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 רקע:

המעקב אחר גידול החיידקים באמצעות מדידת הצפיפות האופטית על ידי מכשיר 

הספקטרופוטומטר מספק מידע המאפשר לשרטט את עקומת הגידול, אך לא ניתן להסיק מכך 

וספת והיא אודות ריכוזם של החיידקים החיים בתרבית. לשם כך אנו נדרשים לשיטה שונה ונ

  הספירה החיה.

 Co37-שעות הדגרה ב 24-בשיטה זו, זורעים תרבית חיידקים על גבי מצע מוצק. לאחר כ

כל מושבה תתפתחנה מושבות, ואותן יש לספור. ההנחה העומדת מאחורי השיטה היא כי 

 . התפתחה מחיידק בודד שמקורו בתרבית הנוזלית שנזרעה בצלחת הפטרי

המוצק מושבות נפרדות אחת מהשניה, ובכמות הניתנת לספירה באופן לשם כך יש לקבל במצע 

מושבות בצלחת. לכן נשאף שכמות החיידקים  20-200קל וברור. ערכים נוחים לספירה הם בין 

 מיקרוליטר תרבית נוזלית אותם נזרע על גבי הצלחת. 100 -חיידקים ב 20-200תהיה בין 

. במ"למיליון למאה מיליון חיידקים מגדלים נע בין  החיידקים בתרבית הנוזלית אותה אנו ריכוז

מיקרוליטר מתרבית זו על מצע מוצק, מספר המושבות יהיה בין  100לפיכך, במידה ונזרע ישירות 

. זוהי כמות בלתי ניתנת לספירה, ולכן יש למהול את התרבית  עד שריכוז מיליון 10-מאה אלף ל

 החיידקים יהיה נמוך ובטווח הרצוי.

בכל שלב של מיהול קטן ריכוז  –לים הנעשים במעבדה הם מיהולים עשרוניים. כלומר המיהו

מיקרוליטר  900מיקרוליטר תרבית חיידקים עם  100. המיהול נעשה ע"י ערבוב 10החיידקים פי 

 מצע.
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 אופן חישוב ריכוזי החיידקים לאחר המיהולים

 

מיליליטר, מיליליטר  0.1)בתרבית חיידקים, בנפח  לנפחחומר  כמותפי  ניתן להגדרה על ריכוז .1

או ליטר, ריכוז החיידקים זהה אך כמותם הכללית גדולה יותר, כשם שכפית מיץ וכוס מיץ 

 מתוקים באותה מידה, אך בכוס יש יותר סוכר מאשר בכפית(.

 Xשל  כמותלומר ישנה כ מיקרוליטר. 100ל X החיידקים במבחנת המעקב הוא  ריכוזנניח כי  .2

 מיקרוליטר. 100של  נפחחיידקים ב

 -מיקרוליטר מצע  900מיקרוליטר תרבית חיידקים עם  100ערבוב  –אחרי המיהול הראשון  .3

. כלומר מיקרוליטר 1000של  בנפח סופיחיידקים, אך  Xכמות של   יש באפנדורף הראשון

ריכוז החיידקים, יחסית למבחנת המעקב, מהנפח שנלקח מהמבחנה. לכן  10בנפח הגדול פי 

 הוא כעת עשירית.

מיקרוליטר מהאפנדורף הראשון לשני. נפח זה מכיל  100 של במיהול הבא אנו מעבירים נפח .4

10/X  מיקרוליטר. הגדלנו  1000מיקרוליטר מצע, לנפח סופי של  900חיידקים. אנו מוסיפים

של החיידקים ריכוזם א השתנה, אך החיידקים ל מספר. עם הגדלת הנפח 10את הנפח פי 

 באפנדורף השני הוא עשירית יחסית לראשון.

 .מהריכוז במבחנת המעקב X 1/10 1/100 1/10 =הוא    הריכוזולכן 

באופן זה כל מיהול מפחית את ריכוז החיידקים באפנדורף הבא פי עשר יחסית לקודמו. לכן  .5

, יחסית למבחנת 1:1,000,000, כלומר 6בחזקת  1/10באפנדורף השישי ריכוז החיידקים הוא 

 המעקב.

מיקרוליטר, אזי  100-חיידקים ב 5,000,000אם במבחנת המעקב ריכוז החיידקים היה  .6

 בעקבות המיהולים נקבל ריכוזי חיידקים הולכים וקטנים כמופיע בטבלה.

 6 5 4 3 2 1 מיהול )מספר אפנדורף(

 100מספר חיידקים ב 

 מיקרוליטר

500,000 50,000 5,000 500 50 5 

 

מיקרוליטר מכל אחד משלושת המיהולים האחרונים תניב מספר מושבות כמספר  100זריעת  .7

 החיידקים המופיע בטבלה.

 3מאחר וריכוז החיידקים ההתחלתי אינו ידוע בדיוק, לאחר ביצוע המיהולים זורעים  .8

 תן לספירה יעילה., הני20-200מיהולים שונים, כך שלפחות אחד מהם יתן מספר מושבות בין 

 
     

 תרגיל:  

מושבות, מה היה  42מיקרוליטר, נספרו  100נניח כי בפלטה במיהול החמישי ממנה זרעת  .1

 מיקרוליטר במבחנת המעקב ? 100-ריכוז החיידקים ב

מיקרוליטר. ריכוז  100מושבות, לאחר זריעה של  25ברצונך לספור צלחת ובה יהיו  .2

מיקרוליטר. מאיזו מבחנת אפנדורף  100-חיידקים ב 2,500,000החיידקים המקורי הוא 

 יש לבצע את הזריעה? 


