
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 

مرجع  آزمایشگاه
 سالمت

-W :كد راهنماي اجنام آزمایش
LM06/00  

صفحه  1  از 2 اوره آز   

  
  :هدف  -١

روسال، افرتاق انرتوباكرتیاسه ها، افرتاق بني گونه هاي ب
اوره آ  ه باكرتیومنیكور مهمي نظري گونه هاي شناسایي
، تشخیص خممرهاي ، هلیكوباكرتپیلوري  لیتیكوم

و به عنوان یك تست  اضايف براي تشخیص بعضي  داركپسول
 كوكوباسیل هاي گرم منفي 

 
 :اساس آزمایش  -٢

آنزميي است كه بعضي از ارگانیسم ها آن را  زآ اوره
و  ، آبتولید كرده و اوره را به دي اكسید كربن

آمونیاك در حملول به . دنآمونیاك هیدرولیز مي كن
كربنات آمونیوم تبدیل شده و باعث قلیایي شدن حمیط و 

 . مي شود pHباال رفنت 
 
 : منونه اولیه -٣

 نظر  ساعته از ارگانیسم مورد ١٨ – ٢٤كشت 
 

 :مواد و جتهیزات مورد نیاز  -٤
آگار  یا حمیط كشت   Stuart’s urea broth  مایع نظري حمیط كشت

 Christensen’s urea Agar  مانند
 
 :  مراحل اجنام كار  -٥

یا سطح شیبدار حمیط كشت جامد  Brothحمیط كشت )  ١-٥
را با مقدار نسبتًا زیادي از كلين هاي ایزوله 

 . تلقیح مي كنیم
به  شل چبا در پی حمیط كشت را لوله هر دو)  ٢-٥

انكوبه مي  ٣٥  0C  در تا هفت روز ساعت ٤٨مدت 
ارگانیسم هایي كه اوره را سریع . مناییم

ساعت واكنش مثبت  ١-٢هیدرولیز مي كنند، در عرض 
روز  ٣د و سویه هایي كه كمرت فعالند، به نمي ده

 . یا بیشرت انكوباسیون نیاز دارند
 : ا بدین صورتند واكنش ه)  ٣-٥

a . اورهBroth : 
اجياد رنگ قرمز نشان دهنده واكنش قلیایي و   -

 . هیدرولیز اوره مي باشد
.b اوره آگار : 
اجياد رنگ قرمز  : سوش هاي اوره آز مثبت سریع -

 در متام حمیط 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 

مرجع  آزمایشگاه
 سالمت

-W :كد راهنماي اجنام آزمایش
LM06/00  

صفحه  2  از 2 اوره آز   

اجياد رنگ قرمز  : سوش هاي اوره آز مثبت ضعیف -
 ابتدا فقط در سطح و بتدریج در عمق لوله 

حمیط كشت به رنگ  : وش هاي اوره آز منفيس -
 .اولیه خود باقي مي ماند

 
 
 
 
 
 
 :  QCبرنامه    -٦

جدید از حمیط كشت باید با ارگانیسم هاي    batchهر 
 .كنرتل مثبت و منفي تست شود

         Proteus sp          :سوش كنرتل مثبت
  Klebsiella sp  :سوش كنرتل مثبت ضعیف  
   E. coli  :        منفي سوش كنرتل  

 

   :توجه
و اوره آگار  Brothباید به امهیت تفاوت حمیط كشت اوره 

زیادي از  مقدارحاوي  Brothاوره از آجنا که . توجه شود
مي باشد برای از بني  pH=  ٨/٦بافر منك هاي فسفات با 

بردن اثر بافر باید مقدار نسبتا زیادی آمونیاک توسط 
تغیري  و برسد ٨حمیط به باالي  pH تا باکرتی اجياد شود

 .رنگ اجياد شود
حمیط اوره آگار حاوي مقدار كمرتي بافر نسبت به اوره 

Broth این حمیط غين . مي باشد و پپتون و گلوكز دارد
بوده و رشد بسیاري از باكرتي هایي را كه مني توانند 

کم از طريف . در اوره براث رشد كنند، افزایش مي دهد
دار بافر در اوره آگار اجازه مي دهد كه مق بودن

باكرتي هیدرولیز اوره توسط مقدار كم آمونیاك حاصل از 
باكرتي هایي كه اوره آز . مشخص شود ،هاي اوره آز ضعیف

كمي اجياد مي كنند مثل گونه هایي از كلبسیال و 
 . تست مي شوند ،اوره آگاردر حمیط آنرتوباكرت و بروسال 

 


