
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 

مرجع  آزمایشگاه
       سالمت

-W : كد راهنماي اجنام آزمایش
LM05/00 

  توسط باكرتي ها مصرف سیرتات
 

زا 2 صفحه  1    

  
  :هدف   -١

 اعضاي خانواده آنرتوباكرتیاسه  افرتاقشناسایي و 
 :اساس آزمایش  -٢

سدمي سیرتات، منك اسیدسیرتیك و یك تركیب آيل است كه در 
سیكل كربن متابولیزه شده و مي تواند منبع كربن حمسوب 

 .شود
برخي از ارگانیسم ها مي توانند انرژي مورد نیاز خود 

سیرتات به عنوان تنها منبع  را با استفاده از سدمي
كربن و از منك هاي آمونیوم غري ارگانیك به عنوان تنها 

 .منبع نیرتوژن بدست آورند
كه براي تعیني استفاده از سیرتات  يهر حمیطتوجه شود که 

كربوهیدرات به  وباید فاقد پرونئني  ،به كار مي رود
 . كربن باشد منابع دیگر عنوان

 :معرفها و مواد   -٣
 ازساعته  ١٨-٢٤ كشت خالص(میكروبي شت تازه ك 

 )ارگانیسم مورد نظر 
  حمیط سیمون سیرتات آگارSimmons Citrate agar  كه حاوي

سیرتات و بروم تیمول  يافرهاب ،كاتیون ها،منك ها
 pHمي تواند در  ،آبي به عنوان اندیكاتور است

در جریان تولید و )  7.6باالتر از ( قلیایي 
 مصرفاز  حاصل )تركیبات آمونیوم (یي قلیا تركیبات

  .منایددرحمیط سیرتات تولید رنگ آبي 
 : روش اجنام كار    -٤

را در سطح آگار شیب دار سیمون سیترات تلقیح ) کلنی ایزوله  1-2(مقدار خیلی کم از ارگانیسم مورد نظر 
  .به ته لوله جهت کشت الزم نمی باشد ،فرو بردن سوزن مخصوص کشت. نمایید
  .نماییدانکوبه   0C  -  350C 37 لوله را در) روز  7اکثر  دح( ساعت  24-48 سپس

در گاهی ممکن است تغییر رنگ در محیط دیده نشود اما . است واکنش مثبت دهنده ایجاد رنگ آبی نشان 
بهتر است . نظر گرفته می شود درکه این حالت نیز مثبت  دیده شودرشد ، مسیر خط کشت باکتري

  .  درا تکرار نماییآزمایش  ،با مقادیر کم باکترياً شرایط مجدد در این
 : تداخالت  -٥

مقدار تلقیح باكرتي باید به میزان خیلي كم باشد زیرا 
  در غري این صورت تركیبات آيل موجود در دیواره

كربن و نیرتوژن زیادي آزاد  ختریب،باكرتي هاي در حال  
 .اصل منایندكرده و مي توانند واكنش مثبت كاذب ح

 
 : كنرتل كیفي داخليبرنامه   -٦

 انرتوباكرت آئروژنوزا:    كنرتل مثبت سویه
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 Ecoli ATCC  25922    :كنرتل منفيیه  سو
 

  


