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مكً املجازي  بمُاه للتلوث عسضت ..املاء  عً بالكشف التلوث مً الىوع هرا عً الكشف ٍو

ا مجموعت   املاء ٌعتبر  حُث القولون، بكتيًر
 
 : كان إذا للشسب صالحا

 
 
 . السامت الكُمُائُت امللوجاث مً خالُا

 
 
 . القولون  مُكسوباث مً خالُا

 

 

 



 اختبازاث جلوث العُىت بمُكسوباث القولون 
 (اخخباراث)مزاحل  ًخم هذا الاخخبار غلى ثالث

Presumptive Test  الاختباز الاحتمالي 

Confirmatory Test الاخخبار الخأليدي 

Completed Test الخنميلي الاخخبار 





ت مُكسوباث هي  . لجسام سالبت عصٍو

بأسواط متحسكت و  متجسجمت غير . 

غاش و  حمض إهتاج مع الالكتوش  سكس  جحلل . 

الحاز الدم ذاث الحُواهاث و  إلاوسان أمعاء في عادة جوحد . 

املجازي  بمُاه العُىت جلوث على دلُل املاء في فوحودها لرلك . 





 مجموعت على جحتوي  املجازي  مُاه أن حُث و  باملجازي، املُاه جلوث ملعسفت  الاختباز  هرا ًجسى 

ا  ولرلك  وغاش حامض معطُت الالكتوش  سكس  جخمس  على قدزة ألاهواع ولهره القولون  بكتيًر

اث جخمس  بِئت على بصزاعتها العُىاث جختبر   دلُل وعلى الالكتوش  سكس  على املحتوٍت السكٍس

سل دلُل /الفُىول  أحمس  هتائج لوحود وجفحص ألاهابِب هره جحضً جم الازحواوي بسوموكَس

 .الاختباز هرا
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 . عليها الاختباز  احساء املساد املُاه عُىت1.

 .MacConkey agar (MAC)  السائلت ماكوهكي بِئت2.

 . معقمت و  بأغطُت كبيرة اختباز  أهابِب3.

 . معقمت صغيرة اختباز  أهابِب4.

 . معقمت مل 1 سعت ذاث ماصاث5.

 . معقمت مل 10 سعت ذاث ماصاث6.



 .MacConkey agar (MAC) ماموههيمهوهاث بيئت 

 اليسبت املكوهاث
Peptone (Pancreatic digest of gelatin)   17 gm 

Proteose peptone (meat and casein)  3 gm 

Lactose monohydrate   10 gm 

Bile salts  1.5 gm 

Sodium chloride  5 gm 

Bromocresol purple (BCP)  /Neutral red  0.03 gm 

Crystal Violet  0.001 g 

Agar  13.5 gm 

Distilled Water Add to make 1 Liter 



ت  ماموههيسخخدم ح ا املػٍو ق ما أجار لػشى البنخيًر من السالبت لجزام لذلو للخفٍز

ا املخمزة لاللخوس والغير مخمزة  .البنخيًر

•Peptone (Pancreatic digest of gelatin)  و Proteose peptone (meat and casein): 

 الحيت الهائناث لنمو الالسمت النيتروجينيت وغوامل والفيخاميناث ألاساسيت، الغذائيت املواد جوفير

   .الدقيقت

•Lactose monohydrate : اليها ٌػشى  النزبوهيدراث من مخخمز مصدر هي الاللخوس  موهوهيدراث 

قي الػمل  .الاللخوس  لسنز مخمزة والغير املخمزة بين ما البيئت لهذه differential media  التفٍس

 والتي crystal violet and bile salts الى Selective media البيئت لهذه الاهخقائي الػمل ػشى ٌ•

ا أهواع مػظم جثبط    .لجزام املوجبت البنخيًر



•Sodium chloride: 

   .الوسط في الاسموسي الخواسن  غلى ًحافظ الصودًوم ملورٍد

•:Neutral red Or Bromocresol purple (BCP) 

  ٌػطي الذي الهيدروجيني الزقم مؤشز هو
 
  /أحمزا لوها

 
 ،6.8 من ألاقل الهيدروجيني الزقم في بنفسجيا

   .6.8 من ألالبر الهيدروجيني الزقم في اللون  غدًم وهو

•Agar: 

 .الوسط في الخصلب غامل هي أجار



ا لػشى 1. ت البنخيًر  .لجزام السالبت املػٍو

ا مابين للخفٍزق2.  لاللخوس  املخمزة البنخيًر

 .مخمزة والغير

ا لػشى 3.  ألامزاض ومسبباث القولون  بنخيًر

ت  والػيناث ألالبان منخجاث املياه، في املػٍو

 .البيولوجيت



منن وردًت أو حمزاء جظهز لاللخوس  املخمزة السالالث•  من منطقت بها جحيط أن ٍو
 .bile salt الحمض

 محاًدة وامخصاص الاللخوس  سنز جخمز الناجج الحمض بسبب ألاحمز اللون  •
  من أقل الى الوسط حموضت جنخفض ثم غندما املحاًد ألاحمز وامخصاص أحمز
6.8 . 

 اللون  غدًم هي Shigella and Salmonella مثل لاللخوس، مخمزة الغير السالالث•
   .البيئت مظهز حغير ال وغادة وشفافت

  بػد لاللخوس  مخمزة غير صغيرة املسخػمزاث ،Yersinia enterocolitica جظهز قد•
 .الغزفت حزارة درجت في جحضينها



 الصلبت ماكوهكيهتائج الىمو  على بِئت آحاز 

املميزة العالمت اللون  الكائً   

Escherichia coli red/pink non-mucoid 

Aerobacter aerogenes pink mucoid 

Enterococcus species red minute, round 

Staphylococcus species pale pink opaque 

Pseudomonas aeruginosa green-brown fluorescent growth 
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 في مل 10 مقداز البِئت مً ًصب التعقُم ظسوف جحت 1.

 . الكبيرة ألاهابِب كل

 داخل في مائلت بصوزة (دزهام) الصغيرة ألاهبوبت جوضع 2.

 .الكبيرة ألاهبوبت
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  زحها بعد فحصها املساد املُاه بعُىت الكبيرة ألاهبوبت جلقح3.
 
 مل 1 – 0.5 ًقازب بما حُدا

 . املُاه مً

 .ساعت 24 ملدة ºم 37 عىد جحضً 4.

 . الىتائج جفحص 5.



 -ساغت  24بػد جحضين  -

 ظهور حمض و غاس غدم ظهور حمض وغاس

 ساغت 24جحضن ملدة   موجبت



 بػد جحضين ألاهابيب
 ساغت أخزى  24ملدة 

 ظهور حمض و غاس غدم ظهور حمض وغاس

 مشهوك

 الػينت سليمت  فيها















 



نهاًت املعمل 

 الثالث


