
عشرعشر  الدرس العملي الثانيالدرس العملي الثاني
لكشف عن بكتریا القولونلكشف عن بكتریا القولونتابع اتابع ا
  Coliform groupColiform group

في اللبن ومنتجاتھفي اللبن ومنتجاتھ  



أھداف الدرسأھداف الدرس
..EE  میكروبمیكروب  عنعن  الكشفالكشف  بأھمیةبأھمیة  التعریفالتعریف•• colicoli  عندعند  

  االحتمالياالحتمالي  االختباریناالختبارین  فيفي  موجبةموجبة  نتائجنتائج  عليعلي  الحصولالحصول
..والتأكیديوالتأكیدي

    تعریفتعریف  الختباراتالختبارات  العلمیةالعلمیة  األسساألسس  عليعلي  التعرفالتعرف••
..EE  لمیكروبلمیكروب  ))التأكیدیةالتأكیدیة  االختباراتاالختبارات(( colicoli..
    لمیكروبلمیكروب  التأكیدیةالتأكیدیة  باالختباراتباالختبارات  القیامالقیام  عليعلي  التدریبالتدریب••

EE.. colicoli..



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 ••
..ابر تلقیحابر تلقیح••
..شرائح زجاجیةشرائح زجاجیة••



المواد والمزارعالمواد والمزارع
    االختباریناالختبارین  فيفي  موجبةموجبة  نتائجنتائج  أعطتأعطت  BGLBBGLB  أوأو  LSTLST  أنابیبأنابیب••

..السابقالسابق  العمليالعملي  الدرسالدرس  فيفي  والتأكیديوالتأكیدي  االحتمالياالحتمالي
..EE  بیئةبیئة•• colicoli (EC)(EC) brothbroth  فيفي    وموزعةوموزعة  معقمةمعقمة  السائلةالسائلة    

..مقلوبةمقلوبة  درھامدرھام  أنابیبأنابیب  عليعلي  تحتويتحتوي  اختباراختبار  أنابیبأنابیب
EosinEosin  بیئةبیئة•• methylenemethylene blueblue (EMB)(EMB) agaragar  الصلبةالصلبة  

..بتريبتري  أطباقأطباق  فيفي  ومصبوبةومصبوبة  معقمةمعقمة
Nutrient(Nutrient)  المغذيالمغذي  األجاراألجار  بیئةبیئة  •• agar)agar)  ومصبوبةومصبوبة  معقمةمعقمة    

..اختباراختبار  أنابیبأنابیب  فيفي  مائلمائل  أجارأجار  صورةصورة  فيفي



Tryptone(Tryptone)((  السائلةالسائلة  التربتوفانالتربتوفان  أوأو  التربتونالتربتون  بیئةبیئة•• brothbroth
(TB)(TB)  اختباراختبار  أنابیبأنابیب  فيفي  وموزعةوموزعة  معقمةمعقمة..

Kovac's(Kovac's)  كوفاككوفاك  كشافكشاف  •• reagent)reagent)..
    معقمةمعقمة  (MR(MR--VP)VP)بروسكوربروسكور  فوجسفوجس  - - المیثیلالمیثیل  أحمرأحمر  بیئةبیئة••

..اختباراختبار  أنابیبأنابیب  فيفي  وموزعةوموزعة
..(Creatine)(Creatine)  كریاتینكریاتین••
..المیثیلالمیثیل  أحمرأحمر  دلیلدلیل••
    صبغةصبغة  محلولمحلول  وتشملوتشمل  جرامجرام  بطریقةبطریقة  للصبغللصبغ  الالزمةالالزمة  المحالیلالمحالیل••

    محلولمحلول  السفرانین،السفرانین،  صبغةصبغة  محلولمحلول  البنفسجي،البنفسجي،  الكریستالالكریستال
..))%%٩٥٩٥((  إیثیليإیثیلي  كحولكحول  الیودین،الیودین،

KoserKoser  بیئةبیئة•• citratecitrate brothbroth  فيفي  وموزعةوموزعة  معقمةمعقمة  السائلةالسائلة    
    ..اختباراختبار  أنابیبأنابیب



اختبار قدرة المزارع البكتیریة علي تخمیر الالكتوز في اختبار قدرة المزارع البكتیریة علي تخمیر الالكتوز في 
مم٤٥.٥٤٥.٥ººالسائلة علي درجة حرارة السائلة علي درجة حرارة   ECECبیئة بیئة 

  عقدةعقدة  ململ  منھامنھا  یؤخذیؤخذ  ثمثم  الموجبةالموجبة  BGLBBGLB  أوأو  LSTLST  أنابیبأنابیب  ترجترج••
(Loopfull)(Loopfull)  بیئةبیئة  عليعلي  محتویھمحتویھ  أنبوبةأنبوبة  إليإلي  وتنقلوتنقل  تلقیحتلقیح  إبرةإبرة    

ECEC  ٥٥..٤٥٤٥  حرارةحرارة  درجةدرجة  عليعلي  البیئةالبیئة  تحضینتحضین  ویتمویتم  السائلةالسائلةººمم  
..ساعةساعة  ٤٨٤٨  لمدةلمدة

  درھامدرھام  أنابیبأنابیب  فيفي  الغازالغاز  تكونتكون  مديمدي  لتبینلتبین  األنابیباألنابیب  تفحصتفحص••
  بكتریابكتریا  ھناكھناك  أنأن  عليعلي  الحالةالحالة  ھذهھذه  فيفي  یدلیدل  والذيوالذي  بھابھا  الموجودةالموجودة
..المختبرةالمختبرة  العینةالعینة  فيفي  المصدرالمصدر  برازیھبرازیھ  قولونقولون



  عليعلي  السابقةالسابقة  المزارعالمزارع  منمن  الناتجةالناتجة  المستعمراتالمستعمرات  صفاتصفات
الصلبةالصلبة  EMBEMB  بیئةبیئة

  عقدةعقدة  ملءملء  منھامنھا  ونأخذونأخذ  الموجبةالموجبة  ECEC  أنبوبةأنبوبة  رجرج  یتمیتم••
  EMBEMB  بیئةبیئة  سطحسطح  عليعلي  تخطیطھاتخطیطھا  لیتملیتم  تلقیحتلقیح  إبرةإبرة

    عليعلي  التحضینالتحضین  یتمیتم  ثمثم  أطباقأطباق  فيفي  المصبوبةالمصبوبة  الصلبةالصلبة
٣٥٣٥ººساعةساعة  ٢٤٢٤--١٨١٨  لمدةلمدة  مم..

  ذاتذات  مستعمراتمستعمرات  ظھورظھور  حیثحیث  منمن  األطباقاألطباق  تفحصتفحص••
  معدنیةمعدنیة  لمعةلمعة  ذاتذات  تكونتكون  وقدوقد  اللوناللون  غامقغامق  مركزمركز
..مخضرةمخضرة



  معمع  EMBEMB  بیئةبیئة  عليعلي  النامیةالنامیة  المستعمراتالمستعمرات  خالیاخالیا  تفاعلتفاعل
جرامجرام  صبغصبغ

  منمن  التلقیحالتلقیح  بإبرةبإبرة  منفصلتینمنفصلتین  لمستینلمستین  أخذأخذ  یتمیتم••
  السابقالسابق  بالصفاتبالصفات  EMBEMB  طبقطبق  عليعلي  نامیتیننامیتین  مستعمرتینمستعمرتین
  فعلتفعلت  أنأن  سبقسبق  كماكما  جرامجرام  بصبغبصبغ  فحصھافحصھا  یتمیتم  ثمثم  ذكرھاذكرھا
..السابقةالسابقة  العملیةالعملیة  الدروسالدروس  فيفي

..EE  خالیاخالیا  تظھرتظھر•• colicoli  شكلشكل  فيفي  المجھرالمجھر  تحتتحت  
..لجراملجرام  سالبھسالبھ  قصیرةقصیرة  عصویاتعصویات



    بیئةبیئة  عليعلي  النامیةالنامیة  المستعمراتالمستعمرات  منمن  عزالتعزالت  تفاعالتتفاعالت
EMBEMB  االیمفیكاالیمفیك  اختباراتاختبارات  معمع..

  لمساتلمسات  بإستخدامبإستخدام  االیمفكاالیمفك  اختباراتاختبارات  تجريتجري  أنأن  یمكنیمكن••
  األطباق،األطباق،  عليعلي  النامیةالنامیة  المستعمراتالمستعمرات  منمن  التلقیحالتلقیح  بإبرةبإبرة
    أجارأجار  عليعلي  اللمساتاللمسات  تخطیطتخطیط  یتمیتم  أنأن  األفضلاألفضل  منمن  ولكنولكن
NutrientNutrient((  المغذيالمغذي  األجاراألجار  مثلمثل  مغذیةمغذیة  بیئةبیئة  منمن  مائلمائل

agaragar((  ٣٥٣٥  عليعلي  تحضینھاتحضینھا  ویتمویتمººساعةساعة  ٢٤٢٤--١٨١٨  لمدةلمدة  مم  
  ))IsolateIsolate((  عزلةعزلة  المزرعةالمزرعة  عليعلي  یطلقیطلق  ذلكذلك  وعندوعند
    كماكما  المختلفةالمختلفة  االختباراتاالختبارات  إلجراءإلجراء  لمساتلمسات  منھامنھا  وتؤخذوتؤخذ
::یليیلي



اختبار االندولاختبار االندول  - - ١١
TryptoneTryptone))  السائلةالسائلة  التربتوفانالتربتوفان  أوأو  التربتونالتربتون  بیئةبیئة  تلقیحتلقیح  یتمیتم••

brothbroth (TB))(TB))  عليعلي  التحضینالتحضین  یتمیتم  ثمثم  المیكروبالمیكروب  منمن  بلمسةبلمسة    
٣٥٣٥ººساعةساعة  ٢٤٢٤  لمدةلمدة  مم..

Kovac's(Kovac's)  كوفاككوفاك  كشافكشاف  منمن  ملليمللي  ٣٣..٠٠--٢٢..٠٠  یضافیضاف••
reagent)reagent)  االختباراالختبار  ویعتبرویعتبر  التحضینالتحضین  بعدبعد  المزرعةالمزرعة  إليإلي    

    منمن  العلیاالعلیا  الطبقةالطبقة  فيفي  أحمرأحمر  لونلون  ظھورظھور  حالةحالة  فيفي  موجبًاموجبًا
..البیئةالبیئة

بروسكوبروسكو  الفوجسالفوجس  اختباراختبار  --٢٢  
  عليعلي  المیكروبالمیكروب  قدرةقدرة  عنعن  الكشفالكشف  یتمیتم  االختباراالختبار  ھذاھذا  فيفي          

    االسیتویناالسیتوین  مركبمركب  وإنتاجوإنتاج  الجلوكوزالجلوكوز  سكرسكر  تخمیرتخمیر
))AcetoinAcetoin((  ،،  یليیلي  فیمافیما  خطواتھخطواتھ  وتتلخصوتتلخص::



    سســــــــفوجفوج  --المیثیلالمیثیل  مرمرــــــــأحأح  بیئةبیئة  تلقیحتلقیح  یتمیتم••
روسكورروسكورــــــــبب

(MR(MR--VP)VP)  عليعلي  التحضینالتحضین  یتمیتم  ثمثم  المیكروبالمیكروب  منمن  بلمسھبلمسھ    
٣٥٣٥ººساعةساعة  ٤٨٤٨  لمدةلمدة  مم..

  أنبوبةأنبوبة  إليإلي  التحضینالتحضین  بعدبعد  العینةالعینة  منمن  ملليمللي  ١١  ینقلینقل••
  ھیدروكسیدھیدروكسید  محلولمحلول  ملليمللي  ٢٢..٠٠  ویضافویضاف  فارغةفارغة

  ٢٢  منمن  یضافیضاف  ثمثم  الرجالرج  معمع  ))%%٤٠٤٠  تركیزهتركیزه((  الصودیومالصودیوم
  وترجوترج  (Creatine)(Creatine)  الكریاتینالكریاتین  منمن  بللوراتبللورات  ٣٣  إليإلي

  موجبًاموجبًا  االختباراالختبار  ویعتبرویعتبر  ساعتینساعتین  لمدةلمدة  وتتركوتترك  األنبوبةاألنبوبة
..باألنبوبةباألنبوبة  ورديوردي  لونلون  تكونتكون  إذاإذا



اختبار أحمر المیثیلاختبار أحمر المیثیل  --٣٣
qq    عليعلي  المیكروبالمیكروب  قدرةقدرة  عنعن  الكشفالكشف  یتمیتم  االختباراالختبار  ھذاھذا  فيفي  

    االختباراالختبار  عقبعقب  إجرائھإجرائھ  ویتمویتم  أحماض،أحماض،  وإنتاجوإنتاج  الجلوكوزالجلوكوز  تخمیرتخمیر
::یليیلي  كماكما  وذلكوذلك  السابقالسابق

ساعة أخري علي ساعة أخري علي   ٤٨٤٨لمدة لمدة   MRMR--VPVPیتم تحضین أنبوبة یتم تحضین أنبوبة ••
٣٥٣٥ººم وذلك بعد إجراء اختبار الفوجس بروسكور السابقم وذلك بعد إجراء اختبار الفوجس بروسكور السابق..

نقاط من دلیل أحمر المیثیل إلي األنبوبة بعد  نقاط من دلیل أحمر المیثیل إلي األنبوبة بعد    ٦٦  --٥٥یضاف یضاف ••
التحضین، ویعد ظھور لون أحمر نتیجة إیجابیة بینما اللون  التحضین، ویعد ظھور لون أحمر نتیجة إیجابیة بینما اللون  

..األصفر یعنى أن االختبار سلبياألصفر یعنى أن االختبار سلبي



اختبار استخدام السترات كمصدر للكربوناختبار استخدام السترات كمصدر للكربون  --٤٤
qqعليعلي  المیكروبالمیكروب  قدرةقدرة  عنعن  الكشفالكشف  یتمیتم  االختباراالختبار  ھذاھذا  فيفي    

  فيفي  العضويالعضوي  للكربونللكربون  وحیدوحید  كمصدركمصدر  الستراتالسترات  استخداماستخدام
::یليیلي  كماكما  إجرائھإجرائھ  ویتمویتم  الزرع،الزرع،  بیئةبیئة

KoserKoser  بیئةبیئة  تلقیحتلقیح  یتمیتم•• citratecitrate  منمن  بلمسھبلمسھ  السائلةالسائلة    
..مم٣٥٣٥ºº  عليعلي  ساعةساعة  ٩٦٩٦  لمدةلمدة  تحضنتحضن  ثمثم  المیكروبالمیكروب

    ذلكذلك  یدلیدل  حیثحیث  بھابھا  عكارهعكاره  تكونتكون  حیثحیث  منمن  األنابیباألنابیب  تفحصتفحص••
موجبموجب  االختباراالختبار  أنأن  عليعلي



  E. coliE. coliومن خالل ھذه االختبارات یمكن التعرف علي ومن خالل ھذه االختبارات یمكن التعرف علي 
::كما یليكما یلي  (Types)(Types)والتي یظھر منھا طرازان والتي یظھر منھا طرازان 

CViMITest
--++E. coli type 1
--+-E. coli type 2


