
1 
 

 

 

                    وتحضيرها العينات

Samples and their preparation 

 

Dr. Waleed Ismail Kurdi 

Department of Animal 

Production 

College of Agriculture 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 Samples and their preparation                    وتحضيرها العينات

 -طرٌقة اخذ العٌنات الغذائٌة و تحلٌلها و تحضٌرها للفحص الماٌكروبً :

توجد عدة اسالٌب بواسطتها تؤخذ العٌنات الغذائٌة و ٌجرى الفحص الماٌكروبً علٌها 

المهم فً االمر ان تكون العٌنة الغذائٌة تمثل الغذاء المطلوب فحصه تمثٌالً جٌداً فاذا كان 

ٌجب اخذ عدة عٌنات منه بعد خلطه ورجه جٌدا , اما اذا كان الغذاء صلبا  سائالً الغذاء 

تكون عملٌة اخذ العٌنات اصعب وٌجب اللجوء الى استخدام االسالٌب الحصائٌة خاصة 

فً الحاالت التً تكون االغذٌة مخزونة فً اكٌاس او اوانً او احواض كبٌرة حٌث ٌكون 

ن توزٌع االحٌاء المجهرٌة فً تلك الحاالت ٌكون متفاوتا صعبا اخذ العٌنات المتجانسة ال

وبصورة عامة كلما كان الغذاء غٌر متجانس وبكمٌات كبٌرة كلما تطلب احذ عٌنات اكبر 

 كمٌة واكثر عددا.

 -تحضير العينة :

تبدأ الفحوصات الماٌكروباٌولوجٌة بأسرع ما ٌمكن بعد اخذ العٌنات الغذائٌة فاذا  .1

-ات عن ساعة ٌجب اٌداع العٌنات تحت درجة حرارة صفرتأخرت تلك الفحوص

المواد الغذائٌة المراد فحصها جامدة تحل اوالً و ذلك باٌداعها م واذا كانت  5

 و تفحص مباشرة بعدئذ . م 5-2تحت درجة حرارة 

تحول االغذٌة الصلبة و شبه الصلبة الى مستحلب متجانس و ذلك لتحرٌر االحٌاء  .2

غذٌة او الملتصقة علٌها فمثال فً حالة اللحوم وجد ان اخل االالمجهرٌة من د

افضل طرق لفحص اللحوم هً بفرم عٌنة اللحم التً تؤخذ من عدة مناطق من 

اجزاء اللحم المطلوب فحصه و ٌوضع على سطح اناء معقم ثم ٌنشر بشكل دائري 

ثم ٌؤخذ خمسة اجزاء منه اربعة من المحٌط الخارجً متوزعة على ابعاد 

ٌة و الجزء الخامس من وسطه ثم تمزج االجزاء الخمسة مزجاً جٌداً فً متساو

غم  11اناء معقم للحصول على عٌنة لحم متجانسة لدرجة كبٌرة ثم ٌؤخذ مقدار 

و من ثم تجرى   pepton% 1.1مل ماء مقطر ٌحوي على  99منه و ٌمزج مع 

معدنٌة الخاصة التخفٌفات المطلوبة . توضع فً اسطوانة الخالط الزجاجٌة او ال
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بالخالط ثم تهرس جٌداً بواسطة الخالط المٌكانٌكً الذي ٌدٌر السكاكٌن الحادة 

 دقائق . 3-2( دورة /الدقٌقة لمدة 25111-0111بسرعة )

دقٌقة  15ٌترك المستحلب الناتج بعد الخلط بدون تحرٌك فً اسطوانة الخالط لمدة  .3

 و ذلك إلعادة حٌوٌة البكترٌا.

دقٌقة بهدوء حتى التجانس ثم تؤخذ منه المقادٌر  15ٌحرك المستحلب بعد تركه  .4

 (.0-01)تركٌز هذه العٌنة المعٌنة لتحضٌر التخفٌف 

 -إجراء التخافيف :

من المهم اخذ عٌنة ممثلة تمثٌالً جٌداً للغذاء المراد فحصه مٌكروبٌا و كلما كان عدد 

micro . اقل او توزٌعها غٌر منسجم كلما تطلب اخذ عٌنة اكبر للفحص 

 امثلة فً تحضٌر العٌنات الغذائٌة لبعض األغذٌة )التخافٌف( 

 %1.1مل من محلول  99ف الى غم من اللحم و ٌضا 11اللحوم / ٌوزن  .1

دقٌقة ثم تجرى التخافٌف  12و ٌهرس فً الخالط لمدة  peptonببتون 

 األزمة.

مل من المحلول الملحً  99غم من البٌض و ٌضاف الٌه  11 البٌض / ٌوزن .2

الفسلجً ٌمزج الخلٌط جٌداً و تحضر التخافٌف الالزمة بالمحلول الملحً 

 الفسلجً .

 -كٌفٌة إجراء التخافٌف :

 . 1.1التخفٌف االول  .1

 . 1.11التخفٌف الثانً  .2

 . 1.111التخفٌف الثالث  .3

 .  1.1111التخفٌف الرابع  .4

 .  1.11111التخفٌف الخامس  .5
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( و اضافته الى 1.1مل من التخفٌف االول ) 1تجرى عملٌة التخفٌف من خالل اخذ 

مل من  1ثم ٌؤخذ  (1.11) الثانً مل ماء مقطر فٌكون التخفٌف 9انبوبة حاوٌة على 

مل من ماء مقطر لٌكون  9حاوٌة على ( و اضافته الى انبوبة 1.11التخفٌف الثانً )

و هكذا كلما نرٌد الحصول على تخفٌف اقل نأخذ واحد مل من  (1.111) الثالث التخفٌف

مل ماء مقطر, ونكرر هذه العملٌة لحٌن  9اخر تخفٌف و اضافته الى انبوبة حاوٌة على 

 .د المستعمرات الموجودة فً العٌنةالحصول على عد

 

 المصادر
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 * البحوث والتقارٌر العلمٌة والمجالت العلمٌة


