   pHpH).  ).  بپرهيزيد بپرهيزيد 
    CC121121̊˚ دقيقه در دماي        دقيقه در دماي       1515درپيچ دار تقسيم كرده و به مدت            درپيچ دار تقسيم كرده و به مدت            

. . استريل نماييد   استريل نماييد   
. .  ماه در يخچال قابل نگهداري هستند            ماه در يخچال قابل نگهداري هستند           66لوله ها تا      لوله ها تا      



Simmons Citrate AgarSimmons Citrate Agar

..مطابق دستور سازنده تهيه مي شود       مطابق دستور سازنده تهيه مي شود       
 دقيقه در دماي         دقيقه در دماي        1515پس از تقسيم در لوله هاي درپيچ دار به مدت              پس از تقسيم در لوله هاي درپيچ دار به مدت              

˚̊CC121121   استريل نماييد    استريل نماييد  . .
پس از اتوكالو كردن، لوله ها را به صورت شيبدار قرار دهيد تا               پس از اتوكالو كردن، لوله ها را به صورت شيبدار قرار دهيد تا               

. . آگار سفت شود  آگار سفت شود  
    33اگر درپيچ لوله ها را محكم ببنديد و در يخچال قرار دهيد، تا                     اگر درپيچ لوله ها را محكم ببنديد و در يخچال قرار دهيد، تا                     

..ماه قابل نگهداري هستند         ماه قابل نگهداري هستند         



Urea AgarUrea Agar

ارلن حاوي محيط     ارلن حاوي محيط     . . اوره آگار بيس را مطابق دستور سازنده تهيه كنيد          اوره آگار بيس را مطابق دستور سازنده تهيه كنيد          
 آب مقطر به مدت          آب مقطر به مدت         mmll  100100كشت را به همراه لوله هاي درپيچ دار و نيز             كشت را به همراه لوله هاي درپيچ دار و نيز             

. .  استريل نماييد    استريل نماييد   CC121121̊˚ دقيقه در دماي         دقيقه در دماي        1515
،   ،   % % 4040 از آنجا كه اوره به دماي باال حساس است، براي تهيه محلول اوره                  از آنجا كه اوره به دماي باال حساس است، براي تهيه محلول اوره                 

 آب مقطر استريل        آب مقطر استريل       mmll  100100 گرم پودر اوره را به          گرم پودر اوره را به         4040در شرايط آسپتيك      در شرايط آسپتيك      
. . خنك شده اضافه نماييد        خنك شده اضافه نماييد        

 رسيد، در شرايط        رسيد، در شرايط       CC5050--4545̊˚ پس از آن كه دماي محيط كشت به          پس از آن كه دماي محيط كشت به         
را به   را به   % % 4040آسپتيك مطابق دستور سازنده حجم مورد نظر از محلول اوره          آسپتيك مطابق دستور سازنده حجم مورد نظر از محلول اوره          

ارلن حاوي اوره آگار بيس اضافه نماييد و در لوله هاي استريل تقسيم                    ارلن حاوي اوره آگار بيس اضافه نماييد و در لوله هاي استريل تقسيم                    
. . نموده و به صورت شيبدار قرار دهيد        نموده و به صورت شيبدار قرار دهيد        

.. ماه در يخچال قابل نگهداري هستند ماه در يخچال قابل نگهداري هستند66لوله ها تالوله ها تا



Nitrate BrothNitrate Broth

..مطابق دستور سازنده تهيه مي شود       مطابق دستور سازنده تهيه مي شود       
پس از تقسيم محيط كشت در لوله هاي درپيچ دار، براي مشاهده                     پس از تقسيم محيط كشت در لوله هاي درپيچ دار، براي مشاهده                     

ايجاد گاز، لوله هاي دورهام را به صورت واژگون در لوله ها                  ايجاد گاز، لوله هاي دورهام را به صورت واژگون در لوله ها                  
دقت كنيد كه لوله هاي دورهام پر از مايع و فاقد حباب                   دقت كنيد كه لوله هاي دورهام پر از مايع و فاقد حباب                   .  .  بيندازيد  بيندازيد  

. . باشند باشند 
 استريل   استريل  CC121121̊˚ دقيقه در دماي        دقيقه در دماي       1515سپس در اتوكالو به مدت     سپس در اتوكالو به مدت     

. . نماييد  نماييد  
. .  ماه در يخچال قابل نگهداري هستند            ماه در يخچال قابل نگهداري هستند           66لوله ها تا      لوله ها تا      



كنترل كيفي   كنترل كيفي   

    براي كنترل كيفي محيط كشت آن را از جنبه هاي ذيل بررسي              براي كنترل كيفي محيط كشت آن را از جنبه هاي ذيل بررسي          
: : نماييد  نماييد  

سترون بودنسترون بودن••
مورد نظر بر روي خودمورد نظر بر روي خود)  )  هاي هاي ( ( توانايي رشد دادن ارگانيسم       توانايي رشد دادن ارگانيسم       ••
توانايي ايجاد واكنش هاي مناسب شيميايي            توانايي ايجاد واكنش هاي مناسب شيميايي            ••



كنترل كيفي   كنترل كيفي   

 ساعت در   ساعت در  1818--2424لوله ها يا پليت هاي محيط كشت تهيه شده را به مدت        لوله ها يا پليت هاي محيط كشت تهيه شده را به مدت        % % 33--55) ) 11
 انكوبه نماييد و از نظر آلودگي و ايجاد رشد باكتريايي بر          انكوبه نماييد و از نظر آلودگي و ايجاد رشد باكتريايي بر         CC  3737̊˚ تا   تا  CC  3535̊˚دماي دماي 

..روي آنها بررسي نماييد  روي آنها بررسي نماييد  
 ساعته اي از ارگانيسم       ساعته اي از ارگانيسم      2424براي بررسي محيط هاي كشت  مغذي يا انتخابي، كشت        براي بررسي محيط هاي كشت  مغذي يا انتخابي، كشت        ) ) 22

از كلوني هاي ايزوله، سوسپانسيوني مطابق با        از كلوني هاي ايزوله، سوسپانسيوني مطابق با        .  .  كنترل بر روي پليت تهيه نماييد   كنترل بر روي پليت تهيه نماييد   
. .  در سرم فيزيولوژي تهيه نماييد   در سرم فيزيولوژي تهيه نماييد  MF0.5 MF 0.5كدورت كدورت 

):):كلوني بدست آيد كلوني بدست آيد CFU/mlCFU/ml101088××  22--11از اين كدورت بايد به تعداد       از اين كدورت بايد به تعداد             (       ( 
 از سوسپانسيون      از سوسپانسيون     mmll0101//00براي بررسي محيط هاي كشت مايع، هر لوله را با       براي بررسي محيط هاي كشت مايع، هر لوله را با       )  )       الف         الف    

 ساعت انكوباسيون، از نظر        ساعت انكوباسيون، از نظر       1818--2424پس از  پس از  . .  تلقيح نماييد     تلقيح نماييد    MF0.5 MF 0.5اوليه مطابق با    اوليه مطابق با    
. . ييدييدوجود رشد و ايجاد كدورت و نيز ايجاد واكنش مناسب شيميايي بررسي نما         وجود رشد و ايجاد كدورت و نيز ايجاد واكنش مناسب شيميايي بررسي نما         

              



ادامه  ادامه  .. ... .

يك محيط كشت يك محيط كشت ) ) Nutritional ActivityNutritional Activity((براي بررسي ظرفيت مغذي بودن       براي بررسي ظرفيت مغذي بودن       ) ) بب        
 در سرم فيزيولوژي رقيق نموده،    در سرم فيزيولوژي رقيق نموده،   1:1001:100مغذي پليتي، سوسپانسيون اوليه را به نسبت          مغذي پليتي، سوسپانسيون اوليه را به نسبت          

 از سوسپانسيون رقيق شده را بر روي پليت به روش كشت ادرار         از سوسپانسيون رقيق شده را بر روي پليت به روش كشت ادرار        mmll0101//00سپس  سپس  
 ساعت انكوباسيون، آن را از نظر ايجاد واكنش           ساعت انكوباسيون، آن را از نظر ايجاد واكنش          1818--2424پس از  پس از  .  .  تلقيح نماييد   تلقيح نماييد   

تعداد كلوني مورد انتظار      تعداد كلوني مورد انتظار      . . مناسب شيميايي و تعداد كلوني بررسي نماييد    مناسب شيميايي و تعداد كلوني بررسي نماييد    
CFU/plateCFU/plate101044××  22--11مي باشد مي باشد ..

يك محيط كشت يك محيط كشت ) ) Inhibitory ActivityInhibitory Activity((براي بررسي ظرفيت مهار كنندگي     براي بررسي ظرفيت مهار كنندگي     ) )     ج      ج  
 در سرم فيزيولوژي رقيق نموده،    در سرم فيزيولوژي رقيق نموده،   1:101:10انتخابي پليتي، سوسپانسيون اوليه را به نسبت            انتخابي پليتي، سوسپانسيون اوليه را به نسبت            

 از سوسپانسيون رقيق شده را بر روي پليت به روش كشت ادرار         از سوسپانسيون رقيق شده را بر روي پليت به روش كشت ادرار        mmll0101//00سپس  سپس  
 ساعت انكوباسيون، آن را از نظر ايجاد واكنش           ساعت انكوباسيون، آن را از نظر ايجاد واكنش          1818--2424پس از  پس از  .  .  تلقيح نماييد   تلقيح نماييد   

      تعداد كلوني  مورد انتظار       تعداد كلوني  مورد انتظار       .  .  مناسب شيميايي و تعداد كلوني بررسي نماييد   مناسب شيميايي و تعداد كلوني بررسي نماييد   
CFU/plateCFU/plate101055××  22--11مي باشد مي باشد ..



ادامه  ادامه  .. ... .

    براي بررسي محيط هاي كشت افتراقي و واكنش بيوشيميايي حاصل از آنها،        براي بررسي محيط هاي كشت افتراقي و واكنش بيوشيميايي حاصل از آنها،        ) ) 33
. . و تهيه رقت نيستو تهيه رقت نيست  MF0.5 MF 0.5نيازي به تهيه سوسپانسيون ميكروبي مطابق       نيازي به تهيه سوسپانسيون ميكروبي مطابق       

 مي  مي مستقيما از كلوني ايزوله ارگانيسم هاي شناخته شده اي كه واكنش مثبت              مستقيما از كلوني ايزوله ارگانيسم هاي شناخته شده اي كه واكنش مثبت              
كنترل    كنترل    ((و ارگانيسم هايي كه واكنش منفي مي دهند   و ارگانيسم هايي كه واكنش منفي مي دهند   )  )  كنترل مثبت كنترل مثبت ( ( دهند  دهند  
  1818--2424استفاده كنيد و محيط كشت را تلقيح نماييد، سپس به مدت             استفاده كنيد و محيط كشت را تلقيح نماييد، سپس به مدت             )  )  منفيمنفي

.. انكوبه نماييد و نتايج را بررسي نماييد          انكوبه نماييد و نتايج را بررسي نماييد         CC  3737̊˚ تا  تا CC  3535̊˚ساعت در دماي  ساعت در دماي  



CaryCary--BlairBlair
Transport MediumTransport Medium

::ShigellaShigella flexneriflexneri ATCC 9199ATCC 9199     وقتي روي يك محيط   وقتي روي يك محيط
. .  ساعت رشد مي كند        ساعت رشد مي كند       1818مغذي ساب كالچر شود، بعد از         مغذي ساب كالچر شود، بعد از         

NeisseriaNeisseria gonorrhoeaegonorrhoeae ATCC 19424ATCC 19424 : :   وقتي روي يك   وقتي روي يك
. .  ساعت رشد مي كند        ساعت رشد مي كند       1818محيط مغذي ساب كالچر شود، بعد از          محيط مغذي ساب كالچر شود، بعد از          



Alkaline Peptone Water (APW)Alkaline Peptone Water (APW)

VibrioVibrio از    از    مك فارلند     مك فارلند    00/ / 55كدورتي مطابق     كدورتي مطابق      choleraecholerae   و و
Escherichia coliEscherichia coli      تهيه نماييد، سپس    تهيه نماييد، سپسµµll1010    از اين      از اين  

سوسپانسيون ها را به طور جداگانه درون لوله هاي محيط كشت            سوسپانسيون ها را به طور جداگانه درون لوله هاي محيط كشت            
APWAPW        ساعت در دماي         ساعت در دماي        66--88بريزيد و به مدت      بريزيد و به مدت ˚̊CC  3737--3535     انكوبه انكوبه
پس از آن، ساب كالچري از آنها بر روي پليت هاي          پس از آن، ساب كالچري از آنها بر روي پليت هاي          . . نماييد  نماييد  

TCBSTCBS            پس از    پس از    . .  ساعت انكوبه نماييد       ساعت انكوبه نماييد      1818--2424تهيه نموده و به مدت        تهيه نموده و به مدت
. . رشد مي كند     رشد مي كند       TCBSTCBSاين زمان ويبريو كلرا بر روي       اين زمان ويبريو كلرا بر روي       



ThiosulfateThiosulfate Citrate Bile Salts Citrate Bile Salts 
Sucrose Agar (TCBS Agar)Sucrose Agar (TCBS Agar)

::VibrioVibrio choleraecholerae ATCC 9459ATCC 9459 رشد متوسط تا زياد، كلوني ها زرد هستند رشد متوسط تا زياد، كلوني ها زرد هستند  .  .
::VibrioVibrio parahaemolyticusparahaemolyticus ATCC 17802ATCC 17802   رشد متوسط تا زياد، كلوني ها   رشد متوسط تا زياد، كلوني ها

. . آبي هستند آبي هستند 
::Escherichia coliEscherichia coli ATCC 25922ATCC 25922     رشد به طور جزئي يا كامل مهار مي شود   رشد به طور جزئي يا كامل مهار مي شود . .

..اگر رشد كند كلوني ها كوچك و شفاف هستند      اگر رشد كند كلوني ها كوچك و شفاف هستند      
::Pseudomonas Pseudomonas aeruginosaaeruginosa ATCC 10145ATCC 10145    رشد به طور جزئي يا كامل    رشد به طور جزئي يا كامل

..اگر رشد كند كلوني ها آبي هستند  اگر رشد كند كلوني ها آبي هستند  . . مهار مي شودمهار مي شود
::Streptococcus Streptococcus faecalisfaecalis ATCC 29212ATCC 29212    رشد به طور جزئي يا كامل مهار    رشد به طور جزئي يا كامل مهار

..اگر رشد كند كلوني ها كوچك و زرد هستند اگر رشد كند كلوني ها كوچك و زرد هستند . . مي شودمي شود



KliglerKligler Iron Agar (KIA) Iron Agar (KIA) 
Triple Sugar Iron Agar (TSI)Triple Sugar Iron Agar (TSI)

SHSH22ButtButtSlantSlantMicroorganismsMicroorganisms

--AA--GGAAEscherichia coliEscherichia coli
ATCC 25922ATCC 25922

++AA--GGAlkAlkSalmonella Salmonella typhimuriumtyphimurium
ATCC 14028ATCC 14028

--AAAlkAlkShigellaShigella flexneriflexneri
ATCC 12022ATCC 12022

--AlkAlkAlkAlkPseudomonas Pseudomonas aeruginosaaeruginosa
ATCC 27853ATCC 27853



Lysine Iron Agar (LIA)Lysine Iron Agar (LIA)

SHSH22ButtButtSlantSlantMicroorganismsMicroorganisms

++AlkAlk
(purple)(purple)

AlkAlk
(purple)(purple)

Salmonella Salmonella arizonaearizonae
ATCC 13314ATCC 13314

--A A 
(Yellow)(Yellow)

AlkAlk
(purple)(purple)

CitrobacterCitrobacter freundiifreundii
ATCC 8454ATCC 8454

--A A 
(Yellow)(Yellow)

RedRedProteus Proteus vulgarisvulgaris
ATCC 9484ATCC 9484



LysineLysine--decarboxylasedecarboxylase
SulfhydraseSulfhydrase (LDS)(LDS)

ظاهر كلوني ها  ظاهر كلوني ها  ميكروارگانيسم ها ميكروارگانيسم ها 

LDSLDS   و  و    مثبت مثبتSHSH22سالمونال آريزونا،    سالمونال آريزونا،    : :  مثبت مثبت
......ادواردسيال و   ادواردسيال و   

سياه كه ممكن است با هاله        سياه كه ممكن است با هاله        
..بنفش رنگ احاطه شود     بنفش رنگ احاطه شود     

LDSLDS و و مثبت مثبتSHSH22اشريشيا، كلبسيال،   اشريشيا، كلبسيال،   : :  منفي منفي
......هافنيا، سراشيا و       هافنيا، سراشيا و       

بنفش  بنفش  

LDSLDS شيگال، سيتروباكتر، انتروباكتر،        شيگال، سيتروباكتر، انتروباكتر،        : : منفي منفي
......پروتئوس، پروويدنسيا و  پروتئوس، پروويدنسيا و  

، ، ))بدون تغيير رنگ   بدون تغيير رنگ   ((زرد زرد 
رشد تأخيري رشد تأخيري 



OrnitineOrnitine DecarboxylaseDecarboxylase ArginineArginine
DihydrolaseDihydrolase Test Broth BaseTest Broth Base

OrnitineOrnitineArginineArginineMicroorganismsMicroorganisms

--++EnterobacterEnterobacter cloacaecloacae
ATCC 13047ATCC 13047

----KlebsiellaKlebsiella pneumoniaepneumoniae
ATCC 10031ATCC 10031



SIM MediumSIM Medium

MotilityMotilityIndoleIndoleSHSH22MicroorganismsMicroorganisms

++++--Escherichia coliEscherichia coli
ATCC 25922ATCC 25922

++--++Salmonella Salmonella typhimuriumtyphimurium
ATCC 13311ATCC 13311

------ShigellaShigella flexneriflexneri
ATCC 9199ATCC 9199



MRMR--VP BrothVP Broth

VP VP 
ReactionReaction

MR MR 
ReactionReaction

MicroorganismsMicroorganisms

--++Escherichia coliEscherichia coli
ATCC 25922ATCC 25922

++--EnterobacterEnterobacter aerogenesaerogenes
ATCC 13048ATCC 13048



Simmons Citrate AgarSimmons Citrate Agar

EnterobacterEnterobacter aerogenesaerogenes ATCC 13048 ATCC 13048   :  :    رشد    رشد
..مي كند و سطح شيب دار آبي مي شود        مي كند و سطح شيب دار آبي مي شود        

Escherichia coliEscherichia coli ATCC 25922ATCC 25922 : :         فاقد رشد تا رشد         فاقد رشد تا رشد
..كم، بدون تغيير رنگ محيط كشت      كم، بدون تغيير رنگ محيط كشت      



Urea AgarUrea Agar

Proteus Proteus vulgarisvulgaris ATCC 8427ATCC 8427 : :     واكنش اوره آز مثبت     واكنش اوره آز مثبت
)) صورتي تند تا قرمز ارغواني         صورتي تند تا قرمز ارغواني        --رنگ قرمز  رنگ قرمز  ((

::Salmonella Salmonella typhimuriumtyphimurium ATCC 13311ATCC 13311  واكنش  واكنش
) ) بدون تغيير رنگ بدون تغيير رنگ ((اوره آز منفي    اوره آز منفي    



Nitrate BrothNitrate Broth

::Pseudomonas Pseudomonas aeruginosaaeruginosa ATCC 10145ATCC 10145
. . نيتريت مثبت، گاز توليد مي كند     نيتريت مثبت، گاز توليد مي كند     

::AcinetobacterAcinetobacter lwoffiilwoffii ATCC 15309 ATCC 15309       ،نيتريت منفي،    نيتريت منفي
. . گاز توليد نمي كند   گاز توليد نمي كند   
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