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السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

طلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان. ا
ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 29 شوال عام  شوال عام 1438 هـهـ

وافق 23 يوليو  يوليو سنة سنة 2017 م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 19 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410 الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 ا
ــذكــور ــتـــمم وا ــعــدل وا ــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة 1990 ا ا
ـنـهج األفـقي لـلـبـحث أعاله يـهـدف هـذا الـقـرار إلى جـعـل ا

ونيال (salmonella spp) إجباريا.  عن السا

ـــــــــونـــــــــيال ــــــــادة 2 :  : مـن أجـل الـــــــــبـــــــــحـث عن الـــــــــســـــــــا ــــــــادة ا ا
(salmonella spp) تـــــلـــــزم مــــــخـــــابـــــر قــــــمع الـــــغـش واخملـــــابـــــر
لحق ـب في ا نهج ا عـتمدة لهـذا الغرض بـاستعمـال ا ا

رفق بهذا القرار. ا

نـهج من طرف اخملـبر عـند  يجب أن يـستـعمل هـذا ا
األمر بإجراء خبرة.

ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة ـادة ا ا
قراطية الشعبية. للجمهورية اجلزائرية الد

حـــــرر بــــاجلـــــزائــــر في 8 جــــمـــــــادى األولــى عــــام 1438
وافق 5 فبراير سنة 2017. ا

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ــــــــــــــــــــــــــــــ

لحق لحقا ا

(Salmonella SPP) ونيال ونيال (منهج أفقي للبحث عن السا منهج أفقي للبحث عن السا

1. مجال التطبيق :. مجال التطبيق :

ـنـهج إلى حتـديـد تـقـنـيـة أفـقـيـة لـلـبـحث يـهـدف هــذا ا
ونيال ونيال (Salmonella SPP) والتي تـشمل سا عن السا
ـــــــونـــــــيـال بـــــــاراتـــــــيـــــــفي تـــــــيــــــــفي (Salmonella Typhi) وســـــــا

.(Salmonella Paratyphi)

ـــوجــهــة لالســتــهالك ــواد ا ــنــهج عــلى ا يــطــبق هـــذا ا
البشري أو لتغذية احليوان.

ـنـهج أن يـسمـح بالـعـثور ـكن لـهذا ا مالحـظة مالحـظة 1 -  - ال 
ونيال باراتيفي. ونيال تيفي وسا على جميع سا

صطلحات والتعاريف : صطلحات والتعاريف :. ا 2. ا

ــــصـــطــــلـــحـــات ــــنـــهـج بـــا يـــقــــصـــد في مــــفـــهــــوم هـــذا ا
والتعاريف اآلتية :
ونيال : ونيال : سا 1.2 سا

يزة أو األجسـام الدقيـقة التي تـشكل مسـتعمـرات 
قـلــيــلـة الــتـمــيّــز في أوسـاط االنــتــقـاء الــصـلــبــة والـتي لــهـا
ـصـلــيـة الـتـي تـظـهــر عـنـد اخلــصـائص الــبـيـوكــيـمـيــائـيــة وا

نهج. إجراء التجربة حسب هذا ا

وزارة التجارةوزارة التجارة
ـــوافق ـــوافق ا قــرار مــــؤرخ في قــرار مــــؤرخ في 8 جــمــــادى األولـى عـــام  جــمــــادى األولـى عـــام 1438 ا
ـنــهج األفـقي لـلـبـحث ـنــهج األفـقي لـلـبـحث يـجـعل ا 5 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة 2017 يـجـعل ا

ونيال (salmonella spp) إجباريا.) إجباريا. ونيال (عن السا عن السا
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير التجارة
ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 ا ـقــتــضى ا  -
ــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015 فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 ا

عدل تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ـؤرخ ــرســوم الـرئــاسي رقم 17-25 ا ــقـتــضى ا - و
ــوافق 18 يــنـــايـــر ســـنــة في 19 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1438 ا
ـدينة تـضمن تكـليف وزيـر السكن والـعمران وا 2017 وا

هام وزير التجارة بالنيابة
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 90-39 ا ـقــتـضى ا - و
ـــــوافق 30 يـــــنــــــايـــــر ســـــنــــــة 1990 في 3 رجب عـــــام  1410 ا
ـتمم ـعدل وا والــمـتــعـلــق برقـابة اجلـودة وقمع الـغش ا

ادة 19 منه ال سيما ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002 في 17 شــوال عــام 1423 ا

الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005 في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 ا

طابقة تعلق بتقييم ا وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 ا
2013 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اعـتـمــاد اخملـابـر قـصـد

ستهلك وقمع الغش حماية ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 15-172 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 25 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2015 في 8 رمـــضـــان عـــام 1436 ا
ـــطــبـــقــة في مـــجــال الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات ا

يكروبيولوجية للمواد الغذائية اخلصائص ا
ـؤرخ في 26 رجب عـام 1425 ــقــتــضى الــقــرار ا - و
وافق 11 سبـتمبر سنة 2004 الذي يجـعل منهج حتضير ا
الـــعـــيـــنـــات لـــلـــتـــجـــربـــة والـــتـــخـــفـــيـــفـــات بـــغـــرض الـــفـــحص

يكروبيولوجي إجباريا  ا
ـؤرخ في 28 رجب عـام 1435 ــقــتــضى الــقــرار ا - و
ـوافق 28 مـايــو ســنـة 2014 الــذي يــجــعل مــنــهج حتــضــيـر ا
الــعـــيــنــات واحملــلـــول األم والــتــخــفـــيــفــات الــعـــشــريــة قــصــد

يكروبيولوجي إجباريا الفحص ا
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- هـالم كــــزيـــــلــــوز- لـــــيــــزيـن ديـــــســــوكـــــزيــــكــــوالت
(XLD هالم)

- وسط انـتقـائي آخر صلب مالئم يـكون من اخـتيار
اخملـــــبــــر مـــــكــــمـل لــــلـــــوسط الـــــهالمي (XLD) الــــذي يـــــســــمح
ـــا في ذلك ــونـــيال الكـــتــوز إيـــجــابـــيــة  بــالـــبــحـث عن ســـا

ونيال باراتيفي. ونيال تيفي وسا سا

 يحـضن الوسط الهالمي (XLD) في 37° م ± 1° م ثم
يــفـــحص بــعــد 24 ســا ± 3 ســا. يــحـــضن الــوسط االنـــتــقــائي

صنّع. الثاني حسب توصيات ا

ـــــكن اســـــتــــعـــــمــــال الـــــوسط  الـــــهالمي مالحـــــظــــةمالحـــــظــــة 3 - 
بـــــــاألخـــــــضـــــــر الـالّمع (BGA; brillant green agar) والــــــوسط
الـــهالمـي بــســـولـــفـــيت الـــبــســـمـــوث و غــيـــرهـــا كـــوسط ثــان

للعزل.
 5.3 اإلثبات : اإلثبات :

ـــفـــتـــرضـــة ـــونـــيال ا يُـــعـــاد زرع مـــســـتـــعـــمـــرات الـــســـا
ـــعـــزولــة في (4.3) ويـــجـــرى الـــتـــحـــقق بـــواســـطـــة جتــارب ا

بيوكيميائية وجتارب مصلية مالئمة.
صل : صل :. أوساط الزرع والكواشف وا 4. أوساط الزرع والكواشف وا

1.4 أوساط الزرع والكواشف : أوساط الزرع والكواشف :

مـالحــظـةمـالحــظـة 4 - نـــظــرا لــلـــعــدد الــكــبـــيــر ألوســاط الــزرع
والكواشف لـوحظ أنه من األحسن وذلك لتـوضيح أكثر
إعــطــاء مــكــونــاتــهـــا وكــيــفــيــة حتــضــيــرهــا في (ب) من هــذا

نهج. ا
ـســبق غــيــر انــتــقـائي : مـاء ـســبق غــيــر انــتــقـائي : وسط اإلخــصــاب ا  1.1.4 وسط اإلخــصــاب ا

ببتوني مثبت (ب - النقطة ب.1).
 2.1.4 الــــوسط االنــــتـــقــــائـي األول لإلخــــصـــاب : الــــوسط االنــــتـــقــــائـي األول لإلخــــصـــاب : مــــرق

ربـابور فـاسـيـلـيـاديس (Rappaport - vassiliadis) بـالـصـويـا
(مرق RVS) (ب - النقطة ب.2).

 3.1.4 الــوسط االنــتــقــائي الــثــاني لـإلخــصـاب : الــوسط االنــتــقــائي الــثــاني لـإلخــصـاب : مـرق

مـولـر - كـوفـمـان (Muller - Kauffmann) بـربـاعي ثـيـونـات
النوفوبيوس (مرق MKTTn) (ب - النقطة ب.3).

 4.1.4 أوساط صلبة للعزل واالنتقاء: أوساط صلبة للعزل واالنتقاء:

 1.4.1.4 الــــوسط األول : الــــوسط األول : هـالم بــــالــــكــــزيــــلــــوز لــــيــــزين

ديسوكسيكوالت (هالم XLD) (ب - النقطة ب.4).
 2.4.1.4 الوسط الثاني : الوسط الثاني :

يتـرك اخـتـيار الـوسط الـثـاني خملبـر الـتـجارب ومن
ـــصــنّـع بــدقـــة فـــيـــمـــا يـــتــعـــلق األحــسـن اتــبـــاع تـــوصـــيـــات ا

بتحضير هذا الوسط.

ونيال : ونيال : البحث عن السا 2.2 البحث عن السا

ـونـيال (1.2) في كــمـيـة حتـديــد وجـود أو غـيــاب الـســا
نتوج.  محددة من ا

بدأ :  بدأ : . ا 3. ا
 1.3 عموميات : عموميات :

ونيال إلى أربع (4) مراحل يحتـاج البحث عن السا
متتالية (أ : رسم بياني لطريقة العمل).

ــونـــيال مــوجــودة ــكن أن تــكـــون الــســا  - - 2 مـالحــظـة مـالحــظـة 
بــعـدد صـغـيــر وتـكـون في مــعـظم األحـيــان مـصـحــوبـة بـعـدد
كـــبـــيــر من األجـــســـام الــدقـــيـــقــة الـــتي تـــنــتـــمي إلـى عــائـــلــة
األنــــــتـــــرو بــــــكـــــتـــــريــــــاسي (Enterobacteriaceœ) أو عـــــائالت

أخرى.

لـذلك فإن إخـصـاب مسـبق وإخصـاب انـتقـائي غالـبا
ونيال الـتي تكون ما يـكونان ضـروري للـبحث عن السـا

بعدد ضئيل أو التي خضعت إلتالف. 
2.3 اإلخــــــصــــــاب الــــــمـــــســـــبـق في وسـط ســـــائل غـــــيـــــر اإلخــــــصــــــاب الــــــمـــــســـــبـق في وسـط ســـــائل غـــــيـــــر
انـتـقائي :انـتـقائي : تـزرع عـينـة الـتـجـربـة في مـاء بـبـتـوني مـثـبت
ـدة في درجـة حـرارة الـوسط ثم حتـضن في 37° م ± 1° م 

18 سا ± 2 سا. 

ــــواد الــــغــــذائــــيـــة (2.1.8) فــــإن بــــالــــنــــســــبــــة لــــبــــعض ا
ـــســـبق يـــكـــون اســـتـــعـــمـــال كـــيـــفـــيـــات  أخـــرى لإلخـــصـــاب ا

ضروريا. 

في حالة وجود كـميات كبيـرة  من األحسن تسخ
ــثـبت في 37° م ± 1° م قـبل زرع عــيـنـة ــاء الـبــبـتــوني ا ا

التجربة. 
3.3 اإلخصاب في أوساط انتقائية سائلة : اإلخصاب في أوساط انتقائية سائلة :

ــــتــــحــــصل عــــلــــيه في (2.3) فـي مـــرق يـــزرع الــــزرع ا
(Rappaport - vassiliadis) ربـــــــابـــــــور - فــــــــاســـــــيـــــــلــــــــيـــــــاديس
بـــــالــــصـــــويــــا (مــــرق RVS) و في مـــــرق مــــولـــــر- كــــوفـــــمــــان
(Muller-Kauffmann) بــربــاعي ثــيــونــات - نــوفــوبــيــوســ

.(MKTTn)  (Tetrathionate- novobiocine)

 يــــحــــضـن مــــرق (RVS) فـي 41,5° م ± 1° م لـــــمــــدة
24 ســا ± 3 ســا ومـــرق (MKTTn) فـي 37° م ± 1° م لـــمـــدة

24 سا ± 3 سا.

4.3 العزل والتحقق : العزل والتحقق : 

ــتــحـصـل عـلــيه في (3.3) يــزرع انـطالقــا من الــزرع ا
وسطان انتقائيان صلبان :
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4.5 حـمام مائي حـمام مائي مضـبوط في درجة حرارة 41,5° م ±

1° م أو جــهـاز الــتــحــضــيـن مـضــبــوط فـي درجـة حرارة
41,5° م ± 1° م.

5.5 حـمـامـات مـائـية حـمـامـات مـائـية مـضـبـوطـة في درجـة حرارة من

44° م إلى 47° م.      

 6.5 حـمـام مائي حـمـام مائي مـضـبـوط في درجـة حـرارة 37° م ±

1° م.
 يــوصـى بــاســتــعــمــال حــمــامــات مــائــيــة [(4.5) و(5.5)
ـا أن اجلـرعة و(6.5)] حتـتـوي عـلى عـامل ضـد البـكـتـيـريـا 

ونيال ضعيفة. لوثة للسا ا
7.5 مـقــابـض محــلـقـة مـقــابـض محــلـقـة قـطـــرهــا حـوالـي 3 مــلــم أو

10 ميكرولتر أو مصاصات معقمة.

 8.5 جهاز قيـاس العامل الهيدروجيني ( جهاز قيـاس العامل الهيدروجيني (pH) له دقة

الــقــيــاس ± 0,1 وحــدة pH في درجـــة حــرارة من 20° م إلى
25° م.

9.5 أنابيب اختبار أو قارورات ذات سعة مالئمة. أنابيب اختبار أو قارورات ذات سعة مالئمة.

ــكـن اســتــعــمــال قــارورات أو زجــاجــة بــكــبــســوالت  
مـعــدنــيــة أو من الــبالســتــيك مــزودة بـغــطــاء مــلــولب غــيـر

سام.
10.5 مـــاصـــات مـــدرجـــة أو مــــاصـــات أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة مـــاصـــات مـــدرجـــة أو مــــاصـــات أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة

سعـتها 10 ملل و1 مـلل مدرجة في 0,5 ملل و0,1 ملل على
التوالي.

11.5 عـلـب بـتــري ذات أبـعـاد صــغـيـرة عـلـب بـتــري ذات أبـعـاد صــغـيـرة (قـطرها من

90 ملم إلى 100 ملم) و/أو أبعاد كبيرة (قطرها 140 ملم).

كن استـخدام األدوات ذات االستعمال مالحظة مالحظة 5 - 
عادة الوحيد بنفس الـصفة بالنسبـة لألدوات الزجاجية ا

االستعمال إذا كانت لها نفس اخلصائص. 
6. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنة :نة :

ـثـلـة فـعال وغـيـر مـتـلـفـة أو يـجـب أن تـكـون الـعـيّـنـة 
تغيرت أثناء النقل والتخزين.

7. حتضير العي. حتضير العيّنة للتجربة :نة للتجربة :

حتضر عيّـنة التـجربة طـبقا لـلمنـهج احملدد للـمنتوج
عني. ا

8. طريقة العمل . طريقة العمل (أ : رسم بياني لطريقة العمل).

قتطعة للتجربة واحمللول األم : قتطعة للتجربة واحمللول األم :نة ا  1.8 العي العيّنة ا

1.1.8 عموميات : عموميات :

لــــتــــحــــضــــيـــر احملــــلــــول األم يــــســــتــــعــــمل عــــامــــة وسط
اإلخصاب األولي احملدد في (1.1.4) و(2.3) كمخفف.

 5.1.4 هالم مغذ هالم مغذ (ملحق ب - النقطة ب.5).

 6.1.4 هــالم بـــســــتــــرات الــــحــديـــد وثالث ســـكـــريــات هــالم بـــســــتــــرات الــــحــديـــد وثالث ســـكـــريــات

(هالم (هالم TSI) (ب - النقطة ب.6).
(Christensen) (كــريــسـتــنــسن) 7.1.4 هالم بــالــيــوريــاهالم بــالــيــوريــا 

(ب - ب.7).
 8.1.4 وسط لـنـزع الكـربـوكـسيل وسط لـنـزع الكـربـوكـسيل لـ لـ L - - لـيزينلـيزين (ب -

النقطة ب.8).
 9.1.4 كـاشف لــلــبـحث   كـاشف لــلــبـحث   - غالكــتــوزيـدازغالكــتــوزيـداز (أو حــلــقـات

ُـصّـنع) من الـورق مـحـضــرة تـسـتـعـمل حـسب تـوصـيـات ا
(ب - النقطة ب.9).

 10.1.4 كــــواشـــف لـــتـــفـــــاعــل فــــوج بـــــروســــكــــور كــــواشـــف لـــتـــفـــــاعــل فــــوج بـــــروســــكــــور

(Voges-Proskauer) ) (تفاعل VP) (ب - النقطة ب.10).
11.1.4  كــواشف لـلــبــحث عن األنـدولكــواشف لـلــبــحث عن األنـدول (ب - الـنــقـطـة

ب.11).
 12.1.4 هالم مغذ نصف صلب  هالم مغذ نصف صلب (ب - النقطة ب.12).

 13.1.4 مـحــلـول مــلـحي فــيـزيــولـوجي مـحــلـول مــلـحي فــيـزيــولـوجي (ب - الـنــقـطـة

ب.13).
 2.4 األمصال : األمصال :

أمـصــال الـتـراص الــتي حتـتــوي عـلى أجـســام مـضـادة
لعامـل أو عدة عوامل مولدة ضد «O» يقـصد بها مضادات
األمصـال الـتي حتـتـوي عـلى مـجـمـوعـة أو عـدة مـجـمـوعات
ـــصل «O» أحـــادي الـــتــــكـــافـــؤ أو «O» (تـــســـمـى مـــضـــادات ا

صل صل «Vi» ومـضادات ا مـتعـدد التكـافؤ) ومـضادات ا
ــــضــــادة  لــــعـــــامل أو عــــدة الــــتـي حتــــتــــوي عــــلـى األجــــســـــام ا
صل «H» أحـادي الـتـكـافؤ عـوامل «H» (تـسـمى مـضـادات ا

أو متعدد التكافؤ). 
من الـــضـــروري الـــتـــأكـــد من أن مـــضـــادات األمـــصـــال
ــصـــلـــيــة ـــاط ا ــســـتـــعـــمــلـــة تالئم الـــبـــحث عن جـــمـــيع األ ا
ـــكن اســتـــعــمـــال مــضــادات ــونـــيال. لــهـــذا الــغــرض  لــلــســـا
وّن ذي كفاءة معترف بها.  األمصال احملضرة من طرف 

5. التجهيزات واألدوات الزجاجية :. التجهيزات واألدوات الزجاجية :
ـيـكروبـيـولوجـيا ـــتـداولــة فـي مخــبـر ا األجـهــزة ا

ال سيما ما يأتي :
1.5 أجــــهــــزة الــــتــــعــــقــــيم بــــاحلــــرارة اجلــــافــــة (فـــرن) أو أجــــهــــزة الــــتــــعــــقــــيم بــــاحلــــرارة اجلــــافــــة (فـــرن) أو

باحلرارة الرطبة (جهاز التعقيم).باحلرارة الرطبة (جهاز التعقيم).
2.5 غـــرفــة الــتـــجــفـــيف أو جــهـــاز الــتـــحــضــ غـــرفــة الــتـــجــفـــيف أو جــهـــاز الــتـــحــضــ مــزودة

بتهوية بحمل حراري مضبوط ب 37° م و55° م.
3.5 جــهــاز الــتــحــضـ جــهــاز الــتــحــضـ مــــضـــبـــوط فـي درجــة حــرارة

37° م ± 1° م.
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ـزروع (1.3.8) في درجـة 2.3.8 يــحـضن مـرق(RVS) ا

(MKTTn) ـدة 24 سـا ± 3سـا ومـرق حـرارة 41,5 °م ± 1 °م 
ـــــدة  24 ســـــا ± 3 ســـــا. من فـي درجـــــة حـــــرارة 37 °م ± 1°م 
األحـسن التـأكـد من أن درجة احلـرارة القـصـوى للـتحـض

  .(RSV) رق ال تتعدى في أي حال 42,5 °م بالنسبة 

4.8 العزل والتحقق : العزل والتحقق :

ـرق ــتــحــصل عــلـيـه في ا 1.4.8 انــطالقـا مـن الـزرع ا

 RVS (2.3.8) بـــعـــد 24 ســا ± 3 ســـا من الـــتــحـــضـــ يــزرع

بــواسـطــة مــقـبض (7.5) ســطح عــلـبــة بــتـري كــبــيـرة (11.5)
[(1.4.1.4)  XLD حتتوي عـلى وسط العزل انتقائي [ هالم

عزولة جيدا بالتكاثر. بحيث يُسمح للمستعمرات ا

في حـالـة عدم تـوفـر علب كـبـيرة  تـسـتعـمل عـلبـت
صــــغـــيـــرتــــ الـــواحـــدة تــــلـــو األخـــرى بــــاســـتـــعــــمـــال نـــفس

قبض.     ا

 يـتم إجراء وسط الـعزل االنـتـقائي الـثاني (2.4.1.4)
بنـفس الـطـريقـة  بـاستـعـمـال مقـبض جـديـد وعلب بـيـتري

ذات أبعاد مالئمة.

ـرق ــتـحــصل عـلــيه في ا  2.4.8 انـطالقــا من الـزرع ا

 MKTTn (2.3.8) بـعـد 24 سـا ± 3 سـا من الــتـحـضـ تـعـاد

ــبــيّــنــة في (1.4.8) مع وســطي الــعــزل نــفـس الــعــمــلــيـــات ا
. االنتقائي

  3.4.8 في حـالــة وسط الــعـزل األول ( 1.4.1.4) تـقـلب
العلب [(1.4.8) و(2.4.8)] توضع في جـهاز التحض (3.5)
مـــضـــبـــوطـــا في37 °م. بــــالـــنـــســـبـــة لـــوسـط الـــعـــزل الـــثـــاني

صنّع. (2.4.1.4) مع إتباع توصيات ا

  4.4.8 بــعــد 24 ســا ± 3 ســا مـن الــتــحــضــ تــفــحص

ـــيــزة الـــعــلب (3.4.8) لـــلـــبـــحث عـن وجـــود مـــســـتـــعـــمـــرات 
ـمـيـزة واحملـتمل ـسـتـعـمـرات غيـر ا ـونيال وكـذلك ا لـلـسـا
ـالحــظـة 7) .تــعــلّم وضــعــيــتــهــا عــلى ــونــيال (ا أن تــكـون ســا

اجلهة السفلية للعلبة. 

ـزروعــة فـوق ــونـيـال ا ــمــيـزة لــلـســا ــسـتــعــمـرات ا ا
هالم (XLD) لها مركز أسود ومحاطة بهالة حمراء شفافة
وجود في الوسط.  و واضحة ناجتة عن تغير الكاشف ا

ـــونــيال  H2S ســـلــبـي (عــلى مالحـــظــة مالحـــظــة 7- تـــكــون الـــســا
ـزروعة فوق هالم ونـيال باراتـيفي A) ا ـثال سـا سبـيل ا
(XLD) ورديــــــة الـــــلــــــون مـع مــــــركـــــز وردي داكـن وتــــــكـــــون
(XLD) ـزروعــة فـوق هالم ـونــيال الكـتــوز إيـجــابي ا الـســا

صفراء و بدون اسوداد. 

إذا لـم تـــكــن كــتــلة عـيـنـة التـجـربـة احملددة مـسـاوية
لـ 25غ تسـتعـمل الكـميـة الالزمة لـوسط اإلخصاب األولي

للحصول على تخفيف لـ. 10/1.

عـنـدما يـجب فـحص أكـثر من عـيـنة واحـدة مـقتـطـعة
لـلــتـجـربــة وزنـهـا 25غ مـتــحـصل عــلـيــهـا مـن حـصــة مـحـددة
ـكن خلط جميع عينـات التجربة بشرط نتوج غذائي 
ـتعـلـقـة باألخص أن ال يغـيـر هـذا اخللـيط نـتـائج الـتحـلـيل ا

نتوج الغذائي باألخص. بهذا ا
مـــثال: إذا كــنـــا بــصـــدد فــحص 10 عـــيـــنــات الـــتــجـــربــة
ــــمــــكـن جــــمع الـ  10 وحــــدات بـــــحــــيث وزنــــهــــا  25غ  من ا
نـحــصل عــلى عـيــنـة الــتـجـربــة مـكــونـة من 250غ ونـضـيف
2,25 ل مــن مـــرق اإلخــــصـــاب األولـي أو جـــمـع احلـــصـص

لـ 0,1 مــــلل (فـي 10 مــلـل مـن مــرق ( RVS) و لــ  1 مــلـل
( في 10 مــــــلل مـن مـــــرق (MKTTn) مـن مــــــرق اإلخــــــصـــــاب
األولـي الـصــادرة من الـ  10 عــيــنــات الــتــجــربــة مــنــفــصــلـة
(1.3.8) إلخصاب 100ملل من أوساط اإلخصاب االنتقائية.
 2.1.8 حتـــضــــيـــرات خـــاصــــة لـــلـــمــــحـــلـــول األم لــــبـــعضحتـــضــــيـــرات خـــاصــــة لـــلـــمــــحـــلـــول األم لــــبـــعض

األغذية:األغذية:
ــواد الـتي حتــتـوي عـلى الــكـاكـاو ــواد الـتي حتــتـوي عـلى الــكـاكـاوالــكـاكـاو و ا  1.2.1.8 الــكـاكـاو و ا

ثال أكثر من  %20 ) : (على سبيل ا
ــــثـــبت( 1.1.4) من ـــاء الــــبـــبـــتــــوني ا   يــــضـــاف إلـى ا
األحـــــسن 50غ/ل من الـــــكــــازيــــ ( يـــــتــــجـــــنب اســــتـــــعــــمــــال
الــكـازيــ احلــامـضي ) أو 100غ/ل مـن مــســحــوق  احلــلــيب
ـــــنـــــزوع الــــــدسم ويـــــضـــــاف بـــــعـــــد حـــــوالـي ســـــاعـــــتـــــ من ا
الـتــحـضـ 0,018غ/ل من األخــضــر الالّمع إذا كــان هــنـاك
احـتـمـال تـلـوث كـبـيـر لـلـمـنـتـوج بـبـكـتـيـريـا غـرام إيـجـابي

(Gram  positif)
2.2.1.8 األغـــذيـــة احلـــمـــضــيـــة و احملـــمـــضــة:                األغـــذيـــة احلـــمـــضــيـــة و احملـــمـــضــة:               
     يتأكد من أن قيمة العامل الهيدروجيني (pH)  ال تقل

عن  4,5 أثناء اإلخصاب األولي.
(pH)مالحـــظـــة مالحـــظـــة 6 -  -  يـــكـــون الـــعـــامل الـــهـــيـــدروجـــيـــني
لألغـــذيــة احلــمـــضــيـــة واحملــمــضـــة أكــثــر اســـتــقــرارا عـــنــدمــا

عايرة.        ثبت مضاعف ا اء الببتوني ا يستعمل ا
 2.8 اإلخصاب األولي غير االنتقائي: اإلخصاب األولي غير االنتقائي:

 يــــحــــضـن مــــحــــلــــول األم (1,8) فـي درجـــــة حــــرارة
دة  18سا  ± 2سا. 37° م  ±  1° م 

3.8 اإلخصاب االنتقائي:   اإلخصاب االنتقائي:  

ـتــحـصل عــلـيه في 1.3.8. يـنـقل 0,1 مــلل من الــزرع ا

(RVS) (2,8) في أنــبــوب يـــحــتــوي عــلى  10 مــلـل من مــرق
تـحصل عـليه في (2.1.4) ويـنقل كذلك  1مـلل من الـزرع ا
(MKTTn) (2,8) في أنبوب يحتوي على  10 ملل من مرق

.(3.1.4)
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يـحـضن الـوسط االنـتـقـائي الـثانـي في درجـة حرارة
كن سـتعمرات التي  ومدة مالئمتـ ثم يفحص وجود ا

ونيال مفترضة.  يزاتها سا أن تعتبر حسب 

 5.8  اإلثبات  اإلثبات

1.5.8 عموميات : عموميات :

(kits) ــكن اســتــعــمــال طــقم ــونــيال  لــتــحــديــد  الــســـا
لــلـتــحــديـد الــبــيـوكــيــمـيــائي لــلـمــســتـعــمــرات. من األحـسن

صنّع. استعمال هذا الطقم (kits) طبقا لتعليمات ا

ــكن أن يــتـغــيــر مــظــهـر مــســتــعــمـرات مـالحــظـة مـالحــظـة 8 - - 
ــونـــيال في بــعض األحــيــان لـــيس فــقط من نــوع إلى الــســا

آخر بل كذلك من حصة وسط الزرع إلى أخرى.

ستعمرات لإلثبات : ستعمرات لإلثبات : اختيار ا  2.5.8 اختيار ا

لإلثــبـــات يُــؤخــذ مـن كل عــلــبـــة (عــلــبـــتــ ذات أبــعــاد
صــــغــــيــــرة أو عــــلـــبــــة ذات أبــــعــــاد كــــبــــيـــرة) و مـن كل وسط
ـــيــزة أو انـــتـــقــائي (4.8) مـــســـتـــعــمـــرة واحـــدة عـــلى األقل 
مـشــكـوك فــيـهــا ثم أربع مــسـتــعــمـرات أخــرى إذا ثـبت أن

األولى كانت سلبية. 

فـي حــالـــة الــدراســـات الــوبـــائــيـــة يــنـــصح بـــتــحـــديــد
خــمس مـسـتــعـمـرات عــلى األقل. إذا وجـد أن إحــدى الـعـلب
ـيـزة أو حتـتــوي عـلى أقـل من خـمس (05)  مـســتـعـمــرات 
ـستـعـمرات مشـكـوك فيـهـا تؤخـذ بـع االعـتـبـار جمـيع ا

شكوك فيها. ميزة أو ا ا

نـتقاة عـلى سطح علب الوسط ستعـمرات ا تـزرع ا
ـغـذي (5.1.4) اجملـفــفـة مــسـبــقـا بــطـريــقـة تــسـمح الــهالمي ا
ــسـتـعـمــرات بـشـكل مـعــزول جـيـدا.  حتـضن هـذه لـتـكـاثـر ا
دة 24 سا ± 3  سا. زروعة (3.4.8) في 37°م ± 1°م  العـلـب ا
يــــســــتــــعـــمـل الـــزرع الـــنـــقـي لإلثـــبــــات الـــبـــيـــوكـــيــــمـــيـــائي

صلي. وا

3.5.8 اإلثبات البيوكيميائي : اإلثبات البيوكيميائي :

1.3.5.8 عموميات : عموميات :

بــواســـطــة ســـلك الـــزرع تــزرع األوســـاط احملــددة في
[(2.3.5.8) إلى (7.3.5.8)] بكل زرع متـحصل عليه انطالقا

تحصل عليها في (2.5.8). ستعمرات  ا من ا

 : ( : (6 .1.4) TSI 2.3.5.8 هالم  هالم 

ـــائــــلـــة لــــلـــوسـط عـــلـى شـــكل خــــطـــوط تــــزرع اجلـــهــــة ا
والـقــاعــدة بـالــغـــرز. تــحـــضــن فــي37°م ± 1°م لـمــدة
 24 سا ± 3 سا. تفسر الظواهر التي حتدث بالشكل اآلتي :

ونـيال بـجهـة مـائلـة قلـوية ـمـيز لـلسـا يـظهـر الزرع ا
(حـــمــراء) وقـــاعــدة حـــامـــضــيـــة (صـــفــراء) مـع تــشـــكل الـــغــاز
(فقـاعـات) و( في حوالي 90 % من احلـاالت) تـشكل سـلـفور

الهيدروج (اسوداد الهالم) جدول (1).
ـونــيال الكـتــوز إيـجـابي (4.3) كـون عـنــدمـا نـعــزل سـا
ــائــلـة لــهالم  TSI صــفـراء. وعــلــيـه يـجـب أال يــكـون اجلــهــة ا
ـونـيال مـؤسـسـا فـقط  عـلى  الـنـتـائج اإلثـبـات األولي لـلـسـا

.(2.3.5.8) TSI تحصل عليها انطالقا من هالم ا
 3.3.5.8 هالم باليوريا (هالم باليوريا (7.1.4) :

ـائلـة للـهالم على شـكل خطـوط. حتضن تزرع اجلـهة ا
ـدة 24 سـا ± 3 سـا وتـفحص في درجـة احلـرارة 37°م ± 1°م 

من وقت آلخر. 
في حــالــة تــفــاعل إيــجـابـي يــنـتـج عن حتــلل الــيــوريـا
حتـــريـــر األمــــونـــيـــاك الـــذي يـــحـــوّل أحـــمـــر الـــفـــيـــنـــول إلى
الـوردي ثم إلى األحـمـر الـداكن. يـظهـر هـذا الـتـفـاعل غـالـبا

في مدة ساعت (2) إلى أربع (4) ساعات.
4.3.5.8 وسط نزع الكربوكسيل لـ  وسط نزع الكربوكسيل لـ L-ليزين (-ليزين (8.1.4):):

يـــــزرع الــــوسـط الـــــســــائـل حتت الـــــســـــطح مـــــبـــــاشــــرة.
دة 24 سا ± 3 سا. يحضن  37°م ± 1°م 

يــدّل ظـهــور تـعــكـر ولــون بـنــفــسـجي بــعـد الــتـحــضـ
عـلى تــفـاعل إيــجـابي ويـدّل ظــهـور لــون أصـفـر عــلى تـفـاعل

سلبي.
(   -galactosidase) 5.3.5.8 البحث عن البحث عن -    غالكتوزيداز ( غالكتوزيداز

             : (       : (9.1.4)
 يـــوضع عـــلى شـــكـل مـــحـــلـــول مـــعـــلق مـــقـــبض يـــحـــمل
مـــســـتـعـــمـــرة مــشـــكـــوك فـــيـهــا في أنــبــوب يـحــتــوي عـلى

لحي (13.1.4). 0,25 ملل من احمللول ا

أ) القاعدة
- صفراء......غلوكوز إيجابي (استخدام الغلوكوز)
- حـمـراء أو دون تـغـيـيـر........غـلـوكـوز سـلـبي (عـدم

استخدام الغلوكوز) 
- سوداء.................... تشكل سلفور الهيدروج

- فـقـاعـات أو تـشـقـقـات..... تـشـكل غـازا انطـالقا من
الغلوكوز 

ــــائــــلــــة لــــلــــهالم.                                  ب) اجلــــهـــة ا
       - صـــفــــراء......................................الكـــتـــوز و/ أو
سكاروز إيجابي  (استخدام الالكتوز و/أو السكاروز).
- حمراء أو دون تـغيير..............الكـتوز وسكاروز

سلبي ( عدم استخدام الالكتوز وال السكاروز)
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(toluène) تـــضـــاف قـــطـــرة واحـــدة (1) من الـــتـــولـــوين
ويـرج األنـبــوب. يـوضع هـذا األخــيـر في حــمـام مـائي (6,5)
مـضـبـوط فـي 37 °م ويـبـقـى لبـعـض الـدقـائـق (حـوالـي
5 دقـــائـق). يــضـاف 0,25 مـلـل مـن كــاشـف الـبـحـث عـن

زج.     - غالكتوزيداز و
ائي مـضبوط في 37° م يـعاد األنـبوب إلى احلمـام ا

دة  24 سا  ± 3 سا ويفحص من وقت آلخر.   ويترك 
يـــدل الـــلّـــون األصـــفـــر عـــلى تـــفـــاعـل إيــجـــابـي. يـــظـــهــر

التفاعل غالبا في مدة 20 دقيقة.  
في حــــالــــة اســــتــــعــــمــــال أقــــراص مـن ورق مــــحــــضـــرة

ُصّنع. (9.1.4) تتبع تعليمات ا
 6.3.5.8 وســـط لـــــتــــــفــــــاعـــل فــــــــوج بــــــروســـــــكــــــور وســـط لـــــتــــــفــــــاعـــل فــــــــوج بــــــروســـــــكــــــور

: (: (10.1.4) () (VP) () (Voges-Proskauer)
 يـــوضـع في شــــكل مــــحـــلــــول مـــعــــلق مــــقــــبض يــــحـــمل
مسـتعـمرة مـشكـوك فيـها في أنـبوب مـعقم يـحتــــوي على

 .(VP)  3ملل من وسط 

دة 24 سا ± 3 سا. يحضن في 37°م ± 1°م 

بــعــد الــتــحــضــ تــضــاف قــطــرتــان (2) من مــحــلــول
الـــكـــريـــاتـــ وثالث (3) قــــطـــــرات من احملــــلــــول اإلثــــانــــولي
نــفــتــول - 1 ثم قـــطـــرتــان (2) من مــحـــلـــول هــيـــدروكــســـيــد

البوتاسيوم وترج بعد إضافة  كل كاشف.
يـــدل تــشـــكل لـــون وردي إلــى أحــمــــر المـع فـي مـــدة

15 دقيقة على تفاعل إيجابي.

 7.3.5.8 وسط للبحث عن  األندول (وسط للبحث عن  األندول (11.1.4) : ) : 

يــــــزرع أنــــــبـــــــوب يــــــحـــــــتــــــوي عـــــــلى 5 مـــــــلل مـن وسط
ــشـكــوك فـيــهـا ــسـتــعـمــرة ا تــريـبــتـون / تــريــبـوتــوفـان بــا
ســــــا ± 3 ســــــــا. بـــــــعـــــــد ــــــدة 24  ويـــــــحــــــــضـن في 37°م ± 1°م 

.(Kovacs) التحض يضاف 1 ملل من كاشف كوفاكس
يـدّل تـشـكل حـلقـة حـمـراء على تـفـاعل إيـجـابي. ويدّل

تشكل حلقة صفراء - مسمرة على تفاعل سلبي.

 8.3.5.8 تفسير النتائج البيوكيميائية : تفسير النتائج البيوكيميائية :
ــونـــيال عــمـــومــا تـــفــاعالت مـــبــيـــنــة في تــعـــطي الــســـا

اجلدول 1.

TSI (تشكيل احلمض) غلكوز
TSI (تشكيل الغاز) غلكوز

TSI (تشكيل احلمض) الكتوز
TSI (تشكيل احلمض) ساكوز

TSI سولفور الهيدروج
تمييه اليوريا

نزع الكربوكسيل لليزين
تفاعل مع B غال كتوزيداز

تــــــــفــــــــاعـــل فــــــــــــوج بــــــــروســــــــكـــــــــور
(Voges-Proskauer)
 البحث عن األندول

ونيال ونيالساللة السا ساللة السا
سالمونيالسالمونيال
تيفيتيفي

سالمونيالسالمونيال
Aباراتيفيباراتيفي

سالمونيالسالمونيال
Bباراتيفيباراتيفي

سالمونيالسالمونيال
Cسالالت أخرىسالالت أخرىباراتيفيباراتيفي

% أتفاعلتفاعلتفاعلتفاعلتفاعلتفاعلتفاعلتفاعلتفاعلتفاعل % أ % أ

جتارب جتارب [([(2.3.5.8) إلى(إلى(7.3.5.8) ] 
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كن أن تـتغـير ـونيال ال تـعـطي تفـاعالت مسـجلـة بـ + أو -  ـئويـة فقـط على أن جـميع سالالت الـسا أ: تـدل هذه الـنسب ا
ـصلـيـة التي سـببت ـصـلي كذلك من نـوع مـصلي آلخـر بالـنـسبـة لألنواع ا ـئـوية بـالنـسبـة لـنفس الـنوع ا هذه الـنسب ا

تسممات غذائية بأماكن مختلفة
ونيال تيفي ال تشكل غاز ب : سا

ونيال  أنتيريكا Salmonella enterica من نوع أريزونا arizonae تفاعالت الكتـوز إيجابية أو سلبية  لكن ج : تعطي السا
تكون دائما B-غالكتوزيداز إيجابية. لدراسة هذه السالالت فمن األحسن إجراء جتارب بيوكيميائية مكملة

اجلدول اجلدول 1 :  : تفسير التجارب البيوكيميائية.تفسير التجارب البيوكيميائية.
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ط مصلي: ط مصلي: إثبات مصلي و   4.5.8 إثبات مصلي و 

 1.4.5.8 عموميات:عموميات:

«H»أو «Vi» «O»  يــجــرى الــبــحث عن مــولــد الــضــد
ــونـيال بـالـتـراص فـوق صـفــيـحـة مع أمـصـال مالئـمـة لـلـسـا
انـطـالقـا من مـسـتـعـمـرات نـقـيـة (2.5.8) بـعـد الـتـخـلص من

تراصة ذاتيا.  السالالت ا
تراصة ذاتيا: تراصة ذاتيا: التخلص من السالالت ا  2.4.5.8 التخلص من السالالت ا

ـلـحي (13.1.4) تـوضع قــطـرة واحـدة(1) من احملـلــول ا
فوق صحـيفة زجـاجية جد نـظيفـة. بواسطة مـقبض حلقي
ـراد ـسـتـعـمـرة ا (7.5) يـوزع فـوق تـلك الـقـطـرة جـزء من ا
حتـلـيــلـهـا بـطـريــقـة يـتـحـصل فــيـهـا عـلى مـحــلـول مـتـجـانس

وعكر.
ـــــمـــــكـن أيـــــضـــــا تـــــوزيـع جـــــزء من مـالحـــــظـــــةمـالحـــــظـــــة 9 - مـن ا
ـاء  ثم يـخـلط ـراد حتـلـيـلـهــا في قـطـرة من ا ـســتـعـمـرة ا ا

لحي (13.1.4).   هذا احمللول مع قطرة من احمللول ا
ــــدة 30 ثـــــا إلى 60 ثـــــا. تالحظ تـــــرّجح الـــــصـــــفــــيـــــحـــــة 
الـنــتــيـجــة فــوق قـاع أســود ومن األحــسن بــواسـطــة عــدسـة

مكبرة.
إذا جتمـعت البكـتيريـا على شكل كـتل متمـيزة نوعا
مــا تــعــتــبــر الــسـاللــة كــأنــهــا مــتــراصــة ذاتــيــا وال يــجب أن
تــخــضـع لــلــتـــحــالـــيل الــتـــالــيــة وبـــهــذا يـــصــبح الـــبــحث عن

كن. مولدات الضد غير 
: : «O» 3.4.5.8 البحث عن مولدات الضد البحث عن مولدات الضد 

انــطـالقــا من مــســتــعــمــرة نـــقــيــة مــعــروفــة أنــهــا غــيــر
مـــتــــراصـــة ذاتـــيـــا تُـــجـــرى الــــعـــمـــلـــيـــة كـــمــــا هـــو مـــبـــ في
(2.4.5.8) لــكـن بــاســـتــعـــمـــال قــطـــرة  واحــدة (1) من مـــضــاد

لحي (13.1.4). صل «O» ( 2.4) بدال عن احمللول ا ا
يعتبر التفاعل إيجابيا إذا كان هناك تراص. 

ـــتــعـــددة الـــتـــكـــافـــؤ و وحـــيــدة تـــســـتـــعـــمل األمـــصـــال ا
التكافؤ الواحد تلو اآلخر.

: : «Vi» 4.4.5.8 إظهار مولدات الضد  إظهار مولدات الضد 

جتــرى الـــعــمـــلــيـــة كــمـــا هــو مـــبــيّن في (2.4.5.8) لــكن
(2.4) Vi  ـصل بـاســتــعــمـال قــطــرة واحـدة (1) من مــضــاد ا

لحي. بدال من احمللول ا
يعتبر التفاعل إيجابيا إذا كان هناك تراص.

: «H» 5.4.5.8 إظهار مولدات الضد إظهار مولدات الضد 

ـــغـــذي الــــنـــصف الــــصـــلب  يــــزرع الـــوسـط الـــهالمـي ا
ـستعمـرة نقية غـير متراصة ذاتـيا. يحضن في  (12.1.4)

دة  24 سا  ±  3 سا. 37 °م ± 1 °م 

«H» يــســـتــعــمل هــذا الــزرع لــفــحص مــولــدات الــضــد
وجتـــــرى الــــعـــــمــــلـــــيــــة كـــــمــــا هـــــو مــــبـــــيّن في (2.4.5.8) لـــــكن
بـاســتـعـمــال قـطـرة واحــدة من مـولــد الـضـد «H» (2.4) بـدال

لحي.       من احمللول ا
يعتبر التفاعل إيجابيا إذا كان هناك تراص.

  5.5.8 تــــفـــســـيـــر الـــتــفـــاعالت الـــبـــيـــوكــيـــمــيـــائــيـــة تــــفـــســـيـــر الـــتــفـــاعالت الـــبـــيـــوكــيـــمــيـــائــيـــة
ـــصـــلـــيــة : يـــعـــطي اجلــدول 2 تـــفـــســيـــر جتــارب اإلثـــبــات ـــصـــلـــيــة : وا وا
ــــــســـــتــــــعــــــمـــــرات [(3.5.8) و(4.5.8)] الــــــتي أجــــــريـت عـــــلـى ا

أخوذة بع االعتبار (2.5.8). ا

 6.5.8 اإلثبات النهائي :  اإلثبات النهائي : 

يـــــجـب أن تـــــرسـل الـــــسالالت الــــــتي تـــــعــــــتـــــبـــــر أنـــــهـــــا
ــونــيـال (جـدول 2) ــكــنـــهـــا أن تـكـــون ســـا ــونــيـال أو  ســـا
ونـيال قصد الـتحديد إلى مركـز معتمـد للكـشف عن السا
ـتـعلـقة بـهذه ـعلـومات ا النـهائي لـلـمصل مع مـرافـقتـها بـا

السالالت.  

 9  التعبير عن النتائج : التعبير عن النتائج :

حــــسب نــــتـــائـج الـــتــــفـــســــيــــر يـــحــــدد وجـــود أو غــــيـــاب
ــــونــــيال في عــــيـــنــــة الــــتـــجــــربـــة  لـ xغ أو x مــــلل من الــــســـا

نتوج. ا
اجلدول 2 - تفسير جتارب اإلثبات

تفاعالتتفاعالت
بيوكيميائيةبيوكيميائية

تراصتراص
ذاتيذاتي

تفاعالتتفاعالت
مصليةمصلية

التفسيرالتفسير

متميزة

متميزة

متميزة

التوجد
تفاعالت
متميزة

التوجد
تفاعالت
متميزة

ال

ال

نعم

نعم / ال

نعم / ال

مولدات الضد
«Vi » «O»   أو

«H» إيجابية

جميع
التفاعالت
سلبية

غير مجرات
(2.4.5.9)

مولدات الضد
«Vi » «O»   أو

«H» إيجابية

جميع
التفاعالت
سلبية

سالالت
تعتبر
كأنها
ونيال سا

كن أن
تكون
ونيال سا

التعتبر
كأنها
ونيال سا
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أ- رسم بياني لطريقة العملأ- رسم بياني لطريقة العمل

ـــأخـــوذة لـــلـــتـــجـــربـــة + مــاء الـــعــيّـــنـــة ا
بـــبــــتــــوني مــــثــــبت فـي درجــــة حـــرارة

الوسط

ـدة 18 سـا ± 2  سـا في حتـض (2.8) 
37 °م ± 1 °م

0,1 مـــــــــــــــــــــــــــــــلـــل مــــن

الــــــزرع + 10 مــــــــلل
RVS مـــن مــــــــــــــــــــــرق
(1.3.8) حتــــــــــضـــــــــ
دة 24 سا ± 3 سا
في 41,5°م ± 1°م

وسـط XLD ووســط هــالمـــي ثــــــــــــــــــــانــي
دة حـسب االخــتـيـار (1.4.8) حتـضـ 

24سا ± 3 سا في 37° م ± 1° م

ـيــزة فــقط لـكل مـســتــعـمــرة واحــدة 
وسط وأربع مــســتــعــمــرات إذا كــانت

األولى سلبية (2.5.8).

دة 24 سـا ± هـالم مــغــذ تــحــضــيـن 
3 سا في 37 °م ± 1 °م (2.5.8).

إثبات
بيوكيميائي

(3.5.8)
إثبات مصلي

(4.5.8)

ب مسبق
صا
إخ

ب انتقائي 
صا
إخ

العزل
ت
اإلثبا

1مــــلل مـن الـــزرع +

10 مـــــــلـل مـن مـــــــرق

(1.3.8)  MKTTn

دة 24 سـا حتـضـ 
± 3 ســــــا فــي 37°م

± 1°م

تفسير النتائج (9)

ب : تركيب وحتضير أوساط الزرع والكواشفب : تركيب وحتضير أوساط الزرع والكواشف
ب. ب. 1 ماء ببتوني مثبت :  ماء ببتوني مثبت : 

ب ب 1.1 التركيب :  التركيب : 

ية للصويا....................................5غ عصارة أنز
كلورور الصوديوم...........................................8غ
ثـــــنـــــائي هـــــيـــــدروجــــيـــــنـــــو فـــــوســــفـــــات الـــــبــــوتـــــاســـــيــــوم
(KH2PO4).................................................1,4غ
 ثنـــائـي  الــبـوتـــاسـيـوم  هـيـدروجـيـنـوفـوسـفـــات
(K2HPO4 )............................................... 0,2غ
ماء........................................................ 1000مـلل

ية للكازي ................................ 10غ عصارة إنز
كلورور الصوديوم...........................................5غ
ثـــنـــائي الــصـــوديـــوم هــيـــدروجــيـــنـــو فــوســـفــات دوديـــكــا
هيدراتي (Na2HPO4,12H2O)........................... 9غ
ثـــنــــائـي هــــيـــدروجــــيـــنــــو فـــوســــفـــات الـــبــوتـــاســيــوم
(KH2PO4)..................................................1,5غ
ماء.......................................................  1000ملل

ب .ب . 2.1.التحضير :التحضير :
ـاء بــالـتــســخـ إذا اقــتـضى ـكــونـات فـي ا  تــذوّب ا

األمر.
يـــضـــبط الـــعــامـل الــهـــيـــدروجـــيــني (pH) إذا اقـــتــضى
األمـــر بــحــيث  يــســاوي 7 ± 0,2  في 25 °م بــعــد الــتــعــقــيم.
     يـــوزع الــــوسط  بـــالــــكـــمـــيــــات الالزمـــة لــــلـــتـــحــــلـــيل في

قارورات سعتها مناسبة (9.5).
  تــعـقم في جــهـاز الـتــعـقـيم (1.5) مـضــبـوط في درجـة

دة  15 دقيقة.  حرارة 121 °م 
Rappaport-) ب.ب.2. مــــرق ربــــابــــور فــــاســــيــــلــــيــــاديس (. مــــرق ربــــابــــور فــــاســــيــــلــــيــــاديس

( RSV مرق) : بالصويا : (مرق) بالصويا (vassiliadis

 ب.ب. 1.2محلول أ :محلول أ :

ب.ب. 1.1.2 التركيب:التركيب:

ب.ب. 2.1.2 الـــــتــــــحـــــضـــــيـــــر:       الـــــتــــــحـــــضـــــيـــــر:                                      
ــاء بـالــتــســخــ في درجــة حـرارة ــكــوّنــات في ا   تــذوّب ا
حــــــوالي 70 °م إذا اقــــــتــــــضـى األمـــــر.                              
 يــجب أن يـــحــضـــر احملــلـــول في نــفس يـــوم حتــضـــيــر وسط

.(RVS)

ب.ب. 2.2 مـــــــــحـــــــــلـــــــــول ب:                                         مـــــــــحـــــــــلـــــــــول ب:                                        
      ب      ب .1.2.2 التركيب: التركيب:
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ب.ب.2.2.2  التحضير:التحضير: 
اء. غنزيوم في ا يذوّب كلورور ا

 نظرا لإلسـترطـابية الـقوّيـة للمـلح ينـصح بتذويب
ـوجود في وعـاء مفـتوح حـديثا ركب(MgCl2,6H2O) ا كل ا
ذكـور أعاله. مثـال: تضاف 250غ عـادلة الـتركـيب ا طبقـا 
ـــاء لـــتــعـــطي مـــحـــلــول من (MgCl2,6H2O) لـ 625 مـــلل من ا
حـجمـه الـنـهائـي يـساوي 788 مـلل وتـركـيـز كـتـلي بـحـوالي

.(MgCl2,6H2O) 31,7غ  لـ  100 ملل من

كن حـفظ هـذا احملـلول في وعـاء من الـزجـاج الداكن
(2) على األكثر. دة عام في درجة حرارة الوسط 

ب .3.2 محلول ج :محلول ج :
ب .1.3.2 التركيب :التركيب :

ـغنزيــوم سداســي الـتمييه كلــورور ا
(MgCl2,6H2O).............................................400غ
ماء........................................................1000ملل

الشيت ..............................0,4غ أوكزالت أخضر ا
ماء..........................................................100ملل

ب2.3.2 التحضير: التحضير:
اء. الشيت في ا يذوّب أوكزالت أخضر ا

كن حفظ هـذا احمللول في وعـاء من الزجاج الداكن
ــــدة ثـــمــــانــــيـــة(8) أشــــهــــر عـــلى في درجــــة حــــرارة الـــوسـط 

األكثر. 
ب ب .4.2  وسط كامل:  وسط كامل:
ب.ب. 1.4.2 التركيب: التركيب:

محلول أ (ب.1.2)..............................................1000ملل
محلول ب(ب.2.2) ............................................ 100ملل
محلول ج (ب.3.2) .............................................. 10ملل

ب.ب.  2.4.2 التحضير:  التحضير: 
يــــــضـــــاف لـ  1000مــــــلـل من احملــــــلـــــول أ  100مـــــلـل من

احمللول  ب و 10ملل من احمللول ج.
 يــضــبط الــعـــامل الــهــيــدروجــيــني (pH) إذا اقــتــضى

األمر بحيث يساوي 5,2 ± 0,2 بعد التعقيم .
يـوزع فـي أنــابـيـب اخـتـبـار(9.5) بـكــمـيـات تـقدر

بـ  10ملل قبل االستعمال.
 تـعـقم في جــهـاز الـتـعـقـيم (1.5) مــضـبـوط في 115° م

دة 15 دقيقة.
ــــــــحـــــــفـظ بـــــــهــــــــذا الـــــــوسـط احملـــــــضــــــــر في 3° م ± 2° م يُ

ويستعمل يوم حتضيره.
  تكون التركيبة النهائية للوسط كاآلتي :

ية للصويا ........................ 4,5غ/ل - عصارة أنز
- كلورور الصوديوم................................ 7,2غ/ل

- ثنائي هيدروجينوفوسفات البوتاسيوم
(KH2PO4+K2HPO4) .............................1,44غ/ل

ــاء ـغنزيــوم عــد ا - كلـورور ا
(MgCl2)............................................. 13,4غ/ل

غنزيوم سداسي  التميية - أو كلورور ا
(MgCl2,6H2O).....................................28,6غ/ل

الشيت................... 0,036غ/ل  - أوكزالت أخضر ا

ب.ب.2.1.3 التحضير :  التحضير : 

كونـات األساسيـة اجملففة أو الـوسط الكامل تـذوب ا
دة 5 دقائق. اء وتوضع للغليان  اجملفف في ا

يـــضـــبط الـــعــامـل الــهـــيـــدروجـــيــني (pH) إذا اقـــتــضى
األمر في 8 ± 0,2 وفي 25 °م ويجانس الوسط جيدا.

دة  4 أسابيع في 3° م ± 2° م. يحفظ وسط األساس 

ب.ب. 2.3 محلول اليودو- اليودوري : محلول اليودو- اليودوري :

ب.ب. 1.2.3 التركيب : التركيب :

ب.ب.3 م مـرق مولرق مولـر كوفر كوفـمان بمان بـرباعي ثرباعي ثـيونيونـات - نوفات - نوفـوبيوبيـوسوس
Muller - kauffmann au tétrathionate - novobiocine

(MKTTn)

ب.ب. 1.3 الوسط األساسي :  الوسط األساسي :  
ب.ب. 1.1.3 التركيب :التركيب :

مستخلص اللحم...........................................4,3غ

................................8,6غ ية للكازي عصارة أنـز
كلـورور الصوديوم (NaCl)............................. 2,6غ
كربونـات الكالسيوم  (CaCO3) ...........................38,7غ
ثـــــيــــــوســــــلـــــفــــــات الــــــصــــــوديـــــوم خــــــمــــــاسي الــــــتــــــمـــــيــــــيه
(Na2S2O3,5H2O)..........................................47,8غ

 أمالح صفراوية لالستعمال البكتريولوجي.....4,78غ

األخـضر الالمع.......................................... 9,6مـلغ
ماء........................................................1000ملل
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 ب. ب.2.2.3 التحضير: التحضير:
اء يذوّب يودور الـبوتاسيوم كليا في 10 ملل من ا

ـقـطـر حتى 100مـلل. ـاء ا ثـم يــضــاف الــيــود ويــكــمـل بــا
ال يسخن هذا احمللول.  

يــحـــفظ احملـــلــول احملـــضـــر بــهـــذه الـــطــريـــقـــة في درجــة
حرارة الوسط في وعاء غير نفوذ.
ب.ب. 3.3 محلول النفوبيوس محلول النفوبيوس

ب.ب. 1.3.3 التركيب : التركيب :

.............0,04غ ملح أحادي الصوديوم النفوبيوس
ماء......................................................... 5 ملل

ب.ب. 2.3.3 التحضير:التحضير:
 يــذوّب مـــلح أحــادي الــصــوديــوم الــنــفــوبــيــوســ في

اء ويعقم بالترشيح.  ا
يــحفظ هــذا احملـــلول حـتـى أربـــعة (4) أســـابيـع في

3° م ± 2° م.
ب.ب. 4.3 الوسط الكامل :  الوسط الكامل : 

ب.ب. 1.4.3 التركيب :  التركيب : 

وسط األساس (ب.3 .1 )...........................1000ملل
 محلول يود اليودوري (ب.2.3)................... 20ملل
محلول النفوبيوس (ب.3.3)......................5 ملل

ب.ب. 2.4.3 التحضير : التحضير :

 يــــضــــاف بــــطــــريــــقــــة مــــعــــقــــمـــة  5 مــــلل مـن مــــحــــلـــول
الــــــــنـــــــــفـــــــــوبـــــــــيـــــــــوســــــــ (ب.3.3) لـ  1000 مــــــــــلـل مـن وسـط
ــــزج ثم يــــضـــاف 20  مــــلل مـن مـــحــــلـــول األســــاس(ب.1.3) 

اليودو- اليودوري (ب.2.3) ويجانس الكل.

يـوزع الـوسـط بـطـريـقـة مـعــقـمـة في أنـابــيب مـعـقـمـة
ذات ســـــعــــة مـالئــــمــــة (9.5) لــــغــــرض الـــــتــــحــــلــــيـل. يــــجب أن

يستعمل الوسط الكامل يوم حتضيره.

ب.ب. 4 هـالم كـــزيــلــوز لـــيــزيـن ديـــســوكــســـيــكــوالت هـالم كـــزيــلــوز لـــيــزيـن ديـــســوكــســـيــكــوالت
 (XLD هالم) هالم)

ب.ب.  1.4 الوسط األساسي :  الوسط األساسي : 

ب.ب. 1.1.4 التركيب : التركيب :

اليود...........................................................20غ
يودور البوتاسيوم (KI).................................25غ
ماء..........................................................100ملل

 مسـتخـلص اخلمـيرة عـلى شكل مـسحوق............... 3غ
كـلـورور الـصـوديوم (NaCl) ................................ 5غ
كــزيــلــوز...................................................... 3,75غ
الكــتــوز.........................................................5 ,7غ
ســـاكـــاروز......................................................7,5غ
هيـدروكلورور L -لـيزين....................................5غ
ثـيوسـولـفات الـصـوديوم.................................. 6,8غ
سـتـرات األمنـيـوم- حـديد(III)........................... 0,8غ
احـمـر الفـيـنول............................................. 0,08غ
ديـسوكـسيـكـوالت الصـوديوم................................1غ
       هــالم....................................... 9غ إلــى 18غ (1)
ماء......................................................... 1000ملل

(1) حسب قدرة تصلب الهالم.

ب.ب. 2.1.4 التحضير :التحضير :

كونـات األساسية اجملفـفة أو الوسط الكامل تذوّب ا
ـاء بــالـتـســخـ إذا اقـتــضى األمـر. يــتـجـنب اجملــفف في ا

بالغ. التسخ ا

يـــضـــبط الـــعــامـل الــهـــيـــدروجـــيــني (pH) إذا اقـــتــضى
األمــر بــحــيث يــســـاوي بــعــد الــتــعــقــيم 7,4 ± 0,2 في 25° م

بعد التعقيم.

يـوزع الـوسـط األسـاسي في أنـابـيب أو أوعـيـة  ذات
سعة مالئمة (9.5).

يـــســــخن بــــالــــرج مــــرارا إلى غــــايـــة غــــلــــيـــان الــــوسط
. وذوبان الهالم. ال يجب اإلفراط في التسخ

ب.ب. 2.4  حتضير علب الوسط الهالمي:  حتضير علب الوسط الهالمي: 

 يـــــنــــقـل الـــــوسط مـــــبـــــاشــــرة فـي حـــــمــــام مـــــائي (5.5)
مـضبوط في 44° م إلى47° م يرج ويـسكب في الـعلب ثم

يترك ليتصلب.

  مـــبــاشـــرة قـــبل االســتـــعــمـــال جتـــفف عــلـب الــوسط
الــهـالمي بــعــنــايـــة  (من األحــسن بــعــد نـــزع الــغــطــاء وقــلب
الـــعــلب) في جــهـــاز الــتــحــضــ (2.5) مـضــبــوط بـ 37° م

و55° م حتى يجف سطح الهالم.

تخـزن عـلب الـهالم إلـى غـــاية خــمـسة (5) أيـــام فـي
3 °م ± 2 °م.

ب.ب.5 هالم مغذ :  هالم مغذ : 

ب.ب.1.5 التركيب : التركيب :
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مستخلص اللحم..............................................3غ
بيبتون......................................................... 5غ

هالم................................................. 9غ إلى18غ(1)
ماء....................................................... 1000ملل

(1)  حسب قدرة تصلب الهالم.

ب.ب. 2.5 التحضير : التحضير :
ـكــونــات اجملــفـفــة أو الــوسط الــكـامـل اجملـفف تــذوّب ا

اء بالتسخ إذا اقتضى األمر. في ا
يـــضــــبط الـــعـــامل الــــهـــيـــدروجـــيـــني(pH) إذا اقـــتـــضى

األمر بحيث يساوي 7 ± 0,2  في 25 ° م بعد التعقيم.
يــــوزع وسط الــــزرع في أنــــابــــيـب أو قـــارورات ذات

سعة مالئمة (9.5).
 تـعقم في جـهـاز التـعـقيم (1.5) مـضـبوط في 121 ° م

دة 15 دقيقة.
ـــغـــذي:     ـــغـــذي:     حتـــضـــيـــر عــــلب الـــوسط الــــهالمي ا ب.ب. 3.5 حتـــضـــيـــر عــــلب الـــوسط الــــهالمي ا
ذاب في علب            يسكب حوالي 15 ملل من الوسط ا
بـتـري صـغـيـرة مـعـقـمـة (11.5) وجتـرى الـعـمـلـيــة كـمـا فـي

ب.2.4.
 ب. ب. 6 هــالم بـــــســـــتـــــرات احلـــديــــد وثـالث ســــكــــريـــاتهــالم بـــــســـــتـــــرات احلـــديــــد وثـالث ســــكــــريـــات

:(:(TSI لهالم) لهالم)
 ب.ب. 1.6 التركيب: التركيب:

مستخلص اللحم.............................................3غ
مستخلص اخلميرة..........................................3غ
ببتون.........................................................20غ
كلورور الصوديوم (NaCl)................................5غ
الكتوز.........................................................10غ
ساكاروز......................................................10غ
غلوكوز.........................................................1غ
 سترات احلديد (III).................................... 0,3غ
ثيوسولفات الصوديوم................................ 0,3غ
أحمر الفينول.......................................... 0,024غ
هالم............................................... 9غ إلى 18غ(1)
ماء....................................................... 1000ملل

(1) حسب قدرة تصلب الهالم.

ب.ب. 2.6 التحضير:    التحضير:                                        
كوّنات أو الوسط األساسي الكامل اجملفف        تذوّب ا

اء بالتسخ إذا اقتضى األمر. في ا
يضبط العامل الهيدروجيني (PH)  إذا اقتضى

األمر بحيث  يساوي  7,4 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم .

يـوزع الـوسط بـكـمـيـات تـقـدر بـ  10مـلل في أنـابيب
اختبار.

تــعـقم في جــهـاز الـتــعـقـيم (1.5) مــضـبـوط في 121 °م
دة  15 دقيقة.  

 تتـرك لـتـرتـاح في وضـعـية مـائـلـة بـحـيث  يـتـحصل
عــــــلى راسـب ســـــمـــــكـه من  2,5 سم إلـى حـــــوالي 5 سم.      
: (: (Christensen) (كـريـستـنسن) هالم بـاليـوريا ) (كـريـستـنسن) ب.        ب. 7 هالم بـاليـوريا        

                ب.   ب. 1.7 الوسط األساسي:                               الوسط األساسي:                              
ب.ب. 1.1.7 التركيب: التركيب:

بـبـتون............................................................1غ
غــلــوكـوز..........................................................1غ
غـكـلورور الـصـوديوم(NaCl)................................5غ
 ثــــنــــائـي هــــيـــــدروجــــيـــــنــــو فــــوســـــفــــات الـــــبــــوتـــــاســــيــــوم
(KH2PO4)...................................................... 2غ
أحـمـرالـفـيـنول............................................0,012غ
هـالم................................................. 9 إلـى 18غ(1)
ماء ....................................................... 1000ملل

ب.ب. 2.1.7 التحضير  التحضير :
كـوّنات أو الـوسط األسـاسي الكـامل اجملفف تـذّوب ا

اء بالتسخ إذا اقتضى األمر. في ا
يـــضـــبط الـــعــامـل الــهـــيـــدروجـــيــني (pH) إذا اقـــتــضى
األمــر بــحـيـث يــسـاوي 6,8 ± 0,2  في 25° م بــعــد الــتــعـقــيم.
ـدة تــعــقـم في جــهـاز الـتـعـقـيم (1.5) مــضـبـوط في 121 °م 

15 دقيقة.

ب.ب. 2.7 محلول اليوريا :محلول اليوريا :
ب.ب.1.2.7 التركيب : التركيب :

اليوريا ...................................................... 400غ
ماء كمية كافية حلجم نهائي .................... 1000ملل

ب. ب. 2.2.7 التحضير : التحضير :

ـاء تــعـقم بـالــتـرشـيح ويـراقب تـذوّب الــيـوريـا في ا
التعقيم.

ب.ب. 3.7 الوسط الكامل الوسط الكامل

 ب. ب. 1.3.7 التركيب : التركيب :

الوسط األساسي (ب.1.7).........................  950 ملل
محلول اليوريا (ب.2.7) ............................ 50 ملل

(1)  حسب قدرة تصلب الهالم
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ب.ب. 2.3.7 التحضير : التحضير :
يـضاف محلـول اليوريا بـطريقة معـقمة إلى الوسط
ـذاب مـسـبـقـا وتـعـدّل درجـة احلـرارة بـ 44° م األسـاسي ا

و47° م.
يوزع الـوسط الـكامل بـكـميـات تـقدر بـ  10 مـلل في

أنابيب معقمة (9.5).
تترك لترتاح في وضعية مائلة.

: : L-lysine  ب.ب. 8 وسط لنزع الكربون لـ وسط لنزع الكربون لـ 

 ب.ب. 1.8 التركيب:  التركيب: 

أحادي هيدرو كلورور لـ  L-lysine ........................ 5غ
مستخلص اخلميرة..........................................3غ
غلوكوز..........................................................1غ
بنفسجي البروموكريزول..........................0,015غ
ماء......................................................  1000ملل

ب.ب. 2.8 التحضير: التحضير:
ــاء بــالــتــسـخــ إذا اقــتــضى ــكــوّنــات في ا تــذوّب ا

األمر.
يـــضـــبط الـــعــامـل الــهـــيـــدروجـــيــني (pH) إذا اقـــتــضى

األمر  بحيث يساوي 6,8 ± 0,2 في 25° م بعد التعقيم. 
يوزع الوسط بـكميـات تقدر بـ 2 ملل إلى 5 ملل في

أنابيب زرع ضيقة (9.5) مزودة بكبسوالت لولبية.
تــعـقم في جــهـاز الـتــعـقـيم (1.5) مــضـبـوط في 121° م

دة 15 دقيقية.
 ب. ب. 9 كــــــاشـف لــــــلــــــبـــــحـث عن   كــــــاشـف لــــــلــــــبـــــحـث عن   -غـالكــــــتــــــوزيـــــداز غـالكــــــتــــــوزيـــــداز -

: : galactosidase

ب.ب. 1.9 محلول مثبت: محلول مثبت:

ب.ب. 1.1.9 التركيب التركيب:

ـــــيــــــدروجــــــيـــــــنــــــوفـــــــوســــــفــــــات الـــــــصــــــود يــــــوم ثــــــنـــــــائي هــ
(NaH2PO4).................................................. 6,9غ
هيدروكسيد الصوديوم محلول لـ  10مول/ل...حوالي
 3 مـلل مـاء كمية كافية حلجم نهـائي ...........50 ملل

ب.ب. 2.1.9 التحضير: التحضير:
يـذوّب ثـنـائي هـيدروجـيـنـوفوسـفـات الـصـوديوم في

اء في حوجلة مدرجة. حوالي 45 ملل من ا
يـضــبط الـعــامل الـهــيـدروجــيـني (pH) في7 ± 0,2 في

25°م  بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم.

اء حتى  50 ملل. يكمل با

ب.ب. 2.9 محـــــــلــــــــول الـ محـــــــلــــــــول الـ  o - نتـــــــــــروفينــــــيل   نتـــــــــــروفينــــــيل  
: ( (ONPG)غالكتوزيداز )غالكتوزيداز D -

 ب.ب. 1.2.9 التركيب :التركيب :

 -o نتروفينيل   -D غالكتوزيداز(ONPG).... 0,08 ملل

 ماء...........................................................15ملل

ب.ب. 2.2.9 التحضير:التحضير:

ـــاء درجـــة حـــرارته يـــذوّب  مـــحـــلـــول الـ ONPG في ا
حوالي 50° م.

يبرّد احمللول.

ب.ب. 3.9 كاشف كامل : كاشف كامل :

ب.ب. 1.3.9 التركيب : التركيب :

محلول مثبت (ب.1.9)  ........................................5 ملل
 محلول الـ (ONPG)(ب.2.9)................................15 ملل

ب.ب. 2.3.9 التحضير: التحضير:
.ONPG ثبت إلى محلول يضاف احمللول ا

:(VP) Voges- Proskauer  ب.ب. 10 كواشف لتفاعل كواشف لتفاعل
 :  : VP  ب.ب. 1.10 محلول محلول

ب.ب. 1.1.10 التركيب التركيب :

بــبــتــون..........................................................  7غ
غـــلـــوكــوز........................................................  5غ
  ثــــنـــــائـي الــــبـــــوتــــاســـــيـــــوم هــــيـــــدروجــــيـــــنـــــوفــــوســـــفــــات
(K2HPO4).........................................................5غ
 مـاء....................................................... 1000مــلل

ب. ب.  2.1.10 التحضير: التحضير: 

ـاء بــالـتــســخـ  إذا اقــتـضى ـكــوّنـات فـي ا تــذوّب ا
األمر.

يـــضـــبط الـــعــامـل الــهـــيـــدروجـــيــني (pH) إذا اقـــتــضى
األمر بحيث يساوي  6,9 ± 0,2 في 25 ° م بعد التعقيم.

يــنـقـل الـوسط فـي أنـابــيب بــكــمـيــات تــقـدر بـ  3مـلل
في كل أنبوب (9.5).

 تـعــقم في جــهـاز الــتـعــقـيم (1.5) مــضـبـوط في 121°م
ــــــدة 15 دقــــــيـــــــقــــــة.                                                      

: (N- amidinosarcosine) ب.     ب. 2.10 محلول الكريات (محلول الكريات     

ب.ب. 1.2.10 التركيب :التركيب :
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كريات أحادي الهيدرات...............................0,5غ
ماء......................................................... 100ملل

ب.ب. 2.2.10 التحضير:التحضير:
اء. تذوّب الكريات أحادي الهيدرات في ا

 ب.ب. 3.10 مــــــحـــــلـــــول إثـــــــانــــــولــي الــــــنـــــافــــــتـــــول-مــــــحـــــلـــــول إثـــــــانــــــولــي الــــــنـــــافــــــتـــــول-1
(solution éthanolique de naphtol-1)

ب.ب. 1.3.10  التركيب:التركيب:

نافتول-1 ............................................................... 6غ
إثانول لـ %96 (جزء كتلي).........................100ملل

ب.ب. 2.3.10 التحضير:التحضير:
يذوّب النافتول - 1 في اإلثانول.

ب.ب. 4.10 محلول هيدروكسيد البوتاسيوم : محلول هيدروكسيد البوتاسيوم :
ب.ب. 1.4.10 التركيب :التركيب :

هيدروكسيد البوتاسيوم ..............................40غ
ماء.........................................................100ملل

ب.ب. 2.4.10 التحضير: التحضير:
اء. يذوّب هيدروكسيد البوتاسيوم في ا

ب.ب. 11 كواشف للبحث عن األندول:كواشف للبحث عن األندول:
ب.ب. 1.11 وسط تريبتون/ تريبتوفان :وسط تريبتون/ تريبتوفان :

ب.ب. 1.1.11 التركيب:لتركيب:

تريبتون.....................................................10غ
كلورور الصوديوم (NaCl).............................. 5غ
DL تريبتوفان.............................................. 1غ

ماء.......................................................1000ملل
ب.ب. 2.1.11 التحضير: التحضير: 

كونات في ماء يغلي. تذوّب ا
يـــضـــبط الـــعــامـل الــهـــيـــدروجـــيــني (pH) إذا اقـــتــضى

األمر  بحيث يساوي بعد التعقيم 7,5 ± 0,2 في 25°م.
يوزع الـوسط بـكـمـيـات تـقدر بـ  5 مـلل في أنـابيب

.(9.5)
تــعــقم في جــهــاز الــتــعـقــيم (1.5) مــضــبـوط في 121°م

دة 15 دقيقة.
: (: (KOVACS) كاشف كوفاكس) ب.ب. 2.11 كاشف كوفاكس

ب.ب. 1.2.11 التركيب:التركيب:

  ثنائي مثيل أمينو- 4 بنزلدهيد.......................5غ
حمض الكلوريدريك 

ِ   = 1,18غ/ملل إلى  1,19غ/ملل...................... 25ملل
مثيل - 2بوتانول-2 .....................................75ملل

ب.ب. 2.2.11 التحضير:التحضير:
كوّنات. تخلط ا

ب.ب. 12 هالم مغذهالم مغذٍ نصف صلب: نصف صلب:
ب.ب. 1.12 التركيب:التركيب:

مستخلص اللحم..............................................3غ
ببتون............................................................5غ
هالم................................................ 4غ إلى 9غ (1)
ماء........................................................ 1000ملل

(1) حسب قدرة تصلب الهالم.

ب.ب. 2.12 التحضير: التحضير:
ــاء بـالـتـســخـ إذا اقـتـضى ــكـونـات في ا  تـذوّب ا

األمر.
يـــضـــبط الـــعــامـل الــهـــيـــدروجـــيــني (pH) إذا اقـــتــضى

األمر بحيث يساوي بعد التعقيم 7 ± 0,2 في 25° م.
يــوزع الــوسط في أنــابــيب ذات ســعــة مالئــمـة (9.5).
ـدة تـعــقـم فـي جــهــاز الـتـعـقـيم (1.5) مـضـبوط في 121°م 

15 دقيقة.

ب.ب. 3.12 حتضير علب الوسط الهالميحتضير علب الوسط الهالمي :
يــوزع الـــوسط حــديـث الــتــحـــضــيـــر بــكـــمــيـــات تــقــدر
بـحوالي 15 ملل في عـلب بـتري صـغيـرة ومـعقـمة (11.5).

ال يجب أن جتفف علب الوسط الهالمي.
 ب. ب. 13محلول ملحي فيزيولوجي :محلول ملحي فيزيولوجي :

ب.ب. 1.13 التركيب :التركيب :

كلورور الصوديوم (NaCl) ............................ 8,5غ
ماء....................................................... 1000ملل

ب.ب. 2.13 التحضير: التحضير:
اء. يذوّب كلورور الصوديوم في ا

يـــضـــبط الـــعــامـل الــهـــيـــدروجـــيــني (pH) إذا اقـــتــضى
األمر بحيث يساوي بعد التعقيم 7 ± 0,2 في 25 °م.

يــــوزع الـــــوسط في قـــــارورات أو في أنـــــابــــيب (9.5)
بـحيث حتتـوي بعـد التعـقيم على 90 ملل إلى 100 ملل من
احمللول. تعقم في جهاز التعقيم (1.5) مضبوط في 121° م

دة 15 دقيقة.


