
الحادى عشرالحادى عشرالدرس العملي الدرس العملي 
لكشف عن بكتریا القولونلكشف عن بكتریا القولوناا
  Coliform groupColiform group

في اللبن ومنتجاتھفي اللبن ومنتجاتھ  



أھداف الدرسأھداف الدرس

  الكشفالكشف  وأھمیةوأھمیة  القولونالقولون  مجموعةمجموعة  ببكتریاببكتریا  التعریفالتعریف••
..ومنتجاتھومنتجاتھ  اللبناللبن  فيفي  عنھاعنھا

  وكیفیةوكیفیة  الدالةالدالة  البكتیریةالبكتیریة  المجموعاتالمجموعات  بمفھومبمفھوم  التعریفالتعریف••
..منھامنھا  االستفادةاالستفادة

  عنعن  الكشفالكشف  لطریقةلطریقة  العلميالعلمي  األساساألساس  عليعلي  التعرفالتعرف••
..ومنتجاتھومنتجاتھ  اللبناللبن  فيفي  القولونالقولون  بكتریابكتریا

  مجموعةمجموعة  بكتریابكتریا  عنعن  الكشفالكشف  طریقةطریقة  عليعلي  التدریبالتدریب••
..والجبنوالجبن  اللبناللبن  منمن  عیناتعینات  فيفي  القولونالقولون



األساس في طریقة الكشف عن بكتریا القولون في  األساس في طریقة الكشف عن بكتریا القولون في  
اللبن ومنتجاتھاللبن ومنتجاتھ

qqاألغذیةاألغذیة  فيفي  القولونالقولون  بكتریابكتریا  عنعن  الكشفالكشف  طریقةطریقة  تتضمنتتضمن    
::وھيوھي  اختباراتاختبارات  أوأو  مراحلمراحل  ثالثةثالثة  ومنتجاتھومنتجاتھ  واللبنواللبن

PresumptivePresumptive                        االحتمالياالحتمالي  الختبارالختباراا•• testtest                                                      
ConfirmatoryConfirmatory                          التحقیقيالتحقیقي  االختباراالختبار•• testtest
CompletedCompleted                                  التكمیليالتكمیلي  االختباراالختبار•• testtest  



االختبار االحتمالياالختبار االحتمالي  --١١  
    بكتریابكتریا  وجودوجود  عنعن  المبدئيالمبدئي  الكشفالكشف  فيفي  االختباراالختبار  ھذاھذا  یستخدمیستخدم••

    عليعلي  قدرتھاقدرتھا  عليعلي  اعتمادًااعتمادًا  وذلكوذلك  المختبرةالمختبرة  العیناتالعینات  فيفي  القولونالقولون
LaurylLauryl  مثلمثل  سائلةسائلة  بیئةبیئة  فيفي  غازغاز  وإنتاجوإنتاج  الالكتوزالالكتوز  تخمیرتخمیر

sulfatesulfate tryptosetryptose (LST)(LST) brothbroth  مثلمثل  صلبھصلبھ  أوأو    
VioletViolet redred bilebile (VRB)(VRB) agaragar،،  الحصولالحصول  حالةحالة  وفيوفي    

    یدلیدل  ھذاھذا  فإنفإن  لالكتوزلالكتوز  تخمرتخمر  حدوثحدوث  عدمعدم  أيأي  سلبیةسلبیة  نتیجةنتیجة  عليعلي
    كانتكانت  إذاإذا  أماأما  القولونالقولون  بكتریابكتریا  منمن  المختبرةالمختبرة  العینةالعینة  خلوخلو  عليعلي
    القولونالقولون  بكتریابكتریا  بوجودبوجود  احتماًالاحتماًال  یعطيیعطي  ھذاھذا  فإنفإن  إیجابیةإیجابیة  النتیجةالنتیجة
    االختباراالختبار  إجراءإجراء  لحینلحین  المختبرالمختبر  الغذاءالغذاء  حجزحجز  ویتمویتم  بالعینةبالعینة
..التأكیديالتأكیدي



االختبار التأكیدياالختبار التأكیدي  --٢٢  
  فيفي  علیھاعلیھا  المتحصلالمتحصل  االیجابیةاالیجابیة  النتائجالنتائج  منمن  التأكدالتأكد  فیھفیھ  یتمیتم••

  المیكروباتالمیكروبات  قدرةقدرة  اختباراختبار  یتمیتم  حیثحیث  االحتمالياالحتمالي  االختباراالختبار
  عليعلي  االختباراالختبار  ذلكذلك  فيفي  الالكتوزالالكتوز  بتخمیربتخمیر  قامتقامت  التيالتي
  تثبیطًاتثبیطًا  أكثرأكثر  أيأي((  تخصصیھتخصصیھ  أكثرأكثر  بیئةبیئة  فيفي  بتخمیرهبتخمیره  القیامالقیام
BrilliantBrilliant  بیئةبیئة  مثلمثل  ))المنافسةالمنافسة  للبكتریاللبكتریا greengreen

lactoselactose bilebile (BGLB)(BGLB) brothbroth  ،ومنومن  السائلة،السائلة  
  منمن  الكليالكلي  للعددللعدد  تقریبيتقریبي  تقدیرتقدیر  حسابحساب  یمكنیمكن  ذلكذلك  خاللخالل
..المختبرةالمختبرة  األغذیةاألغذیة  عیناتعینات  فيفي  القولونالقولون  بكتیریابكتیریا



االختبار التكمیلياالختبار التكمیلي  --٤٤
  أعطتأعطت  التيالتي  القولونالقولون  بكتریابكتریا  أنأن  منمن  التأكدالتأكد  بغرضبغرض  االختباراالختبار  ھذاھذا  تمتم••

دردرــــــــالمصالمص  برازیھبرازیھ  ھيھي  ابقینابقینــــــــالسالس  تبارینتبارینــــــــاالخاالخ  فيفي  إیجابیةإیجابیة  ججــــــــــنتائنتائ
          (Fecal(Fecal coliforms)coliforms)،،  روبروبــــــــــمیكمیك  أنأن  منمن  التأكدالتأكد  بغرضبغرض  وكذلكوكذلك
    EE.. colicoli  بالعیناتبالعینات  البكتریاالبكتریا  تلكتلك  مكوناتمكونات  كأحدكأحد  موجودموجود..
  عليعلي  قدرةقدرة  أظھرتأظھرت  التيالتي  البكتریاالبكتریا  فحصفحص  التكمیليالتكمیلي  االختباراالختبار  ویتضمنویتضمن••

  حیثحیث  منمن  وذلكوذلك  التأكیديالتأكیدي  وو  االحتمالياالحتمالي  االختباریناالختبارین  فيفي  الالكتوزالالكتوز  تخمیرتخمیر
..EE((  بیئةبیئة  فيفي  الالكتوزالالكتوز  تخمیرتخمیر  عليعلي  قدرتھاقدرتھا colicoli  ))EC)EC) brothbroth((  
  صفاتصفات  وكذلكوكذلك  م،م،٥٥ºº..٤٥٤٥  حرارةحرارة  درجةدرجة  عليعلي  وذلكوذلك  السائلةالسائلة

EosinEosin  بیئةبیئة  عليعلي  تكونھاتكونھا  التيالتي  المستعمراتالمستعمرات methylenemethylene
blueblue (EMB)(EMB) agaragar  باإلضافةباإلضافة  جرامجرام  صبغصبغ  معمع  وتفاعلھاوتفاعلھا  الصلبةالصلبة  

  تسميتسمي  بیوكیمیائیةبیوكیمیائیة  اختباراتاختبارات  أربعةأربعة  منمن  مجموعةمجموعة  إجراءإجراء  إليإلي
االیمفكاالیمفك  بمجموعةبمجموعة



األجھزة واألدواتاألجھزة واألدوات

..حضان كھربيحضان كھربي••
..ماصات زجاجیة معقمة ومعھا ساحب بالستیكماصات زجاجیة معقمة ومعھا ساحب بالستیك••
..ماصات میكرولتریةماصات میكرولتریة••
..معقمةمعقمة  (Tips)(Tips)أسنان ماصات میكرولتریة أسنان ماصات میكرولتریة ••



الموادالمواد
..دمیاطيدمیاطي  جبنجبن  وعینةوعینة  الخامالخام  لبنلبن  عینةعینة••
LaurylLauryl    بیئةبیئة•• sulfatesulfate tryptosetryptose (LST)(LST) brothbroth  

    علبعلب  تحتويتحتوي  اختباراختبار  أنابیبأنابیب  فيفي    وموزعةوموزعة  معقمةمعقمة  السائلةالسائلة
..درھامدرھام  أنابیبأنابیب

BrilliantBrilliant  بیئةبیئة•• greengreen lactoselactose bilebile (BGLB)(BGLB) brothbroth  
    علبعلب  تحتويتحتوي  اختباراختبار  أنابیبأنابیب  فيفي    وموزعةوموزعة  معقمةمعقمة  السائلةالسائلة
..درھامدرھام  أنابیبأنابیب

    وموزعوموزع  معقممعقم  (saline)(saline)  %%٨٥٨٥..٠٠  تركیزهتركیزه  ملحيملحي  محلولمحلول••
    األقصياألقصي  االسترجاعاالسترجاع  بیئةبیئة  أوأو  اختباراختبار  أنابیبأنابیب  فيفي  ملليمللي  ٩٩  بمعدلبمعدل

(Maximum(Maximum recoveryrecovery diluent)diluent)  بمعدلبمعدل  ومعبأةومعبأة  معقمةمعقمة    
..اختباراختبار  أنابیبأنابیب  فيفي  ملليمللي  ٩٩



  فيفي  القولونالقولون  بكتریابكتریا  عنعن  للكشفللكشف  االحتمالياالحتمالي  االختباراالختبار
الدمیاطيالدمیاطي  والجبنوالجبن  الخامالخام  اللبناللبن  منمن  عیناتعینات

    وعملوعمل  الدمیاطيالدمیاطي  والجبنوالجبن  الخامالخام  اللبناللبن  عینةعینة  بتحضیربتحضیر  قمقم••
    العملیةالعملیة  الدروسالدروس  فيفي  فعلتفعلت  أنأن  سبقسبق  كماكما  منھامنھا  عشریةعشریة  تخفیفاتتخفیفات
..السابقةالسابقة

    لتلقیحلتلقیح  وتستخدموتستخدم  العینةالعینة  منمن  مناسبةمناسبة  تخفیفاتتخفیفات  اختیاراختیار  یتمیتم••
  السائلةالسائلة  LSTLST  بیئةبیئة  عليعلي  تحتويتحتوي  أنابیبأنابیب  ٥٥  أوأو  ٣٣  منمن  مجموعاتمجموعات

    ثمثم  المجموعةالمجموعة  فيفي  أنبوبةأنبوبة  لكللكل  المخففةالمخففة  العینةالعینة  منمن  ملليمللي  ١١  بواقعبواقع
    ثمثم  ساعةساعة  ٢٢  ±±  ساعةساعة  ٤٨٤٨  لمدةلمدة  مم٣٥٣٥ºº  عليعلي  األنابیباألنابیب  تحضنتحضن
Durham'sDurham's((  درھامدرھام  أنبوبةأنبوبة  فيفي  الغازالغاز  تجمعتجمع  لمعرفةلمعرفة  تفحصتفحص
tubetube((  المحتویةالمحتویة  االختباراالختبار  أنبوبةأنبوبة  بداخلبداخل  مقلوبةمقلوبة  توضعتوضع  التيالتي    
  LSTLST  بیئةبیئة  عليعلي



خطوات االختبار االحتمالي للكشف عن بكتریا مجموعة القولون في خطوات االختبار االحتمالي للكشف عن بكتریا مجموعة القولون في 
..اللبن الخام والجبن الدمیاطياللبن الخام والجبن الدمیاطي

مع   ٩:١إعداد عینة الجبن الدمیاطي أو اللبن الخام ومزجھا بنسبة  -١

)١-١٠(محلول التخفیف فیمثل الناتج التخفیف األول 

مللي من العینة إلجراء التخفیفات العشریة ١یؤخذ  -٢

التخفیف الثاني
 )٢- ١٠(

التخفیف الثاني
 )٣- ١٠(

مجموعات  ٣یتم تلقیح   -٣
 LSTبیئة من أنابیب 

من التخفیفات السائلة 
المختلفة ثم یتم التحضین علي 

.  ساعة ٤٨م لمدة ° ٣٥



    التيالتي  أيأي((  موجبةموجبة  نتیجةنتیجة  أعطتأعطت  التيالتي  األنابیباألنابیب  عددعدد  تسجیلتسجیل  یتمیتم••
    منھمنھ  األنابیباألنابیب  تلقیحتلقیح  تمتم  الذيالذي  التخفیفالتخفیف  وكذلكوكذلك  ))غازغاز  فیھافیھا  تكونتكون
    منمن  التقریبيالتقریبي  العددالعدد  حسابحساب  فيفي  البیاناتالبیانات  ھذهھذه  استخداماستخدام  یتمیتم  حیثحیث
..التأكیديالتأكیدي  االختباراالختبار  إجراءإجراء  بعدبعد  وذلكوذلك  العینةالعینة  فيفي  القولونالقولون  بكتریابكتریا

    العینةالعینة  منمن  تحضیرھاتحضیرھا  تمتم  التيالتي  التخفیفاتالتخفیفات  تلقیحتلقیح  یتمیتم  أنأن  ویمكنویمكن••
  مم٣٥٣٥ºº  عليعلي  التحضینالتحضین  یتمیتم  ثمثم  الصلبةالصلبة  VRBVRB  بیئةبیئة  منمن  أطباقأطباق  فيفي
    والتيوالتي  المزرقةالمزرقة  الحمراءالحمراء  المستعمراتالمستعمرات  عدعد  معمع  ساعةساعة  ٤٨٤٨  لمدةلمدة
    بیئةبیئة  استخداماستخدام  یفضلیفضل  ماما  غالبًاغالبًا  ولكنولكن  حولھا،حولھا،  راسبراسب  یتكونیتكون
..االختباراالختبار  ھذاھذا  فيفي  سائلةسائلة



  فيفي  القولونالقولون  بكتریابكتریا  عنعن  للكشفللكشف  التأكیديالتأكیدي  االختباراالختبار
الدمیاطيالدمیاطي  والجبنوالجبن  الخامالخام  اللبناللبن  منمن  عیناتعینات

  وذلكوذلك  االحتمالياالحتمالي  االختباراالختبار  فيفي  الموجبةالموجبة  LSTLST  بیئةبیئة  أنابیبأنابیب  ترجترج••
  ))LoopfullLoopfull((  التلقیحالتلقیح  إبرةإبرة  عقدةعقدة  ملءملء  منھامنھا  یؤخذیؤخذ  ثمثم  برفقبرفق
    عليعلي  تحضنتحضن  والتيوالتي  السائلةالسائلة  ))BGLBBGLB((  بیئةبیئة  أنابیبأنابیب  إليإلي  وتنقلوتنقل
٣٥٣٥ººالغازالغاز  تكونتكون  حیثحیث  منمن  فحصھافحصھا  یتمیتم  ثمثم  ساعةساعة  ٤٨٤٨  لمدةلمدة  مم    

..بھابھا  الموجودةالموجودة  درھامدرھام  بأنبوبةبأنبوبة
    منمن  التأكدالتأكد  یتمیتم  ذلكذلك  خاللخالل  ومنومن  الموجبةالموجبة  األنابیباألنابیب  تسجیلتسجیل  یتمیتم••

    االختباراالختبار  فيفي  علیھاعلیھا  الحصولالحصول  السابقالسابق  الموجبةالموجبة  النتائجالنتائج
    فيفي  القولونالقولون  بكتریابكتریا  لعددلعدد  تقریبيتقریبي  تقدیرتقدیر  وحسابوحساب  االحتمالياالحتمالي
    ذكرناذكرنا  أنأن  سبقسبق  كماكما  وذلكوذلك  احتماًالاحتماًال  األكثراألكثر  الرقمالرقم  بطریقةبطریقة  العینةالعینة
..العاشرالعاشر  العمليالعملي  الدرسالدرس  فيفي


