หนวยที่ 7 การเจริญเติบโตของเชื้อบริสุทธิ์
หลังจากสามารถแยกไดเชื้อบริสุทธิ์ในหลอดแกวแลว ตองนําเชื้อนี้มาเก็บรักษาเพื่อใช
สําหรับการศึกษาดานตาง ๆ เชื้อที่เก็บนี้เรียกวา stock culture collection ซึ่งมีวิธีเก็บรักษาไดหลายวิธี
ดังนี้
1. เปลี่ยนอาหารใหม โดยเก็บเชื้อบริสุทธิ์ไวในอาหารเลี้ยงเชื้อชั่วระยะเวลาหนึ่ง ๆ แลว
เปลี่ยนหรือถายเชื้อมาสูอาหารชนิดเดียวกันใหม ซึ่งหลักสําคัญในการเก็บรักษาเชื้อโดยวิธีนี้ คือ
- ตองใชอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมในการเจริญของเชื้อแตละชนิด
- อุณหภูมิที่ใชในการเก็บรักษา
- ชวงระยะเวลาในการเปลี่ยนอาหาร
สําหรับการเปลี่ยนหรือถายเชื้อโดยวิธีเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อดังแสดงในตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 แสดงชวงระยะเวลาการถายเชื้อในอาหารที่เหมาะสม
แบคทีเรีย

อาหารเลี้ยง ระยะเวลา อุณหภูมิที่เจริญไดดี
เชื้อ
การถายเชื้อ (องศาเซลเซียส)
Neisseria spp.
Cystine
1 เดือน
35
(saprophytic)
trypticase agar
Bacillus spp.
Nutrient agar
12 เดือน
28
หรือมากกวา
Pseudomonas spp.
3 เดือน
28
Clostridium spp. Cooked meat 6 เดือน หรือ
28
medium
มากกวา
Mycobacterium
Glycerol agar
1 เดือน
30
spp.
(saprophytic)

อุณหภูมิที่เก็บเชื้อ
(องศาเซลเซียส)
35
10
10
อุณหภูมิหอง
10

2. การใชน้ํามันลาดบนผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชื้อ
การเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์วิธีนี้ ใชน้ํามันพวก mineral oil เทใสในแบคทีเรียที่เจริญบน
agar slant หนาประมาณครึ่งนิ้ว เก็บเชื้อไวไดนาน 1-20 ป ขึ้นอยูกับอุณหภูมิที่เก็บรักษาและชนิดของ
เชื้อ

3. Lyophilization
หลักการเก็บรักษาเชื้อวิธีนี้ คือ เก็บเชื้อไวในสภาพที่เย็นจัด จะทําใหกิจกรรมของ จุลิ
นทรียหยุดอยางทันที แตไมตาย วิธีนี้นิยมใชกันมาก เนื่องจากสามารถเก็บเชื้อไวไดนานและเชื้อไม
เปลี่ยนแปลงรูปราง
วิ ธีทํา
lyophilization โดยนํ า แบคทีเ รี ย หรือจุ ลิน ทรี ยที่ต อ งการเก็บ รั ก ษาใสใ น
หลอดแกวเล็ก ๆ แชในน้ําแข็งแหงผสมแอลกอฮอล ซึ่งมีอุณหภูมิ -78 องศาเซลเซียส แลวนําไปใส flask
ซึ่งมีสวนหนึ่งเชื่อมตอกับ condenser ที่บรรจุอยูใน dewer flask ภายใน dewer flask มีน้ําแข็งแหงผสม
แอลกอฮอลอยู สวน condenser จะมีสวนหนึ่งตอกับ vaccum pump ซึ่งจะใชดึงน้ําออกจากเซลจุลินทรีย
ดวยการใชแรงดัน จากนั้นปดผนึกปากหลอดโดยใชไฟลนจนปลายหลอมติดกัน
สําหรับการเก็บเชื้อบริสุทธิ์ตามวิธีการดังกลาวแลวนี้ ในการทดลองในหองปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาทั่ว ๆ ไปนั้น นิยมใชวิธีเปลี่ยนอาหารใหมและการใชน้ํามันลาดบนผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อกัน
มาก เพราะทําไดสะดวก รวดเร็วและไมตองใชเครื่องมือที่ยุงยากหรือมีราคาแพง สวนวิธี lyophilization
นิยมใชในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาขนาดใหญ ซึ่งมีเชื้อจุลินทรียมากมาย ไมมีเวลาพอที่จะถายเชื้อ
เปลี่ยนอาหารบอย ๆ ได
ลักษณะการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
เมื่อนําแบคทีเรียไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ แบคทีเรียจะมีการทวีจํานวนจนเปนโคโลนี
ขึ้นมา ซึ่งลักษณะโคโลนีและลักษณะการเจริญของแบคทีเรียแตละชนิดจะแตกตางกันไป สามารถนําไป
วิเคราะหได สําหรับการศึกษาลักษณะการเจริญของแบคทีเรียมีดังนี้
1. แบคทีเรียที่เจริญบนผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชื้อ มีลักษณะของโคโลนีรูปรางตาง ๆ ดังรูป
ที่ 7.1

รูปที่ 7.1 แสดงลักษณะการสรางโคโลนีของแบคทีเรีย

สําหรับคําศัพทที่ใชอธิบายโคโลนีที่เจริญบนผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชื้อมีดังนี้
1.1 รูปรางของโคโลนี (from)
Punctifrom : ขนาดของโคโลนีเล็กมาก แตยังสามารถมองเห็นไดดว ยตาเปลา
มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 ม.ม
Circular
:โคโลนีมีรูปรางกลม
Irregular
: โคโลนีรูปรางไมแนนอน
Filamentous : โคโลนีเจริญออกไปในลักษณะคลายเสนใยของรา ดังนัน้ จึงมี
รูปรางไมแนนอน
Rhizoid
: โคโลนีเจริญเปนเสนหยาบกวาพวก filamentous และแผขยาย
คลายราก
1.2 ระดับความนูนของโคโลนี (elevation)
Effuse
: โคโลนีแผเปนแผนบาง ๆ บนผิวหนาของอาหาร
Flat
: โคโลนีที่เจริญกวา effuse แตแบนราบไปตามผิวหนังของ
อาหาร
Raised
: โคโลนี ค อ นข า งหนา เจริ ญ สู ง ขึ้ น จากผิ ว หน า ของอาหาร
แตสวนบนโคโลนีจะเรียบและดานริมจะทํามุมกับผิววุน
Convex
: โคโลนีรูปกลมและนูน โคงจากผิวหนาของอาหารไมมากนัก
Pulvinate : โคโลนีรูปกลม นูนโคงจากผิวหนาของอาหารมากกวา convex
1.3 ลักษณะของผิวหนาของโคโลนี (surface)
Smooth
: เรียบ
Rough
: ขรุขระ
Concentrically ringed : มีลักษณะเปนวงแหวน ซอนกันหลาย ๆ ชั้น
Contoured : ผิวหนาเกลี้ยง แตเปนลูกคลืน่ ซึ่งมีลักษณะของคลื่นไมแนนอน
Rugose
: ผิวหนาเปนรอยยน
1.4 ริมหรือขอบโคโลนี (Edge)
Entire
: ขอบเกลี้ยงไมมีรอยหักเวา
Undulate
: ขอบเปนคลื่นที่โคงหรือเวนเพียงเล็กนอย
Iobate
: ขอบเปนคลื่นที่เวนแหวงมาก
Erose
: ขอบหยัดเปนฟนที่ไมสม่ําเสมอ
Filametous : ขอบเปนเสน ๆ แบบเสนใยของเรา

1.5 ลักษณะเกี่ยวของกับแสง (Optical Character)
Opaque
: ทึบ
Translucent : โปรงแสงเล็กนอยคลายกระจกฝา
Iridescent : สะทอนแสงเปนสีเหลือบคลายสีรุง
Dull
: สีขุน ไมขึ้นเงา
Photogenic : เรืองแสง
Fluorescent : เปลงแสงสีมวง เมื่อไดรับแสงจากที่อื่น ๆ
Glistening : สะทอนแสงเปนเงา ไมขุนมัว
2. การเจริญของแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยวิธี streak และ stap

รูปที่ 7.2 แสดงการเจริญของแบคทีเรีย โดยวิธี stab culture

รูปที่ 7.3 แสดงการเจริญของแบคทีเรีย โดยวิธี agar streak method

Fillform
Beaded
Spreading
Arborescent
Rhizoid
Echinulate

:
:
:
:
:
:

การเจริญสม่ําเสมอตามแนวที่ขีดเชื้อ
โคโลนีขึ้นอยางกระจัดกระจายตามแนวที่ขดี เชื้อ
โคโลนีเจริญแผออกไปตามแนวที่ขดี เชื้อมากกวา filiform
โคโลนีเจริญแตกกิ่งกานสาขาคลายตนไม
โคโลนีเจริญแตกแขนงคลายราก
โคโลนีเจริญตามแนวที่ขีดเชือ้ โดยมีรอยหยักที่ริมและรอบ
หยักนี้มีลักษณะคลายฟนเลือ่ ย

3. การเจริญเติบโตแบคทีเรียในอาหารเหลว
3.1 การเจริญที่ผิวหนา (surface growth)
Ring
: เจริญที่สวนบนของอาหารเปนวงรอบติดที่ขอบหลอดแกว
Pellicle
: เปนแผนเล็กหรือใหญลอยอยูที่บนผิวของอาหาร
Flocculent : เปนกอนรูปตาง ๆ ลอยอยูในอาหาร
Membranous : เปนฝาบาง ๆ ลอยปดอยูที่ผวิ ของอาหารคอนขางเหนียว
3.2 การเกิดตะกอนที่กอนหลอด (sedimentation)
Compact
: ตะกอนทีจ่ ับติดกันเหนียวแนน เปนกอนเดียว
Flocculent : เปนกอนรูปรางตาง ๆ ลอยอยูในอาหารไมตกตะกอน
Granular
: ตะกอนเปนกอนขนาดตาง ๆ มากมาย
Flaky
: ตะกอนเปนกอนเล็ก ๆ ตกอยูที่กน เมื่อเขยาหลอดเบา ๆ จะฟุง
กระจาย แตจะตกตะกอนโดยเร็ว
Viscid
: ตะกอนจับเละ ๆ ที่กน เมื่อเขยาจะลอยเปนสายเมือก ๆ ขึ้นไป
ในอาหาร
สําหรับลักษณะการเจริญของแบคทีเรียในอาหารชนิดตาง ๆ ดังสรุปในรูปที่ 7.4

รูปที่ 7.4 สรุปลักษณะการเจริญแบบตาง ๆ ของแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อ
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