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PRELUCRARE PROBE DE APĂ

1. Izolarea bacteriilor
din probele de apă prin
metoda diluției

- Analizele microbiologice trebuie să înceapă imediat după ajungerea 
probelor în laborator
- Din fiecare probă colectată, se ia 1 mL, care va fi supus unor diluții 
succesive (de până la 1:10000)

- 100 µL, din fiecare diluție, se inoculează pe mediu solid, turnat în plăci 
Petri 

- Plăcile se incubează în condițiile potrivite, în funcție de tipul de 
microorganisme ce se preconizează a fi izolat

- Coloniile apărute pe mediul de cultură vor fi numărate, iar rezultatul va fi 
exprimat sub forma număr de UFC/1 mL apă (UFC = unități formatoare de 
colonii)
- Coloniile izolate vor fi ulterior purificate pentru a identifica ulterior 
microorganismele
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PRELUCRARE PROBE DE APĂ

1. Izolarea bacteriilor din probele de apă prin
metoda filtrării

- Această metodă de enumerare a bacteriilor 
dintr-o proba de apă, se bazează pe procesul 
de filtrare a apei printr-o membrană de celuloză



PRELUCRARE PROBE DE APĂ

1. Izolarea bacteriilor din probele de apă
prin metoda filtrării

- 100 mL de probă se filtrează prin 
membrana de filtrare, după care această 
membrană se pune pe suprafața mediului de 
cultură solid, turnat în plăci Petri



PRELUCRARE PROBE DE APĂ
1. Izolarea bacteriilor din 
probele de apă prin
metoda filtrării

- După perioada de incubare, coloniile sunt numărate iar rezultatul este 
exprimat ca număr de UFC/100 mL probă (UFC = unități formatoare de 
colonii)
- Această metode se utilizează pentru determinarea numărului de bacterii 
din apele cu turbiditate scăzută (ape cu număr scăzute de 
microorganisme)
- Coloniile izolate vor fi ulterior purificate pentru a identifica ulterior 
microorganismele



PRELUCRARE PROBE DE SEDIMENT 
1. Izolarea bacteriilor
din probele de 
sediment

- 1 g de sediment (greutate udă) este omeogenizat în 9 mL de soluție 
salină sterilă (NaCl 0,9%)

- suspensia este incubată la 30°C timp de 60 de minute, cu agitare lineară 
(200 rpm)

- suspensia este apoi supusă la diluții succesive (de până la 1:100000 
sau chiar 1:1000000) 

- diluțiile de 1:100000 și 1:1000000 sunt mai apoi inoculate pe suprafața 
mediului solid, turnat în plăci Petri 

- Plăcile se incubează la 37°C timp de câteva zile până la maxim 6 
săptămâni



PRELUCRARE PROBE DE SOL
1. Izolarea bacteriilor din 
probele de sol prin
metoda diluției

- Înainte de a fi prelucrate în laborator, probele de sol vor fi trecute printr-o 
sita cu mărimea porilor de 2 mm

- 1 g de sol este omogenizat în 9 mL de soluție salină sterilă (NaCl 0,9%)

- suspensia va fi supusa unor diluții succesive (de până la 1:1000000), 
după care câte 100 µL din fiecare diluție este inoculat pe mediu solid

- Plăcile, ce conțin medii potrivite pentru diferite tipuri de microorganisme, 
sunt incubate în condiții propice (37°C timp de 24-48 h în cazul bacteriilor,
și 5-10 zile în cazul fungilor și actinomicetelor)

- după apariția coloniilor, acestea sunt numărate, iar rezultatele sunt 
exprimate ca UFC/g de sol

- după izolarea microorganismelor din probele colectate, coloniile vor fi 
purificate pentru a identifica tulpinile de microorganisme din probe



PRELUCRARE PROBE DE SOL
1. Izolarea bacteriilor din probele de sol prin metoda diluției
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PURIFICAREA COLONIILOR DE MICROORGANISME 
IZOLATE DIN PROBELE DE APĂ, SEDIMENT, SOL

1. Purificarea coloniile 
izolate din probele de 
apă, sediment și sol 

- purificarea coloniilor izolate este un pas esențial în identificarea 
microorganismelor  

- coloniile izolate, diferite morfologic, vor fi transferate în mediu de cultură 
lichid , iar după 3 recultivări succesive, colonii izolate de pe mediu de 
cultură solid, vor fi colectate și analizate 

- coloniile vor fi supuse atât analizelor microscopice, cât și analizelor 
biochimice 



PURIFICAREA COLONIILOR DE MICROORGANISME 
IZOLATE DIN PROBELE DE APĂ, SEDIMENT, SOL

1. Purificarea coloniile 
izolate din probele de 
apă, sediment și sol 

- Metoda, cea mai folosită, prin care se pot obține colonii izolate este cea a 
epuizării încărcăturii ansei microbiologice (streaking sau streak plate 
method)

STERILIZARE ANSĂ PRELEVARE INOCUL ÎNSĂMÂNȚARE PLACĂ



PURIFICAREA COLONIILOR DE MICROORGANISME 
IZOLATE DIN PROBELE DE APĂ, SEDIMENT, SOL

1. Purificarea coloniile izolate din probele de apă, sediment și sol Ansa se sterilizează 
după fiecare inoculare

Colonii 
izolate



PURIFICAREA COLONIILOR DE MICROORGANISME 
IZOLATE DIN PROBELE DE APĂ, SEDIMENT, SOL

1. Purificarea coloniile izolate din probele de apă, sediment și sol 
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