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أھداف الدرسأھداف الدرس

StaphylococcusStaphylococcus  بمیكروببمیكروب  التعریفالتعریف•• aureusaureus    
..طریقھاطریقھا  عنعن  ینتقلینتقل  التيالتي  الغذائیةالغذائیة  المنتجاتالمنتجات  وأھموأھم

    بمیكروببمیكروب  اللبنیةاللبنیة  المنتجاتالمنتجات  تلوثتلوث  خطورةخطورة  تقدیرتقدیر••
StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus..

    میكروبمیكروب  عنعن  الكشفالكشف  طرقطرق  عليعلي  التدریبالتدریب••
StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus  اللبناللبن  عیناتعینات  فيفي  

..ومنتجاتھومنتجاتھ



األجھزة واألدواتاألجھزة واألدوات

..حضان كھربيحضان كھربي••
..زجاجیة أو بالستیكیةزجاجیة أو بالستیكیة  (Spreaders)(Spreaders)ناشرات ناشرات ••
..ماصات زجاجیة معقمة ومعھا ساحب بالستیكماصات زجاجیة معقمة ومعھا ساحب بالستیك••
..ماصات میكرولتریةماصات میكرولتریة••
..معقمةمعقمة  (Tips)(Tips)أسنان ماصات میكرولتریة أسنان ماصات میكرولتریة ••
..إبر تلقیحإبر تلقیح••



الموادالمواد
..الدمیاطيالدمیاطي  والجبنوالجبن  الخامالخام  اللبناللبن  منمن  عیناتعینات••
Baird(Baird--ParkerParker)  الصلبةالصلبة  باركرباركر  باردبارد  بیئةبیئة•• agaragar (BPA))(BPA))معقمةمعقمة  

..معقمةمعقمة  بتريبتري  أطباقأطباق  فيفي  ومصبوبةومصبوبة
Tryptone(Tryptone)  الصلبةالصلبة  الصویاالصویا  تربتونتربتون  بیئةبیئة•• soysoy agaragar (TSA))(TSA))  

..(Slant)(Slant)  مائلمائل  أجارأجار  صورةصورة  فيفي  اختباراختبار  أنابیبأنابیب  فيفي  ومصبوبةومصبوبة  معقمةمعقمة
Tryptone(Tryptone)  السائلةالسائلة  الصویاالصویا  تربتونتربتون  بیئةبیئة•• soysoy brothbroth (TSB))(TSB))  

  وثموثم  صودیومصودیوم  بیروفاتبیروفات  %%١١  ++  صودیومصودیوم  كلوریدكلورید  %%١٠١٠  إلیھاإلیھا  المضافالمضاف
..اختباراختبار  أنابیبأنابیب  فيفي  ملليمللي  ٩٩  بمعدلبمعدل  وتوزیعھاوتوزیعھا  تعقیمھاتعقیمھا

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

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



qq الكشف عن تلوث اللبن الخام بمیكروب الكشف عن تلوث اللبن الخام بمیكروبStaphylococcus aureusStaphylococcus aureus
  سبقسبق  كماكما  منھامنھا  عشریةعشریة  تخفیفاتتخفیفات  وتحضیروتحضیر  الخامالخام  اللبناللبن  عینةعینة  بتجھیزبتجھیز  قمقم••

..السابقینالسابقین  العملیینالعملیین  الدرسینالدرسین  فيفي  فعلتفعلت  أنأن
  والمشرفوالمشرف  زمالئكزمالئك  معمع  قررقرر((  المناسبةالمناسبة  التخفیفاتالتخفیفات  منمن  ملليمللي  ١١  أخذأخذ  یتمیتم••

    بمعدلبمعدل  توزیعھتوزیعھ  ویتمویتم  ))أخذھاأخذھا  یجبیجب  التيالتي  التخفیفاتالتخفیفات  العمليالعملي  الدرسالدرس  عليعلي
  باردبارد  بیئةبیئة  عليعلي  تحتويتحتوي  أطباقأطباق  ثالثةثالثة  عليعلي  ملليمللي  ٤٤..٠٠  ،،  ٣٣..٠٠  ،،٣٣..٠٠

BairdBaird--ParkerParker((  الصلبةالصلبة  باركرباركر agaragar (BPA(BPA((((  ))١٢١٢  شكلشكل  انظرانظر((  
    ناشرناشر  باستخدامباستخدام  البیئةالبیئة  سطحسطح  عليعلي  الكمیاتالكمیات  ھذهھذه  نشرنشر  یتمیتم  ثمثم
))SpreaderSpreader((  تمتصتمتص  بحیثبحیث  دقائقدقائق  ١٠١٠  لمدةلمدة  األطباقاألطباق  وتتركوتترك  مناسبمناسب  

  امتصاصھامتصاصھ  یتمیتم  لملم  السائلالسائل  أنأن  وجدوجد  وإذاوإذا  السائلالسائل  منمن  المضافةالمضافة  الكمیةالكمیة  البیئةالبیئة
  الحضانالحضان  إليإلي  تنقلتنقل  األطباقاألطباق  فإنفإن  البیئةالبیئة  سطحسطح  عليعلي  ظاھرًاظاھرًا  ومازالومازال
  ذلكذلك  بعدبعد  قلبھاقلبھا  یتمیتم  ثمثم  مم٣٥٣٥ºº  حرارةحرارة  درجةدرجة  عليعلي  ساعةساعة  ١١  لمدةلمدة  وتتركوتترك
  الثالجةالثالجة  فيفي  األطباقاألطباق  تحفظتحفظ  الدرجة،الدرجة،  نفسنفس  عليعلي  ساعةساعة  ٤٨٤٨  لمدةلمدة  وتتركوتترك
التاليالتالي  العمليالعملي  الدرسالدرس  فيفي  فحصھافحصھا  لحینلحین



  وتفضلوتفضل  علیھاعلیھا  النامیةالنامیة  المستعمراتالمستعمرات  صفاتصفات  حیثحیث  منمن  األطباقاألطباق  تفحصتفحص••
..SS  میكروبمیكروب  ویظھرویظھر  مستعمرة،مستعمرة،  ٢٠٠٢٠٠- - ٢٠٢٠  عليعلي  المحتویةالمحتویة  األطباقاألطباق

aureusaureus  بیئةبیئة  سطحسطح  عليعلي  BPABPA    لونلون  ذاتذات  مستعمراتمستعمرات  صورةصورة  فيفي  
  بھالةبھالة  محاطةمحاطة  تكونتكون  ماما  وعادةوعادة  الغامقالغامق  األسمراألسمر  إلىإلى  الرماديالرمادي  بینبین    یتدرجیتدرج
    التولیراتالتولیرات  ملحملح  اختزالاختزال  عليعلي  المیكروبالمیكروب  قدرةقدرة  إليإلي  ذلكذلك  ویرجعویرجع  رائقة،رائقة،

(Tellurite)(Tellurite)  تولیریمتولیریم  إليإلي  بالبیئةبالبیئة  الموجودالموجود  (Tellurium)(Tellurium)  الذيالذي  
  إنزیمإنزیم  تكوینتكوین  یستطیعیستطیع  المیكروبالمیكروب  أنأن  كماكما  غامقًا،غامقًا،  لونًالونًا  المستعمراتالمستعمرات  یكسبیكسب

  (Lecithin)(Lecithin)  اللیسثیناللیسثین  یحللیحلل  الذيالذي  (Lecithinase)(Lecithinase)  اللیسیزینیزاللیسیزینیز
Egg(Egg)  البیضالبیض  صفارصفار  فيفي  الموجودالموجود yolk)yolk)  وبالتاليوبالتالي  البیئةالبیئة  إليإلي  المضافالمضاف  
..بالمستعمرةبالمستعمرة  محیطةمحیطة  رائقةرائقة  ھالةھالة  تظھرتظھر

  كلكل  فيفي  للمیكروبللمیكروب  الممیزةالممیزة  الصفاتالصفات  تعطيتعطي  التيالتي  المستعمراتالمستعمرات  عدعد  یتمیتم••
  لمسةلمسة  وتؤخذوتؤخذ  طبقطبق  كلكل  منمن  مستعمرةمستعمرة  ٣٣--١١  منمن  عددعدد  اختیاراختیار  ویتمویتم  طبق،طبق،
  بیئةبیئة  سطحسطح  عليعلي  اللمساتاللمسات  تلكتلك  تخطیطتخطیط  یتمیتم  ثمثم  حدةحدة  عليعلي  مستعمرةمستعمرة  كلكل  منمن

TryptoneTryptone((  الصویاالصویا  تربتونتربتون  بیئةبیئة  مثلمثل  متخصصةمتخصصة  غیرغیر  مغذیةمغذیة soysoy
agaragar (TSA(TSA((((  مائلمائل  أجارأجار  أنابیبأنابیب  فيفي  المصبوبةالمصبوبة    



في عینة لبن خام باستخدام  في عینة لبن خام باستخدام    S. aureusS. aureusتقدیر أعداد میكروب تقدیر أعداد میكروب 
..طریقة العد علي األطباقطریقة العد علي األطباق

أطباق بتري تحتوي 
BPAعلي بیئة 

مللي من التخفیف  ١یتم أخذ 

أطباق بتري   ٣وتوزیعھ علي 
مللي ٠.٣

مللي ٠.٣

مللي ٠.٣

إجراء تخفیفات عشریة -٢

التخفیف األول مللي من اللبن الخام إلي محلول التخفیف ١نقل 
)١-١٠(

التخفیف األول 
)٢-١٠(

التخفیف األول 
)٣-١٠(



qq  روبروبــــبمیكبمیك  ييــــــــــــــالدمیاطالدمیاط  بنبنــــــــالجالج  وثوثــــــــــــتلتل  عنعن  ففــــــــــالكشالكش    
StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus    بطریقةبطریقة  أعدادهأعداده  تقدیرتقدیر  معمع  

احتماًالاحتماًال  األكثراألكثر  الرقمالرقم
  كماكما  منھامنھا  عشریةعشریة  تخفیفاتتخفیفات  وتحضیروتحضیر  الدمیاطيالدمیاطي  الجبنالجبن  عینةعینة  بتجھیزبتجھیز  قمقم••

..السابقینالسابقین  العملیینالعملیین  الدرسینالدرسین  فيفي  فعلتفعلت  أنأن  سبقسبق
  والمشرفوالمشرف  زمالئكزمالئك  معمع  قررقرر((  المناسبةالمناسبة  التخفیفاتالتخفیفات  منمن  ملليمللي  ١١  أخذأخذ  یتمیتم••

  ١١  كلكل  تلقیحتلقیح  ویتمویتم  ))أخذھاأخذھا  یجبیجب  التيالتي  التخفیفاتالتخفیفات  العمليالعملي  الدرسالدرس  عليعلي
  الصویاالصویا  تربتونتربتون  بیئةبیئة  منمن  ملليمللي  ٩٩  عليعلي  تحتويتحتوي  اختباراختبار  أنبوبةأنبوبة  فيفي  ملليمللي

  %%١١  ++  صودیومصودیوم  كلوریدكلورید  %%١٠١٠  إلیھاإلیھا  المضافالمضاف  TSBTSB  السائلةالسائلة
  وتتركوتترك  الحضانالحضان  إليإلي  التلقیحالتلقیح  بعدبعد  األنابیباألنابیب  تنقلتنقل  ثمثم  صودیوم،صودیوم،  بیروفاتبیروفات

  الخطوةالخطوة  ھذهھذه  وتعرفوتعرف  م،م،٣٥٣٥ºº  حرارةحرارة  درجةدرجة  عليعلي  ساعةساعة    ٤٨٤٨  لمدةلمدة
  البكتریاالبكتریا  تثبیطتثبیط  فیھافیھا  یتمیتم  حیثحیث  (Enrichment)(Enrichment)  االنتخابياالنتخابي  بالتنشیطبالتنشیط
..SS  لمیكروبلمیكروب  المنافسةالمنافسة aureusaureus  معمع  المختبرةالمختبرة  العینةالعینة  فيفي  والموجودةوالموجودة  
..الملحالملح  منمن  المرتفعةالمرتفعة  التركیزاتالتركیزات  یتحملیتحمل  أنھأنھ  حیثحیث  بالنموبالنمو  لھلھ  السماحالسماح



  ))LoopfulLoopful((  تلقیحتلقیح  إبرةإبرة  عقدةعقدة  ملءملء  یؤخذیؤخذ  ثمثم  جیدًاجیدًا  األنابیباألنابیب  رجرج  یتمیتم  ••
    الصلبةالصلبة  باركرباركر  باردبارد  بیئةبیئة  سطحسطح  عليعلي  تخطیطھاتخطیطھا  ویتمویتم  أنبوبةأنبوبة  كلكل  منمن

))BairdBaird--ParkerParker agaragar (BPA(BPA((((  الحضانالحضان  إليإلي  األطباقاألطباق  وتنقلوتنقل  
  الثالجةالثالجة  فيفي  تحفظتحفظ  ثمثم  مم٣٥٣٥ºº  حرارةحرارة  درجةدرجة  عليعلي  ساعةساعة  ٤٨٤٨  لمدةلمدة  وتتركوتترك
  طریقةطریقة  فيفي  سبقسبق  كماكما  وذلكوذلك  التالي،التالي،  العمليالعملي  الدرسالدرس  فيفي  فحصھافحصھا  لحینلحین
  المستعمراتالمستعمرات  بعددبعدد  نھتمنھتم  الال  ھناھنا  أنناأننا  مالحظةمالحظة  معمع  األطباق،األطباق،  عليعلي  العدالعد

  ھوھو  تسجیلھتسجیلھ  یجبیجب  ماما  ولكنولكن  متداخًالمتداخًال  یكونیكون  سوفسوف  منھامنھا  الكثیرالكثیر  أنأن  حیثحیث
  للمیكروبللمیكروب  ممیزةممیزة  مستعمراتمستعمرات  أعطتأعطت  التيالتي  TSBTSB  بیئةبیئة  منمن  األنابیباألنابیب  عددعدد
  العددالعدد  ھذاھذا  خاللخالل  منمن  أنناأننا  حیثحیث  ،،BPABPA  بیئةبیئة  سطحسطح  عليعلي  تلقیحھاتلقیحھا  عندعند

  كماكما  العینةالعینة  فيفي  المیكروبالمیكروب  ألعدادألعداد  تقریبيتقریبي  تقدیرتقدیر  عليعلي  الحصولالحصول  یمكننایمكننا
  كلكل  منمن  مستعمرةمستعمرة  ٣٣--١١  بأخذبأخذ  نقومنقوم  سوفسوف  أیضًاأیضًا  وھناوھنا  بعد،بعد،  فیمافیما  سنريسنري
  التأكیدیةالتأكیدیة  االختباراتاالختبارات  خاللخالل  منمن  المیكروبالمیكروب  تخصتخص  أنھاأنھا  منمن  للتأكدللتأكد  طبقطبق
التاليالتالي  العمليالعملي  الدرسالدرس  فيفي  بھابھا  نقومنقوم  سوفسوف  التيالتي



وذلك في   ٩:١إعداد عینة الجبن الدمیاطي وھرسھا مع محلول التخفیف بنسبة 
 Stomacherالھاون أو باستخدام الخالط أو جھاز 

)٣-١٠(التخفیف الثالث )٣-١٠(التخفیف الثاني 

مللي من العینة  ١یؤخذ  -٢
إلجراء التخفیفات العشریة


