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مىن املجازي  بمياه للخلىر عسطت ..املاء  عن بالىشف الخلىر من الىىع هرا عن الىشف ٍو

ا مجمىعت   املاء ٌعخبر  حيث اللىلىن، بىخيًر
 
 : وان إذا للشسب صالحا

 
 
 . السامت الىيميائيت امللىزاث من خاليا

 
 
 . اللىلىن  ميىسوباث من خاليا

 

 

 



 اخخبازاث جلىر العيىت بميىسوباث اللىلىن 
 (اخخبازاث)مساحل  ًخم هرا الاخخباز على ثالث

Presumptive Test  الاخخباز الاحخمالي 

Confirmatory Test الاخخباز الخأهيدي 

Completed Test الخكميلي الاخخباز 







 . الاحخمالي الاخخباز  من فيها مشىىن أو  مىجبت هديجت أعطذ التي ألاهابيب1.

 Eosin Methylene blue agar (EMB) بيئت من أطباق2.

 . جلليح إبس 3.

 .للملازهت Aerobacter areogenes و  E.coli من هليت مصازع4.



https://www.pinterest.com/simplymira/microbiology/


 .(EMB) امليثلينمكوهاث بيئت أًوسين أشزق 

 والغسض منها وسبتها املىىهاث
Peptone  10g 

Lactose: Sugar 5g 
helps to differentiate lactose fermenter from non 

lactose fermenter sucrose 

Potassium Phosphate 2g 

Eosin Y 
0.4g  

Indicator 

Methylene Blue 
0.65g 

pH indicator 

Agar 
13.5g 

Solidify agent 

Distilled Water Add to make 1 Liter 
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ا لعصل 1.  .لجسام السالبت املعويت البكخيًر

ا مابين للخفسيق2.  لالكخوش  املخمسة البكخيًر

 .مخمسة والغير

ا لعصل 3.  ألامساض ومسبباث القولون  بكخيًر

 والعيىاث ألالبان مىخجاث املياه، في املعويت

 .البيولوجيت
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 مع الالهخىش  سىس من معلىمت هميت بإطافت البيئت هره جحظس •

 . املغري آلاجاز  إلى ( ألاشزق امليثلين و الاًىسين ) الصبغخين

 .الالكخوش  لسكس مخمسة حعخبر البيئت على امللوهت املسخعمساث -1

 .الالكخوش  لسكس مخمسة غير حعخبر البيئت على ملوهت الغير املسخعمساث -2

 ًمىع (القاعدًت الصزقاء امليثلين مع الحامضيت الاًوسين) الصبغخين مصيج -3

ا لىمو ويسمح لجسام املوجبت البكخيراث أغلب همو  .لجسام السالبت البكخيًر

 



لي وسط حعخبر•  اللىلىن  ميىسوباث على الخعسف ًخم خالله من جفٍس

ا جخفسد -1          . metallic green sheenألاخضس املعدوي الىمو بئظهاز  E.coli بكخيًر

   . داكىت جظهس القولون  ميكسوباث بقيت -2

ا-3  حعمل ال املسكبت الصبغت ألن شفافت جظهس الالكخوش  سكس جخمس ال التي البكخيًر

 . ألاحمس باللون  البيئت جظهس حيث قلوي  وسط في

 : ًلي هما البيئت على جىمى  التي املجاميع لىن  جفسير  ًمىن•
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 جفاعل

 (حامضيت )  الاًوسينصبغت  

 مع

 (قاعدًت ) ألاشزق  امليثلينصبغت 

 لخكون 

 صبغت ذاث خواص مخعادلت 

 قسيبت إلى الحامضيت

- 2 - 

 جكوين كميت من ألاحماض

 الىاججت من جخمس الالكخوش 

 جؤدي إلى

  pHخفع 

 
 
 مسببا

 امخصاص الصبغت املسهبت

 على الخالًا الىاميت
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 . كلم بىاسطت أكسام زالزت إلى EMB بيئت طبم أسفل جلسيم ًخم الخعليم ظسوف جحذ  1.

 ًللح و السابلت الاخخباز أهابيب من ألاول  اللسم جلليح ًخم معلمت جلليح ابسة بىاسطت 2.

 Aerobacter aerogenes  مصزعت من الثالث اللسم و   E.coliمصزعت من الثاوي اللسم

 . ساعت 24 ملدة ºم37 عىد ألاطباق جحظن 3.

 . الىخائج جفحص 4.



aerogenes Aerobacter E.coli 
ا غير مخمسة   بكخيًر

 لسكس الالكخوش 











 السابعنهاًت املعمل 


