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طرق عد البكتریا في اللبن ومنتجاتھطرق عد البكتریا في اللبن ومنتجاتھ
  طریقة العد علي األطباقطریقة العد علي األطباق: : أوًالأوًال



أھداف الدرسأھداف الدرس

qqالتعریف بمفھوم الجودة المیكروبیولوجیة للبن ومنتجاتھالتعریف بمفھوم الجودة المیكروبیولوجیة للبن ومنتجاتھ..
qqالتعریف بصفة عامة بأھم طرق عد البكتریا في اللبن ومنتجاتةالتعریف بصفة عامة بأھم طرق عد البكتریا في اللبن ومنتجاتة..
qqالتعریف باألساس العلمي لطریقتي العد علي األطباق وأفالم بتريالتعریف باألساس العلمي لطریقتي العد علي األطباق وأفالم بتري..
qq التدریب علي إعداد عینات اللبن ومنتجاتھ للتحلیالت التدریب علي إعداد عینات اللبن ومنتجاتھ للتحلیالت

..المیكروبیولوجیةالمیكروبیولوجیة
qq التدریب علي طریقة العد علي األطباق لتقدیر العدد البكتیري الكلي التدریب علي طریقة العد علي األطباق لتقدیر العدد البكتیري الكلي

.  .  في اللبن ومنتجاتھفي اللبن ومنتجاتھ
qq التدریب علي طریقة أفالم بتري لتقدیر العدد البكتیري الكلي في التدریب علي طریقة أفالم بتري لتقدیر العدد البكتیري الكلي في

..اللبن ومنتجاتھاللبن ومنتجاتھ



طرق عد المیكروبات في اللبنطرق عد المیكروبات في اللبن
qqمباشرةمباشرة  طرقطرق  ::أوًالأوًال  Methods)Methods)(Direct(Direct::  عليعلي  تعتمدتعتمد  وھىوھى  

    ::وتشملوتشمل  المیكروباتالمیكروبات  معمع  المباشرالمباشر  التعاملالتعامل
PlatePlate  األطباقاألطباق  عليعلي  العدالعد•• countcount methodmethod    
احتماًالاحتماًال  األكثراألكثر  الرقمالرقم  بطریقةبطریقة  العدالعد••

    Most probable number (MPN) methodMost probable number (MPN) method    
المباشرالمباشر  المجھريالمجھري  العدالعد••

    Direct microscopic enumeration methodDirect microscopic enumeration method    
qqطرق غیر مباشرة طرق غیر مباشرة : : ثانیًاثانیًا(Indirect Methods)(Indirect Methods)  ::   ویتم من ویتم من

خاللھا عد المیكروبات اعتمادًا علي تقدیر نشاط فسیولوجي معین خاللھا عد المیكروبات اعتمادًا علي تقدیر نشاط فسیولوجي معین 
::تقوم بھ ویكون مرتبطًا بالعدد الكلي لھا، وتشمل ھذه الطرقتقوم بھ ویكون مرتبطًا بالعدد الكلي لھا، وتشمل ھذه الطرق



  DyeDye--reduction testreduction testطریقة اختزال الصبغات طریقة اختزال الصبغات ••
Electrical methodsElectrical methodsالطرق الكھربیة الطرق الكھربیة ••
الطرق المعتمدة علي تقدیر مركب االدینوسین ثالثي  الطرق المعتمدة علي تقدیر مركب االدینوسین ثالثي  ••

..(ATP)(ATP)الفوسفات الفوسفات 
  الطرقالطرق  أحديأحدي  عليعلي  الدرسالدرس  ھذاھذا  فيفي  تركیزناتركیزنا  یكونیكون  وسوفوسوف

..األطباقاألطباق  عليعلي  العدالعد  طریقةطریقة  وھيوھي  المباشرةالمباشرة



طریقة العد علي األطباقطریقة العد علي األطباق
    اختبارھااختبارھا  المرادالمراد  العینةالعینة  تحضیرتحضیر  فيفي  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  تتلخصتتلخص••

  منمن  سلسلةسلسلة  عملعمل  معمع  سائلسائل  معلقمعلق  صورةصورة  فيفي  تكونتكون  بحیثبحیث
Decimal(Decimal)  العشریةالعشریة  التخفیفاتالتخفیفات dilutions)dilutions)  المعلقالمعلق  ھذاھذا  منمن    

    ثمثم  ))تخفیفتخفیف  مرةمرة  كلكل  فيفي  مراتمرات  عشرةعشرة  المعلقالمعلق  تخفیفتخفیف  یتمیتم  أيأي((
    زرعزرع  بیئةبیئة  مزجھامزجھا  لیتملیتم  التخفیفاتالتخفیفات  تلكتلك  منمن  عیناتعینات  تؤخذتؤخذ

(Culture(Culture medium)medium)  یتمیتم  ثمثم  بتريبتري  أطباقأطباق  فيفي  مصبوبةمصبوبة    
    درجةدرجة  حیثحیث  منمن  مناسبةمناسبة  ظروفظروف  تحتتحت  البیئةالبیئة  تلكتلك  تحضینتحضین
    عدعد  یتمیتم  ثمثم  أیامأیام  ثالثةثالثة  إليإلي  یومیوم  لمدةلمدة  وذلكوذلك  والتھویةوالتھویة  الحرارةالحرارة

..األطباقاألطباق  عليعلي  تظھرتظھر  التيالتي  (colonies)(colonies)  المستعمراتالمستعمرات



األجھزة واألدواتاألجھزة واألدوات

..مم°°٥٠٥٠حمام مائي مضبوط علي حمام مائي مضبوط علي ••
..(Incubators)(Incubators)حضانات كھربیة حضانات كھربیة ••
..ماصات زجاجیة معقمة ومعھا ساحب بالستیكماصات زجاجیة معقمة ومعھا ساحب بالستیك••
..ماصة میكرولتریةماصة میكرولتریة••
..معقمةمعقمة  (Tips)(Tips)أسنان ماصات میكرولتریة أسنان ماصات میكرولتریة ••
..أو ابر تلقیح بالستیكیة معقمةأو ابر تلقیح بالستیكیة معقمة  (Spreaders)(Spreaders)ناشرات ناشرات ••
..أطباق بتري معقمةأطباق بتري معقمة••



الموادالمواد
Standard(Standard)  القیاسیةالقیاسیة  الطرقالطرق  أجارأجار  بیئةبیئة•• methodsmethods

agar)agar)  والكمیةوالكمیة  بتريبتري  أطباقأطباق  فيفي  منھامنھا  كمیةكمیة  صبصب  وتموتم  معقمةمعقمة    
..مخروطیةمخروطیة  دوارقدوارق  فيفي  معبأةمعبأة  األخرياألخري

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

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

للبكتريللبكتري  الكليالكلي  بالعدبالعد  خاصةخاصة  بتريبتري  أفالمأفالم••



تحضیر عینات اللبن ومنتجاتھتحضیر عینات اللبن ومنتجاتھ
  ومنتجاتھومنتجاتھ  اللبناللبن  عیناتعینات  لتحضیرلتحضیر  التالیةالتالیة  الخطواتالخطوات  نستخدمنستخدم  سوفسوف••

  ھذهھذه  أنأن  نالحظنالحظ  أنأن  یجبیجب  ولكنولكن  البكتریا،البكتریا،  منمن  الكليالكلي  العددالعدد  تقدیرتقدیر  الختبارالختبار
  فيفي  ومنتجاتھومنتجاتھ  اللبناللبن  فحصفحص  عندعند  بھابھا  القیامالقیام  أیضًاأیضًا  یتمیتم  الخطواتالخطوات

  تقدیرتقدیر  أوأو  عنعن  للكشفللكشف  تجريتجري  التيالتي  األخرياألخري  المیكروبیولوجیةالمیكروبیولوجیة  االختباراتاالختبارات
  الزرعالزرع  بیئاتبیئات  باستخدامباستخدام  وذلكوذلك  المیكروباتالمیكروبات  منمن  معینةمعینة  أنواعأنواع  أعدادأعداد

السائلةالسائلة  أوأو  الصلبةالصلبة
::الخامالخام  اللبناللبن  عیناتعینات  تجھیزتجھیز    --أأ
  تقلیبھتقلیبھ  یتمیتم  فإنھفإنھ  أقساطأقساط  أوأو  (Tanks)(Tanks)  خزاناتخزانات  فيفي  الخامالخام  اللبناللبن  استالماستالم  عندعند••

  باستخدامباستخدام  عیناتعینات  منھمنھ  تؤخذتؤخذ  ثمثم  معقممعقم  (Plunger)(Plunger)  مقلبمقلب  باستخدامباستخدام  جیدًاجیدًا
  مقررمقرر  فيفي  العملیةالعملیة  الدروسالدروس  راجعراجع((  معقممعقم  (Dipper)(Dipper)  ))منطالمنطال((  مكیالمكیال
    ))األدواتاألدوات  ھذهھذه  حولحول  التفاصیلالتفاصیل  منمن  لمزیدلمزید  ومعامالتھومعامالتھ  السائلالسائل  اللبناللبن

  ونظرًاونظرًا  للمعمل،للمعمل،  ترسلترسل  ثمثم  معقمةمعقمة  زجاجاتزجاجات  فيفي  العیناتالعینات  ھذهھذه  وتوضعوتوضع
..أخريأخري  خطواتخطوات  إليإلي  الحاجةالحاجة  بدونبدون  مباشرةمباشرة  تخفیفھاتخفیفھا  فیمكنفیمكن  العینةالعینة  سیولھسیولھ



::UHTUHTتجھیز عینات اللبن المبستر ولبن تجھیز عینات اللبن المبستر ولبن . . بب
  بینمابینما  بالستیكیةبالستیكیة  علبعلب  أوأو  أكیاسأكیاس  فيفي  المبسترالمبستر  اللبناللبن  تعبئةتعبئة  یتمیتم  ماما  عادةعادة  ••

Tetra(Tetra)  تتراباكتتراباك  عبواتعبوات  فيفي  UHTUHT  لبنلبن  تعبئةتعبئة  یتمیتم pack)pack)  ،،  أخذأخذ  وعندوعند  
  ویتمویتم  العبوةالعبوة  سطحسطح  عليعلي  جزءجزء  تحدیدتحدید  یتمیتم  فإنھفإنھ  األلباناأللبان  ھذهھذه  منمن  عیناتعینات
  غرسغرس  یتمیتم  ثمثم  ))%%٧٥٧٥  تركیزهتركیزه((  االیثیلياالیثیلي  الكحولالكحول  باستخدامباستخدام  تعقیمھتعقیمھ
  فيفي  توضعتوضع  مناسبةمناسبة  عینةعینة  سحبسحب  ویتمویتم  العبوةالعبوة  فيفي  معقمةمعقمة  ))حقنةحقنة((  سرنجةسرنجة
..بعدبعد  فیمافیما  تخفیفھاتخفیفھا  ویتمویتم  معقمةمعقمة  زجاجةزجاجة

المكثفالمكثف  اللبناللبن  عیناتعینات  تجھیزتجھیز  ..ــجج
  دقائقدقائق  لبضعةلبضعة  مم٤٥٤٥ºº  عليعلي  وتسخینھاوتسخینھا  جیدًاجیدًا  المكثفالمكثف  اللبناللبن  عبوةعبوة  مزجمزج  یتمیتم
    إلیھاإلیھا  ویضافویضاف  معقمةمعقمة  زجاجةزجاجة  فيفي  وضعھاوضعھا  یتمیتم  جرامجرام  ١١١١  منھامنھا  یوزنیوزن  ثمثم

    ..جیداجیدا  المزجالمزج  یتمیتم  ثمثم  معقممعقم  تخفیفتخفیف  محلولمحلول  منمن  ملليمللي  ٩٩٩٩



::تجھیز عینات الزبدتجھیز عینات الزبد. . دد
نظرًا ألن الزبد یكون ذا قوام دھني فیتم تحضیره عیناتھ نظرًا ألن الزبد یكون ذا قوام دھني فیتم تحضیره عیناتھ   

::من خالل الخطوات التالیةمن خالل الخطوات التالیة
  أخريأخري  أداةأداة  أوأو  سكینةسكینة  بإستخدامبإستخدام  الزبدالزبد  منمن  عیناتعینات  أخذأخذ  یتمیتم١١..

    زجاجاتزجاجات  أوأو  أوعیةأوعیة  فيفي  العیناتالعینات  ھذهھذه  وضعوضع  ویتمویتم  معقمةمعقمة
  دقیقةدقیقة  ١٥١٥  لمدةلمدة  مم٤٠٤٠ºº  عليعلي  مائيمائي  حمامحمام  إليإلي  نقلھانقلھا  یتمیتم  معقمةمعقمة

    درجاتدرجات  تزیدتزید  أالأال  ویراعيویراعي  الزبد،الزبد،  لصھرلصھر  الرحويالرحوي  الرجالرج  معمع
    المیكروباتالمیكروبات  تتأثرتتأثر  الال  حتىحتى  ذلكذلك  عنعن  الصھرالصھر  مدةمدة  أوأو  الحرارةالحرارة
    الال  أنأن  للعیناتللعینات  الجیدالجید  الصھرالصھر  إتمامإتمام  عليعلي  ویساعدویساعد  بالعینة،بالعینة،

..الزجاجةالزجاجة  أوأو  الوعاءالوعاء  حجمحجم  منمن  %%٥٠٥٠  عنعن  حجمھاحجمھا  یزیدیزید



    بواسطةبواسطة  المنصھرالمنصھر  الزبدالزبد  عینةعینة  منمن  ملليمللي  ١١١١  سحبسحب  یتمیتم٢٢..
    ثمثم  التخفیفالتخفیف  محلولمحلول  منمن  ملليمللي  ٩٩٩٩  بب  تمزجتمزج  ثمثم  الماصةالماصة
    سبقسبق  قدقد  یكونیكون  أنأن  ذلكذلك  قبلقبل  ویراعيویراعي  التخفیف،التخفیف،  عملیةعملیة  تستكملتستكمل

- - ٤٠٤٠  درجةدرجة  إليإلي  المستخدمةالمستخدمة  والماصاتوالماصات  التخفیفالتخفیف  محلولمحلول  تدفئةتدفئة
٤٥٤٥ººكذلككذلك  تخفیفھ،تخفیفھ،  أثناءأثناء  للزبدللزبد  تصلبتصلب  یحدثیحدث  الال  بحیثبحیث  مم    

  الدافئالدافئ  التخفیفالتخفیف  محلولمحلول  منمن  كمیةكمیة  سحبسحب  یتمیتم  أنأن  یراعيیراعي
    قبلقبل  المنصھرالمنصھر  الزبدالزبد  عینةعینة  بھابھا  تؤخذتؤخذ  التيالتي  الماصةالماصة  بواسطةبواسطة
  الداخليالداخلي  الجدارالجدار  بللبلل  عليعلي  یساعدیساعد  وذلكوذلك  بھابھا  العینةالعینة  سحبسحب

..الماصةالماصة  بجداربجدار  الزبدالزبد  التصاقالتصاق  منمن  یقللیقلل  ممامما  للماصةللماصة



::تجھیز عینات الجبن واأللبان المتخمرةتجھیز عینات الجبن واأللبان المتخمرة. . ھـھـ
  ویتمویتم  المعقمالمعقم  العیناتالعینات  أخذأخذ  قلمقلم  باستخدامباستخدام  الجبنالجبن  منمن  عینةعینة  أخذأخذ  یتمیتم  ١١..

  یمكنیمكن  أوأو  الكیسالكیس  بداخلبداخل  وھىوھى  بلطفبلطف  وھرسھاوھرسھا  معقممعقم  كیسكیس  فيفي  وضعھاوضعھا
  أوأو  زجاجیةزجاجیة  ساقساق  باستخدامباستخدام  ھرسھاھرسھا  معمع  معقمةمعقمة  زجاجةزجاجة  إليإلي  العینةالعینة  نقلنقل

  جیدًاجیدًا  مزجھمزجھ  فیمكنفیمكن  الیوجورتالیوجورت  مثلمثل  المتخمرةالمتخمرة  األلباناأللبان  أماأما  معقمة،معقمة،  معدنیةمعدنیة
..معقمةمعقمة  معدنیةمعدنیة  أوأو  زجاجیةزجاجیة  ساقساق  باستخدامباستخدام  عبوتھعبوتھ  فيفي  وھووھو
  ًً  جیدًاجیدًا  الممزوجةالممزوجة  الیوجورتالیوجورت  أوأو  الجبنالجبن  عینةعینة  منمن  جرامجرام  ١١١١  وزنوزن  یتمیتم  ٢٢..

  ))MortarMortar((  ھونھون  أوأو  ))BlenderBlender((  خالطخالط  إليإلي  إماإما  وتنقلوتنقل
  إليإلي  یضافیضاف  ثمثم  ))٨٨  شكلشكل  فيفي  الصورةالصورة  أنظرأنظر((  StomacherStomacherأوجھازأوجھاز
  والذيوالذي  المعقمالمعقم  ))%%٢٢((  الصودیومالصودیوم  ستراتسترات  محلولمحلول  منمن  ملليمللي  ٩٩٩٩  العینةالعینة
  وفائدةوفائدة  مناسبة،مناسبة،  بطریقةبطریقة  المزجالمزج  یتمیتم  ثمثم  مم٤٥٤٥ºº--٤٠٤٠  إليإلي  تدفئتھتدفئتھ  سبقسبق

  استرجاعاسترجاع  فيفي  المساعدةالمساعدة  ھوھو  الحالةالحالة  ھذهھذه  فيفي  الصودیومالصودیوم  ستراتسترات
المعلقالمعلق  حالةحالة  إليإلي  المتجبنةالمتجبنة  البروتیناتالبروتینات



  املاملــــــــــــمعمع  فيفي  دامھدامھــــــــــــاستخاستخ  بدأبدأ  StomacherStomacher  ازازــــــــــجھجھ••
    العینةالعینة  وضعوضع  فیھفیھ  ویتمویتم  ١٩٧١١٩٧١  عامعام  منذمنذ  األغذیةاألغذیة  میكروبیولوجیامیكروبیولوجیا

    معقممعقم  خاصخاص  بالستیكبالستیك  كیسكیس  فيفي  اختبارھااختبارھا  المرادالمراد  الصلبةالصلبة
    الجھازالجھاز  فيفي  الكیسالكیس  یوضعیوضع  ثمثم  التخفیفالتخفیف  محلولمحلول  إلیھاإلیھا  ویضافویضاف

    منمن  بالمحلولبالمحلول  الجیدالجید  والمزجوالمزج  للتكسیرللتكسیر  العینةالعینة  تتعرضتتعرض  حیثحیث
    جھازجھاز  ویتمیزویتمیز  ،،))PaddlesPaddles((  مضربینمضربین  حركةحركة  خاللخالل

StomacherStomacher  الغسیلالغسیل  إليإلي  یحتاجیحتاج  الال  أنھأنھ  فيفي  الخالطالخالط  عنعن    
  لمدةلمدة  التشغیلالتشغیل  عندعند  فإنھفإنھ  كذلككذلك  وأخري،وأخري،  عینةعینة  بینبین  والتعقیموالتعقیم
    أثناءأثناء  العینةالعینة  فيفي  حرارةحرارة  تتكونتتكون  الال  ))دقیقةدقیقة  ٢٢  حواليحوالي((  مناسبةمناسبة
  بمابما  األكیاساألكیاس  حفظحفظ  ویمكنویمكن  المحلول،المحلول،  معمع  وتكسیرھاوتكسیرھا  خلطھاخلطھا
    تبریدتبرید  تحتتحت  بالمحلولبالمحلول  ومزجھاومزجھا  ضربھاضربھا  بعدبعد  عیناتعینات  منمن  تحتویھتحتویھ
    تشغیلتشغیل  عنعن  ینتجینتج  الال  فإنھفإنھ  ذلكذلك  إليإلي  إضافةإضافة  استخدامھا،استخدامھا،  لحینلحین

الخالخ  مثلمثل  مزعجةمزعجة  ضوضاءضوضاء  الجھازالجھاز



    لجھازلجھاز  عامةعامة  صورةصورة  --أأ
StomacherStomacher  یستخدمیستخدم  الذيالذي  

  المنتجاتالمنتجات  عیناتعینات  تحضیرتحضیر  فيفي
  الزبد،الزبد،  الجبن،الجبن،((  الصلبةالصلبة  اللبنیةاللبنیة

  لالختباراتلالختبارات  ))....إلخإلخ  الیوجورت،الیوجورت،
..المیكروبیولوجیةالمیكروبیولوجیة

  معقممعقم  كیسكیس  فيفي  جبنجبن  عینةعینة  --بب
  التخفیفالتخفیف  محلولمحلول  إلیھاإلیھا  ومضافومضاف

  عليعلي((  الجھازالجھاز  فيفي  وضعھاوضعھا  قبلقبل
  فيفي  وضعھاوضعھا  وبعدوبعد  ))الیسارالیسار
  تمتم  حیثحیث  ))الیمینالیمین  عليعلي((  الجھازالجھاز

  وامتزاجھاوامتزاجھا  وھرسھاوھرسھا  ضغطھاضغطھا
..التخفیفالتخفیف  بمحلولبمحلول



::األخرىاألخرى  المجمدةالمجمدة  اللبنیةاللبنیة  والمنتجاتوالمنتجات  كریمكریم  اآلیساآلیس  عیناتعینات  تجھیزتجھیز  --وو  
    دقیقةدقیقة  ١٥١٥  لمدةلمدة  عبوتھعبوتھ  فيفي  وھووھو  بتركھبتركھ    كریمكریم  اآلیساآلیس  صھرصھر  یتمیتم  

    ١١١١  منھمنھ  ویوزنویوزن  جیدًاجیدًا  مزجھمزجھ  یتمیتم  ثمثم  الغرفة،الغرفة،  حرارةحرارة  درجةدرجة  عليعلي
    منمن  ملليمللي  ٩٩٩٩  إلیھاإلیھا  ویضافویضاف  معقمةمعقمة  زجاجةزجاجة  فيفي  توضعتوضع  جرامجرام

..المعلقالمعلق  تجانستجانس  لضمانلضمان  المزجالمزج  یتمیتم  ثمثم  معقممعقم  تخفیفتخفیف  محلولمحلول
::المجففالمجفف  اللبناللبن  عیناتعینات  تجھیزتجھیز  --زز  

    ویضافویضاف  معقمةمعقمة  زجاجةزجاجة  فيفي  المجففالمجفف  اللبناللبن  منمن  جرامجرام  ١١١١  وزنوزن  یتمیتم
  مم٤٥٤٥ºº--٤٠٤٠  إليإلي  تدفئتھتدفئتھ  سبقسبق  تخفیفتخفیف  محلولمحلول  ملليمللي  ٩٩٩٩  إلیھاإلیھا

  تشربتشرب  إعادةإعادة  تحدثتحدث  حتىحتى  دقیقتیندقیقتین  حواليحوالي  تتركتترك  ثمثم  جیدًاجیدًا  وتمزجوتمزج
))RehydrationRehydration((  منمن  الزجاجةالزجاجة  تقلبتقلب  ثمثم  بالماءبالماء  اللبناللبن  لبروتینلبروتین    

واالمتزاجواالمتزاج  االسترجاعاالسترجاع  لتماملتمام  مرةمرة  ٢٥٢٥  حواليحوالي  ألسفلألسفل  أعليأعلي



  اللبناللبن  عیناتعینات  فيفي  كتریاكتریاــــــــللبللب  ليليــــــالكالك  ددــــــــالعالع  اختباراختبار  إجراءإجراء
تحضیرھاتحضیرھا  بعدبعد  ومنتجاتھومنتجاتھ

  العشریةالعشریة  التخفیفاتالتخفیفات  منمن  سلسلةسلسلة  بعملبعمل  نقومنقوم  سوفسوف  الجزءالجزء  ھذاھذا  فيفي••
))SerialSerial tenten--foldfold dilutionsdilutions((  منتجاتھمنتجاتھ  أوأو  اللبناللبن  عینةعینة  منمن    

    تكونتكون  بحیثبحیث  وذلكوذلك  األولاألول  الجزءالجزء  فيفي  سبقسبق  كماكما  تحضیرھاتحضیرھا  بعدبعد
١١::٩٩  التخفیفالتخفیف  ومحلولومحلول  العینةالعینة  بینبین  النسبةالنسبة

  فقرهفقره  أنأن  حیثحیث  التخفیفالتخفیف  فيفي  المقطرالمقطر  الماءالماء  استخداماستخدام  عدمعدم  ویجبویجب••
    أسموزیھأسموزیھ  صدمةصدمة  یسببیسبب  الصلبةالصلبة  والموادوالمواد  األمالحاألمالح  فيفي

    ملحيملحي  محلولمحلول  استخداماستخدام  إماإما  یفضلیفضل  ماما  وغالبًاوغالبًا  للمیكروباتللمیكروبات
(saline)(saline)  ٨٥٨٥..٠٠  بتركیزبتركیز  الصودیومالصودیوم  كلوریدكلورید  عليعلي  یحتويیحتوي%%    

MaximumMaximum))  األقصىاألقصى  االسترجاعاالسترجاع  محلولمحلول  أوأو recoveryrecovery
diluentdiluent (MRD))(MRD))  الصودیومالصودیوم  كلوریدكلورید  منمن  یتكونیتكون  والذيوالذي    

..وببتونوببتون  ))%%٨٥٨٥..٠٠((



  العینةالعینة  منمن  تحضیرھاتحضیرھا  تمتم  التيالتي  التخفیفاتالتخفیفات  منمن  مناسبمناسب  حجمحجم  أخذأخذ  ویتمویتم••
  الحجمالحجم  ھذاھذا  ویختلفویختلف  ،،))٩٩  شكلشكل  انظرانظر((  الزرعالزرع  ببیئةببیئة  مزجھامزجھا  لیتملیتم  المختبرةالمختبرة
PourPour((  المصبوبةالمصبوبة  األطباقاألطباق  طریقةطریقة  ففيففي  المزج،المزج،  طریقةطریقة  باختالفباختالف
platesplates((  المعقمالمعقم  بتريبتري  طبقطبق  فيفي  ویوضعویوضع  التخفیفالتخفیف  منمن  ملليمللي  ١١  أخذأخذ  یتمیتم  

    حرارةحرارة  درجةدرجة  إليإلي  وتبریدھاوتبریدھا  صھرھاصھرھا  تمتم  والتيوالتي  الزرعالزرع  بیئةبیئة  تضافتضاف  ثمثم
٥٠٥٠  ººمم    

Spread(Spread)  المنشورةالمنشورة  األطباقاألطباق  طریقةطریقة  فيفي  أماأما•• plates)plates)  صبصب  فیتمفیتم  
  تتركتترك  ثمثم  األطباقاألطباق  فيفي  ))مم٥٠٥٠ºº  إليإلي  وتبریدھاوتبریدھا  صھرھاصھرھا  تمتم  التيالتي((  البیئةالبیئة
  عدعد  اختباراختبار  إجراءإجراء  قبلقبل  ذلكذلك  یتمیتم  أنأن  ویفضلویفضل((  وتتصلبوتتصلب  تبردتبرد  حتىحتى

  ثمثم  ))جافًاجافًا  البیئةالبیئة  سطحسطح  یكونیكون  حتىحتى    وذلكوذلك  یومینیومین  أوأو  بیومبیوم  المیكروباتالمیكروبات
  سطحسطح  عليعلي  التخفیفالتخفیف  منمن  ))  (l(µµl))  میكرولیترمیكرولیتر  ١٠٠١٠٠  ((  ملليمللي  ١١..٠٠  یوضعیوضع
  تلقیحتلقیح  إبرةإبرة  أوأو  (Spreader)(Spreader)  ناشرناشر  باستخدامباستخدام  ینشرینشر  ثمثم  الطبقالطبق  فيفي  البیئةالبیئة

..بالستیكبالستیك



التخفیف الثالث 
)٣-١٠(

التخفیف الرابع
)٤-١٠(

التخفیف الثاني 
)٢-١٠(

التخفیف الخامس 
)٥- ١٠(

التخفیف السادس
)٦-١٠(



استخدام أفالم بتري في تقدیر العدد البكتیري الكلياستخدام أفالم بتري في تقدیر العدد البكتیري الكلي

ظھور المستعمرات الصغیرة  مللي من العینة  ١إضافة 



::ویمكن تلخیص ما یجب أن تفعلھ في الخطوات التالیةویمكن تلخیص ما یجب أن تفعلھ في الخطوات التالیة
  UHTUHT  ولبنولبن    الخامالخام  اللبناللبن  عیناتعینات  منمن  عشریةعشریة  تخفیفاتتخفیفات  بعملبعمل  قمقم••

    ھوھو  كماكما  المجففالمجفف  واللبنواللبن  والزبدوالزبد  الدمیاطيالدمیاطي  والجبنوالجبن  والیوجورتوالیوجورت
..عالیھعالیھ  موضحموضح

    كلكل  بتلقیحبتلقیح  وقموقم  عینةعینة  كلكل  منمن  المناسبةالمناسبة  التخفیفاتالتخفیفات  بإختیاربإختیار  قمقم••
  فيفي  المزجالمزج  یتمیتم  بحیثبحیث  أحدھماأحدھما  بتريبتري  أطباقأطباق  ثالثةثالثة  فيفي  تخفیفتخفیف

    بطریقةبطریقة  والثانيوالثاني  المصبوبةالمصبوبة  األطباقاألطباق  بطریقةبطریقة  األطباقاألطباق  أحدأحد
    قمقم  وكذلكوكذلك  میسرا،میسرا،- - میلسمیلس  بطریقةبطریقة  والثالثوالثالث  المخطوطةالمخطوطة  األطباقاألطباق

..التخفیفالتخفیف  بنفسبنفس  بتريبتري  فیلمفیلم  بتلقیحبتلقیح
    ٤٨٤٨  لمدةلمدة  مم°°٣٢٣٢  حرارةحرارة  درجةدرجة  عليعلي  األطباقاألطباق  بتحضینبتحضین  قمقم••

..ساعةساعة
    عدعد  جھازجھاز  بإستخدامبإستخدام  أوأو  یدویًایدویًا  الناتجةالناتجة  المستعمراتالمستعمرات  بعدبعد  قمقم••

Colony(Colony)  المستعمراتالمستعمرات counter)counter)..



  توضیحھاتوضیحھا  السابقالسابق  المعادلةالمعادلة  باستخدامباستخدام  للبكتریاللبكتریا  الكليالكلي  العددالعدد  أحسبأحسب
التاليالتالي  الجدولالجدول  فيفي  النتائجالنتائج  وسجلوسجل

الناتج بالطرق المختلفة) (cfu ml-1)المللي / وحدة تكوين مستعمرة(العدد الكلى 

العينة
أفالم بتري ميسرا- ميلس األطباق المنشورة األطباق المصبوبة

لبن خام
 UHTلبن 

يوجورت
جبن دمياطي

زبد
لبن مجفف


