
العدد العدد 31
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
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 7 شعبان شعبان عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 16 يونيو سنة يونيو سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اGــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واGـــتـــعــــلق بـــاGــــواصـــفـــات
qتمّمGعدل واGا qواد الغذائيةGيكروبيولوجية لبعض اGا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اGــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكــور
أعالهq يهـدف هذا الـقرار إلى جـعل مـنهج الـبحث وإحـصاء
بـكـتيـريـا الـقـولون وبـكـتـيـريـا القـولـون اGـتـقبـلـة لـلـحرارة

وإشيريشيا كولي اGفترضة في اGاء إجباريا.
اGادةاGادة 2 :  : من أجل البحث وإحصـاء بكتيريا القولون
وبـكتـيريـا القـولـون اGتـقبـلة لـلحـرارة وإشـيريـشيـا كولي
اGــفـــتــرضــة فـي اGــاءq فــإن مـــخــابــر مـــراقــبـــة اجلــودة وقــمع
الـغش وتــلك اGــعـتــمـدة لــهـذا الــغـرضq مــلـزمــة بـاســتـعــمـال

اGنهج اGبX في اGلحق اGرفق بهذا القرار.
ويــجب أن يــســتــعــمـل اخملــبــر هــذا اGــنــهج عــنــد األمــر

بإجراء خبرة.
اGـادة اGـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 31

ديسمبر سنة 2012.
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اGـلحـقاGـلحـق

منهج البحث وإحصاء بكتيريا القولون وبكتيريامنهج البحث وإحصاء بكتيريا القولون وبكتيريا
القولون اGتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي اGفترضة القولون اGتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي اGفترضة 

(منهج العدد األكثر احتماال)(منهج العدد األكثر احتماال)
يـحـدد هـذا اGـنـهج تـقـنـيـة الـبـحـث وإحـصـاء بـكـتـيـريا
الــــقـــولــــون وبــــكـــتــــيــــريـــا الــــقــــولـــون اGــــتــــقـــبــــلــــة لـــلــــحـــرارة
وإشــيـــريــشــيــا كــولـي اGــفــتــرضــة بــالـــزرع في وسط ســائل
داخل عـــدة أنــابـــيب وحــســـاب عــددهـــا األكــثـــر احــتـــمــاال في

العينة.
qــيـاهGــنـهـج عـلـى جـمــيع أنــواع اGــكن تـطــبــيق هــذا ا�
حــتى الــتـي حتــتــوي عــلـى كــمــيــة مـــعــتــبــرة مـن اجلــزيــئــات

اGعلّقة.
�ـكن اعـتـبار اخـتـيـار الـتجـارب اGـسـتـعمـلـة لـلـبحث
والــتــأكــيــد لـألجــســام الــعــضـــويــة من مــجــمــوعـــة بــكــتــيــريــا
الــقـولـونq �ــا فـيـهــا إشـيـريـشــيـا كـولـي كـجـزء من ســلـسـلـة
متتالية. إن أهمـية التأكيد لعينة ما تعتمد في جزء منه
عـلى طبـيـعة اGـاء واألسـباب الـتي أدت إلى هـذا االختـبار.
عـمـلــيـاq يـدل الـبـحث عن إشـيـريـشـيـا كـولي اGـفـتـرضـة في
اGــاءq كــمــا هــو مـبــX في q(3.1) عــمــومــا عن تــلــوث بــرازي

حديث.

qؤسسة ووسائلهاGضمان تسيير أمالك ا -
- ضمان صيانة اGؤسسة واحلفاظ عليها.

اGـاداGـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 12 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 22
مايو سنة 2013.

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اGرأةواألسرة وقضايا اGرأة
سعاد بن جاب اللهسعاد بن جاب الله

وزارة التجارةوزارة التجارة
ديـســمــبـر قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 18 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 31 ديـســمــبـر 
سـنة سـنة q2012  يجـعل مـنـهج الـبحث وإحـصـاء بـكتـيـرياq  يجـعل مـنـهج الـبحث وإحـصـاء بـكتـيـريا
الــقــولــون وبــكــتــيــريــا الــقــولــون اGــتــقــبــلــة لــلــحـرارةالــقــولــون وبــكــتــيــريــا الــقــولــون اGــتــقــبــلــة لــلــحـرارة

وإشيريشيا كولي اGفترضة في اGاء إجباريا.وإشيريشيا كولي اGفترضة في اGاء إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
- �ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 05 - 12 اGــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اGــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

qتمّمGعدّل واGا qياهGتعلق باGوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
1990 واGــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشq اGــــعــــدل

qتممGوا
- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اGــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اGــوافق 6 ديــســـمــبــر

qطابقةGتعلق بتقييم اGسنة 2005 و ا
- و�ـقـتــضى الـقـرار الـوزاري اGــشـتـرك اGـؤرخ فـي
22 ذي احلـجـة عام 1426 اGـوافق 22 يـنـايـر سـنة 2006 الـذي

يــحــدد نـــسب الــعــنـــاصــر الــتـي حتــتــويــهـــا اGــيــاه اGـــعــدنــيــة
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومـــيـــاه اGـــنـــبع وكـــذا شـــروط مـــعـــاجلـــتـــهـــا أو

qتمّمGعدّل واGا qسموح بهاGاإلضافات ا
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1. تعاريف. تعاريف

Gتطلبات هذا اGنهجq تطبق التعاريف اآلتية :

1 .  . 1  بكتيريا القولون :  بكتيريا القولون :

أجـسام عـضويـة قادرة عـلى تـشكـيل مسـتعـمرات في
الـشـروط الـهـوائـيـة في 35 مْ + 0,5 مْ أو 37 مْ + 0,5 مْ فـوق
وسط الكـتــوزي انـتــقـائي وتــبـايــنيq مـــع تـشــكــل حـمــض

(وألدهيذ) في 24 ساعة.

1 .  . 2  بكتيريا القولون اGتقبلة للحرارة :  بكتيريا القولون اGتقبلة للحرارة :

أجـســام عـضــويـة تــتــجـاوب مع الــتـعــريف اGــبـX في
q(1.1) لـــهــا نــفـس مــيـــزات الــتــخـــمــر في 24 ســا في 44 مْ +

0,25 مْ أو44,5 مْ + 0,25 مْ.

1 .  . 3  إشيريشيا كولي اGفترضة :  إشيريشيا كولي اGفترضة :

بــكــتــيــريــا قــولــون مــتــقــبــلــة لــلــحــرارة تــتــجــاوب مع
الــتـــعـــريف اGـــبــX في (1.1) والـــتي تــــشـــكل أيــــضـــا الـــغـــاز
انطالقا من الالكتـوز (واGنيتول) وكذلك األندول انطالقا
من التـريبتوفان في 24 ساq إما في 44 مْ + 0,25 مْ أو44,5

. مْ + 0,25 مْ

2. اGبدأ. اGبدأ

تــزرع عــيّــنــات مــأخــوذة لــلــتــجــربــة مــخــفــفــة أو غــيـر
مـخففة في سـلسلة من أنـابيب اختبـار حتتوي على وسط

انتقائي الكتوزي.

تفـحص أنابـيب االختـبار بـعد الـتحـضG Xدة 24 سا
إلى 48 سـا في 35 مْ أو في 37 مqْ إعـادة الـزرع لـكل أنـبوب
اخــتــبـــار أظــهــر تــعــكّــر مـع تــشــكّل غــاز فـي وسط الــتــأكــيــد
qـفـتـرضةGاألكـثـر انـتـقـاء والـبـحث عن إشـيـريـشـيـا كـولي ا

يكون في وسط �كن أن يثبت فيه تشكل األندول.

حتــضن أوســاط الـتــأكــيــد Gـدة 48 ســاعــة عـلـى األكــثـر
في 35 مْ أو 37 مqْ لــلـبـحث عـن بـكـتــيـريـا الــقـولــونq وفـــي
44 مْ Gــدة 24 ســـاعـــة عــلـى األكــثـــر لـــلـــبـــحث عن بـــكـــتـــيـــريــا

القولون اGتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي اGفترضة.

يــحــسب بــواســطـة جــداول إحــصــائــيـةq الــعــدد األكــثـر
احـتــمـاال (ع.أ.إ) لـبــكـتـيــريـا الـقــولـون وبـكــتـيـريــا الـقـولـون
اGـتقـبـلـة لـلـحرارة وإشـيـريـشـيـا كولي اGـفـتـرضـةq احملـتمل
وجــــودهـــــا في 100 مـــــلـل من الـــــعــــيّـــــنـــــةq انــــطـالقــــا مـن عــــدد

األنابيب التي أعطت نتائج تأكيد إيجابية.

3.  اخملففات وأوساط الزرع والكواشف :  اخملففات وأوساط الزرع والكواشف :

3 .  . 1  اGركبات األساسية :  اGركبات األساسية :

لـــتــحـــضــيـــر أوســاط الـــزرع والــكـــواشفq تـــســتـــعــمل
مــكــونــات من نــوعـيــة مــتــجــانــســة ومـواد كــيــمــيــائــيـة ذات
نــوعـيـة حتـلــيـلـيـةq تــتـبع الـتـعــلـيـمـات اGــعـطـاة في "اجلـدول
ب". لـلـمـعلـومـات عن احلـفظ (أنظـر مـنـهج إحصـاء األجـسام
الــدقــيـقــة فـي وسط الــزرع). من اGــمــكن كــذلك اســتــعــمـال
أوسـاط كامـلـة مجـفـفـة. تتـبع إذا الـتـعلـيـمات اGـتـعـلقـة بـها

حرفيا.

لــتــحـضــيــر األوسـاطq يــســتـعــمل اGــاء اGــقـطــر أو مـاء
مــنــزوع األيــونــاتq خــال من اGــواد الــقــادرة عــلى مــنـع ¨ـو

البكتيريا في شروط التجربة.

3 .  . 2  اخملفف :  اخملفف :

لتحضـير تخـفيفـات العيـنةq يسـتعمل أحـد اخملففات
اGـــنـــصـــوح بـــهـــا فـي "اجلـــدول ب"q يــحـــضـــر اخملـــفـف طـــبـــقــا

للتعليمات اGعطاة في "اجلدول ب".

3 .  . 3  أوساط العزل :  أوساط العزل :

يـــســـتـــعــمل وسـط واحــد أو أكـــثـــر من أوســـاط الــزرع
اآلتــيــة. الـــتــعـــلــيــمـــات اخلــاصـــة بــالــتـــحــضـــيــر مــعـــطــاة فـي

"اجلدول ب".

3 . 3 .  . 1  مرق الكتوزي  مرق الكتوزي

3 . 3 .  . 2  مرق ماك كونكني  مرق ماك كونكني

3 . 3 .  . 3  وسط الكــــتــــوزي مـــحــــسن بــــالــــغـــلــــوتــــامـــات  وسط الكــــتــــوزي مـــحــــسن بــــالــــغـــلــــوتــــامـــات

والفورمياتوالفورميات

3 . 3 .  . 4  مرق باللوريل تريبتوز (الكتوز)  مرق باللوريل تريبتوز (الكتوز)

3 . 4  أوساط التأكيد أوساط التأكيد

يستعمل وسط واحد أو أكثر من األوساط اآلتية :

3 . 4 .  . 1  أوساط لتشكل الغاز  أوساط لتشكل الغاز

3 . 4 .  . 1  .   . 1  مــرق (صـــفــراوي) الكـــتـــوزي بــاألخـــضــر  مــرق (صـــفــراوي) الكـــتـــوزي بــاألخـــضــر

الالمعالالمع

(EC) 3 . 4 .  . 1  .   . 2  وسط (  وسط

3 . 4 .  . 2  وسط لتشكل األندول   وسط لتشكل األندول (ماء تريبتونيماء تريبتوني).

3 . 4 .  . 3  وسط ألنبـوب اختـبار وحـيـد لتـشكل الـغاز  وسط ألنبـوب اختـبار وحـيـد لتـشكل الـغاز

واألندولواألندول

مــرق تــريــبــتــوزي بـــاGــانــيــتــولq بــالــلــوريل ســلــفــات
وبالتريبتوفان.
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3 .  . 5  الكواشف  الكواشف

3 . 5 .  . 1  كاشف كوفاكس للبحث عن األندول  كاشف كوفاكس للبحث عن األندول

3 . 5 .  . 2  كاشف األكسيداز للبحث عن األكسيداز  كاشف األكسيداز للبحث عن األكسيداز

4 .  التجهيزات .  التجهيزات

qـيـكـروبـيـولـوجـيـــاGـتـداولـة في مـخـبــــر اGاألجـهـزة ا
�ا فيها :

4 .  . 1  فرن ذو هـواء ساخن لـلتـعـقيم بـاحلرارة اجلـافة  فرن ذو هـواء ساخن لـلتـعـقيم بـاحلرارة اجلـافة
وجهاز التعقيموجهاز التعقيم

إضـافة إلـى التـجـهـيزات الـتي تـسـتـلم معـقـمـةq يجب
تــعـقـيم األواني الـزجــاجـيـة وجـمـيع األجــهـزة األخـرى طـبـقـا
للتعليـمات اGعطاة في منهج إحصاء األجسام الدقيقة في

وسط الزرع.

4 .  . 2  جهاز الـتحضX أو احلمام اGائيq   جهاز الـتحضX أو احلمام اGائيq �كن ضبطه
. في 35 مْ + 0,5 مْ أو37 مْ + 0,5 مْ

4 .  . 3  جهاز الـتحضX أو احلمام اGائيq   جهاز الـتحضX أو احلمام اGائيq �كن ضبطه
. في 44 مْ + 0,25 مْ أو44,5 مْ + 0,25 مْ

(pH) 4 .  . 4  جهاز قياس العامل الهيدروجيني (  جهاز قياس العامل الهيدروجيني

5 .  اقتطاع العينة .  اقتطاع العينة
تــقــتــطع الــعــيــنــات وتــرسل إلى اخملــبــر طــبــقــا Gــنــهج

إحصاء األجسام الدقيقة في وسط الزرع.

6 .  طريقة العمل .  طريقة العمل

6 .  . 1  حتضير العينة وزرع األوساط  حتضير العينة وزرع األوساط
لتحضير الـعينة والتخـفيفات وزرع أوساط العزل
بالعينات اGأخـوذة للتجربةq تتبع التعليمات اGعطاة في
مــنـهج إحــصـاء األجــســام الـدقــيـقــة في وسط الــزرع. تـزرع
أنـابيب االختـبار التي حتـتوي على وسط عـزل ذي تركيز
مـضـاعفq بالـعـينـات اGـأخوذة لـلـتجـربـة بأحـجام 5 ملل أو

أكثر.

6 .  . 2  حتضX األنابيب :  حتضX األنابيب :

حتـتــضن األنـابــيب اGـزروعـة في 35 مْ + 0,5 مْ أو في
37 مْ + 0,5 مْ Gدة 48 سا.

6 .  . 3  فحص أنابيب االختبار :  فحص أنابيب االختبار :

Xيـفحص الـزرع في أنـابيب االخـتبـار بـعد الـتحـض
Gدة 18 إلى 24 سا وتـعـتبـر كـتـفاعالت إيـجـابيـة األنـابيب 

الـتـي أظـهــرت تـعـكــر نـاجت عن تــكـاثــر الـبــكـتــيـريـا وتــشـكل
الــغــاز في أجــراس دورهـــامq كــذلك تــشـــكل حــمض إذا كــان
وسط الـعـزل يـحـتـوي عـلـى مـؤشـر الـعـامل الـهـيـدروجـيـني
(pH). حتضن من جديد أنـابيب االختبار التي لم تبدأ أيا
من هـذه التغـيرات وتـفحص من جديـد بعد 48 سا لـلبحث

عن تفاعل إيجابي.

6 .  . 4  اختبارات التأكيد :  اختبارات التأكيد :

جتــــدر اإلشـــارة إلـى أن الـــتــــفـــاعالت اإليــــجـــابــــيـــة في
أنـابـيـب االخـتـبــار الـتي حتـتــوي عـلى وسط الــعـزل ال تـدل
إالّ عــلى وجــود بــكـــتــيــريــا قــولــون مــفـــتــرضــة. من اGــهم إذا

إجراء اختبارات التأكيد.

6 . 4 .  . 1  إعادة الزرع والتحضX والفحص  إعادة الزرع والتحضX والفحص

يــعـــاد الــزرع انــطـالقــا من كل أنـــبــوب يــحـــتــوي عــلى
وسط العزل الذي أظهـر نتيجة إيجـابية في أنبوب واحد
أو عدة أنـابيب حتـتوي عـلى أوسـاط التـأكيد (4.3) إلظـهار

تشكل الغاز واألندول.

اGالحـظـة األولى : اGالحـظـة األولى : إذا اسـتــعـمل مــرق الكـتـوزي األقل
مـــنــعـــا لــلـــعـــزلq يــنـــصح بـــإعـــادة الــزرع فـــوق أحـــد وســطي
الـتأكـيد األكـثر انـتقـاء [مرق صـفراوي الكـتوزي بـاألخضر

الالمع أو مرق (EC)] للتأكيد.

6 . 4 .  . 1  .   . 1  بكتيريا القولون  بكتيريا القولون

لـتــأكــيـد وجــود بـكــتــيـريــا الــقـولــونq يـحــضن أنــبـوب
االخــتــبــار الــذي يــحــتــوي عــلى مــرق (صــفــراوي) الكــتـوزي
بـــــــــــــاألخــــــــــــضـــــــــــــر الـالمـع (3 . 4 . 1 .1) فـي 35 مْ أو فـي 37 مْ

ويكشف عن تشكل الغاز في 48 سا.

6 . 4 .  . 1  .   . 2  بــكـتـيــريـا الــقـولـون اGــتـقــبـلـة لــلـحـرارة  بــكـتـيــريـا الــقـولـون اGــتـقــبـلـة لــلـحـرارة

وإشيريشيا كولي اGفترضةوإشيريشيا كولي اGفترضة

qتـقـبـلة لـلـحرارةGلـتـأكيـد وجـود بـكتـيـريا الـقـولـون ا
(EC) يـحــضن أنـبـوب اخــتـبـار آخـر يــحـتـــوي عـلى وســـط
(3 . 4 . 1  . 2) في 44 مْ Gــــدة 24 ســــا ويـــكــــشف عـن تـــشــــكل

الغاز.

لـتـأكــيـد وجـود إشـيـريـشـيـا كـولي مـفـتـرضـةq يـحـضن
أنـبــوب اخــتـبــار يــحـتــوي عــلى مــاء تـريــبــتـوني (3 . 4 . 2)
لــلــكــشف عن األنــدول في 44 مْ Gـدة 24 ســا. ثم يــضـاف 0,2
مـــــلـل إلى 0,3 مــــــلـل من كــــــاشـف كــــــوفــــــاكس (3 . 5 . 1) في
األنـبـوب الـذي يـحـتـوي عـلى مـاء تـريـبـتـوني : يـدل ظـهـور

اللون األحمر بعد اGزج بعناية على وجود األندول.
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اGالحـــظــة اGالحـــظــة 2 :  : يـــســمـح اســتـــعـــمـــال مــرق تـــريـــبـــتــوزي
بـاGـانـيـتـولq بـالـلـوريل سـولفـات والـتـريـبـتـوفـانq بـإظـهار

تشكل الغاز واألندول من طرف إشيريشيا كولي.

اGالحـظـة اGالحـظـة 3 :  : يـعــتـبـر الــكـشف عن إشــيـريـشــيـا كـولي
اGـفـترضـة دلـيـال كـافيـا لـتـلـوث بـرازي. إالّ أنه �ـكـن إجناز
جتارب مكملة إلشيريشيا كولي إذا اقتضى األمر (5.6).

اGالحـــظـــة اGالحـــظـــة 4 :  : عـــنـــد إعـــادة زرع اGـــســـتـــعـــمـــرات فـــوق
غـــشــاء داخل أنـــابــيب حتـــتــوي عــلى أوســـاط الــتـــأكــيــدq من
األحـسن إعـادة الـزرع أيـضـا فـوق عـلـبـة حتـتوي عـلى وسط

مغذ هالمي الجراء اختبار األكسيداز.

6 . 5  اختبار األكسيداز  اختبار األكسيداز

تــســتــطــيـع بــعض الــبــكــتــيــريــا اGــوجــودة في اGــاء أن
تــكــون العــتــبـــارات عــديــدة مــطــابـــقــة لــتــعــريـف بــكــتــيــريــا
الـــقـــولـــونq لـــكـن ال �ـــكـــنـــهـــا تــــشـــكـــيل الـــغــــاز انـــطالقـــا من
. فـهي تعطي الالكتـوز إال في درجات حـرارة تقل عن 37 مْ
إذا نتائج سـلبيـة أثناء جتـارب التأكـيد اGوحـدة لبكـتيريا
الــــقــــولــــون ووجــــودهــــا في اGــــاء غــــيــــر مـــعــــبــــر. ألن صــــنف
األيــرومــون اGـوجــود طــبــيــعــيــا في اGــاء يــتــفــاعل فــقط في
درجــــة 37 مْ وأقـل. من الـــــضــــروري فـــــقط إجنــــاز اخـــــتــــبــــار

األكسيداز بتحديد بكتيريا القولون.

6 . 5 .  . 1  ينجز اخـتبار األكسيداز عـلى مزارع نقية  ينجز اخـتبار األكسيداز عـلى مزارع نقية

من الـبــكــتـيــريـا بــالــعـمل عــلى تــخـمــر الالكــتـوزq مــزروعـةمن الـبــكــتـيــريـا بــالــعـمل عــلى تــخـمــر الالكــتـوزq مــزروعـة
فوق وسط مغذ هالميفوق وسط مغذ هالمي كاآلتي :

- تــــــــوضـع قــــــــطــــــــرتــــــــان أو 3 قــــــــطــــــــرات مـن كــــــــاشف
األكـسيـداز محـضـر حديـثا (3 . 5 . 2) فوق ورق الـتـرشيح

qفي علبة بتري

- بـواسـطـة عـود زجـاجي أو عـود قـطـني أو حـلـقـة من
الــبـالتــX (ولــيس مـن الــنــيـــكل - كــروم)q يــنـــشــر جــزء من

q(4 الحظةGا) الزرع فوق ورق الترشيح احملضر

- يـعتبـر ظهـور لون أزرق بنـفسجي داكن في خالل
10 ثوان كتفاعل إيجابي.

5 :  : في كل مـــرة يـــســـتـــعـــمل فـــيـــهـــا كـــاشف اGالحـــظــة اGالحـــظــة 
األكسيدازq تنـجز جتارب اGراقبة �زارع أجسام عضوية
مـعــروفـة والــتي تـعــطي تـفــاعال إيـجــابـيــا (بـســودومـونـاس
أيـــروجـــيـــنـــوزا) وكـــذلـك مع زرع يـــعـــطي تــــفـــاعال ســـلـــبـــيـــا

(إشيريشيا كولي).

7 .  التعبير عن النتائج .  التعبير عن النتائج

انــطالقــا من عـدد األنــابـيـب الـتي حتــتــوي عـلى وسط
qالـعـزل الـتي أعـطت تـفـاعالت إيـجـابيـة لـتـجـارب الـتـأكـيد
يـــحـــسب بـــاالســـتـــنـــاد إلى جـــداول اإلحـــصـــاء اGــوجـــودة في
مـنــهج إحـصــاء األجــسـام الــدقـيــقـة فـي وسط الـزرعq الــعـدد
األكـثـر احــتـمـاال لـبـكــتـيـريـا الـقــولـون وبـكـتـيــريـا الـقـولـون
اGـتقـبلـة لـلحـرارة وإشـيريـشيـا كـولي اGفـتـرضة اGـوجودة

في 100 ملل من العينة.

اجلدول أاجلدول أ

معلومات ميكروبيولوجية مكملة متعلقة بتحليل اGاءمعلومات ميكروبيولوجية مكملة متعلقة بتحليل اGاء
للبحث عن األجسام العضوية من مجموعة بكتيرياللبحث عن األجسام العضوية من مجموعة بكتيريا

القولونالقولون

لــلـتـحــلـيل الــروتـيـني لــلـمـاءq �ــكن وصف مـجــمـوعـة
بكـتيريا القولـون عموما باGصـطلحات اGيكـروبيولوجية

ولو لم تكن مصنفة كاآلتي :

بـكــتـيــريــا الـقــولــون عـبــارة عن بــكـتــيـريــا عــلى شـكل
عـــصــيـــاتq غــرام ســـلــبيq ال تـــشــكـل أبــواغq تـــعــطي تـــفــاعال
ســلــبـــيــا مع األكـــســيــدازq تـــســتــطــيـع الــنــمـــو في الــشــروط
الـهـوائـيـة وكــذلك الالهـوائـيـة بــوجـود األمالح الـصـفـراويـة
(أو مـشتق نـاشط له نـفس خـصـائص مـنع النـمـو)q وأيـضا
قـــادرة عـــلى إحـــداث تـــخـــمــــر الالكـــتـــوز (واGـــانـــيـــتـــول) مع
تـشكـيل حـمضq غاز وألـدهـيد في 48 سـاعـة عنـدمـا حتضن

في درجة حرارة محصورة بX 35 مْ و37 مْ.

بــكــتــيــريــا الــقــولـــون اGــتــقــبــلــة لــلــحــرارة عــبــارة عن
بــكــتــيـــريــا الــقــولــون لــهــا نــفس اخلـــصــائص الــبــيــولــوجــيــة
والـــتــخـــمــر عـــنـــدمــا يـــتم حــضـــنـــهــا في درجـــة حـــرارة 44 مْ

و44,5 مْ.

إشــيــريــشــيــا كــولي اGــفــتـرضــة عــبــارة عن بــكــتــيــريـا
قولون متقـبلة للحرارة قادرة كذلك على تشكيل األندول

انطالقا من التريبتوفان.

�ـــكن اعـــتــــبـــار إشـــيـــريـــشـــيـــا كـــولـي اGـــفـــتـــرضـــة هي
األشــيـريــشــيــا كـولـي الـتـي تـعــطي أيــضــا تــفـاعال إيــجــابــيـا
أثــــنـــاء الـــتـــجــــارب مع أحـــمــــر اGـــيـــثـــيـل وتـــســـتــــطـــيع نـــزع
الــكــربــوكـســيل مـن حـمض (L - غــلــوتــامــيك)q لــكـنــهــا غــيـر
قـادرة عـلى تـشـكــيل األسـتـيل مــثـيل كـربـيـنــولq تـسـتـعـمل
الـسـيـتـرات كــمـصـدر وحـيــد لـلـكـربـون أو الــنـمـو في مـرق

.(KCN) بسيانور البوتاسيوم
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اجلدول باجلدول ب
أوساط الزرع والكواشف واخملففاتأوساط الزرع والكواشف واخملففات

وسط العزلوسط العزل
مرق الكتوزيمرق الكتوزي

وسط ذو تركيز مضاعف

وسط ذو تركيز عادي
- يـــحــضــر الــوسـط ذو الــتــركــيـــز الــعــادي بـــتــخــفــيف
الـــوسـط ذي الــتـــركـــيـــز اGــضـــاعـف بــنـــفس احلـــجم مـن اGــاء
اGـقـطر أو يـحضـر مبـاشـرة بتـقسـيم تـركيـز اGكـونات إلى

qXاثن
- يــوزع الــوسط ذو الـتــركــيـز الــعـادي عــلى أحــجـام 5
مـلل والـوسط ذو الـتــركـيـز اGـضــاعف عـلى أحـجـام 10 مـلل
أو 50 مـلل في أنـابـيب االخـتـبـار أو في قـارورات حتـتـوي
عـلى جــرس دورهـام. تــوضع في جـهــاز الـتــعـقــيم في درجـة

حرارة 115 مْ Gدة 10 دقائق.
وسط الكتوزي محسن بالغلوتامات والفورمياتوسط الكتوزي محسن بالغلوتامات والفورميات

وسط ذو تركيز مضاعف

ببتون ......................................................... 10 غ

الكتوز ......................................................... 10 غ

مستخلص اللحم ..............................................6 غ

ماء مقطر ...............................................1000 ملل

- تذوب اGكونات في اGاء اGغلى.
- إذا اقـتـضـى األمـر يـضــبط الـعـامـل الـهـيــدروجـيـني
(pH) بحـيث يـصبح بـعد الـتعـقيم 6,9 + 0,2. يـحضر وسط
ذو تركيز بسـيط بتخفيف الوسط ذي التركيز اGضاعف

بحجم مساو من اGاء اGقطر.
مرق ماك كونكىمرق ماك كونكى

وسط ذو تركيز مضاعف

أمالح صفراوية ............................................. 10 غ

ببتون ......................................................... 40 غ

الكتوز ......................................................... 20 غ

كلورور الصوديوم ......................................... 10 غ

أحمـر أرجـواني الـبرومـوكـريزول [مـحـلول إيـثـانولــــي
لـ 1 % (ح/ح)] .............................................. 2 ملل

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

- يـذوب فـي اGـاء وبــالـتــسـخــX الـبــبـتــون وكـلـورور
الصـوديـوم واألمالح الصـفراويـة وحتفظ في درجـة حرارة

4 مْ ليلة كاملة.

يرشح بـعدمـا يصبـح اخلليط بـارداq يضـاف الالكتوز
ويذوب.

- يضبط العامل الهيدروجيني (pH) في 7,4 + 0,2.
ويضاف أحمر أرجواني البروموكريزول ضروريا.

الكتوز ......................................................... 20 غ

ملح الصوديوم حلمض (+) L غلوتاميك ........... 12,7 غ

أحادي الكلوريدات لـ  (+) L أرجنX ............. 0,048 غ

حمض (-) L أسبارتيك ................................ 0,04 غ

(-) L سيستX ........................................... 0,04 غ

فورميات الصوديوم ..................................... 0,5 غ

أحادي هيدرو جينو فوسفات البوتاسيوم ........ 1,8 غ

كلورور األمونيوم ........................................... 5 غ

سولفات اGغنزيوم (MgSO4,7 H2O) ..............  0,02 غ

كلورور الكالسيوم (CaCI2,2 H2O) ...............  0,02 غ

بلورات سترات احلديد (III) ........................  0,02 غ

تيامX (هيدروكلورور األنورين) ...............  0,002 غ

حمض النيكوتينيك .................................  0,002 غ

حمض البانتوتنيك ..................................  0,002 غ

أحمر أرجواني البروموكريزول

(محلول لـ 1 % (ك/ك) في اإليثانول ............... 2 ملل

ماء مقطرq يكمل حتى .............................. 1000 ملل
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من األنـسب أن يـحـضر الـوسط بـكـميـات تـقدر بـ 10
لــــتــــرات أو أكـــــثــــر. إذا لـم يــــوزع فـي أنــــابـــــيب االخـــــتــــبــــار
Xيـسـتـحـسن أالّ يـدمج مـعـهـا الالكـتـوز والـتـيـام qمـبـاشـرة
وتــضـاف فـقـط قـبل االسـتــعـمـال. مـن الـسـهل إضــافـة بـعض

اGكونات على شكل محاليل متفرقة محضرة كاآلتي :

احمللول األولاحمللول األول

أحادي الكلورات لـ (+) L أرجنX .................... 0,4 غ

حمض (-) L أسبارتيك ................................ 0,48 غ

ماء مقطر .................................................. 50 ملل

يسخن للتذويب.

احمللول احمللول 2

يـــذوب في الـــبــرودة ويـــعــقم فـي درجــة حــرارة 121 مْ
Gدة 20 دقيقة. يحفظ كمحلول أم.

(-) L سيستX ............................................. 0,4 غ

هيدروكسيد الصوديوم (5 مول/ل) ............... 10 ملل

ماء مقطر .................................................. 90 ملل

يسخن للتذويب.

احمللول احمللول 3

حمض النيكوتينيك .................................... 0,02 غ

حمض البانتوتينيك ................................... 0,02 غ

ماء مقطر ................................................... 5 ملل

يذوب في البرودة.

احمللول احمللول 4

بلورات سيترات احلديد (III) ......................... 0,2 غ

ماء مقطر .................................................. 10 ملل

احمللول احمللول 6
محلول التامX اGعقم بـ 0,1 % في اGاء اGقطر.

من األحـسـن حتـضــيـر هــذا احملـلــول بــإضـافــة مـحــتـوى
قارورة صـغـيرة (100 مـلغ) بطـريقـة مطـهرة لـ 99 ملل من
اGـاء اGــقــطــر مــعــقم. يــحــفظ هــذا احملـلــول في 4 مْ مـع إلــغـاء

استعماله في أجل ال يتعدى 6 أسابيع.
qلتـحضـير 10 لـترات مـن وسط ذي تركـيز مـضاعف
(L +) حمض qتذوب كـمـيـات منـاسـبـة من ملح الـصـوديـوم
غـلــوتـامــيكq فـورمــيـات الــصـوديــومq أحـادي هــيـدروجــيـنـو
فــوسـفــات الــبـوتــاســيـومq كــلــورور األمـونــيــوم وسـولــفـات
اGـغـنـزيـوم في 9 لـتـر من اGـاء اGقـطـر الـسـاخن. ثم تـضاف
جـــــمــــيع احملـــــالــــيل 1 و 2 و3 و4 و4 مــــلل مـن احملــــلــــول 5. إذا
(pH) يــــضـــبـط الـــعــــامل الــــهـــيــــدروجــــيـــني qاقــــتـــضى األمــــر
لـيصبح 6,8 أو أكثـرq بحـيث يكون الـعامل الـهيـدروجيني
(pH) الـــنـــهـــائي بـــعــد الـــتـــعـــقــيم 6,7. إذا اســتـــعـــمــلـت نــفس
األجــهــزة ونــفـس مــنــاهج الــتــعــقـــيمq يــجب أن حتــدث نــفس
الــتـــغــيـــرات لــلـــعــامـل الــهـــيــدروجـــيــني (pH) خالل عــمـــلــيــة
الـتـعـقـيم. �ـكـن أن تـكـون الـتـجـارب الـتـمـهـيـديـة ضـرورية

جلعل الهيدروجيني (pH) صحيح قبل التعقيم.
بـعـد ضــبط الـعـامـل الـهـيــدروجـيـني q(pH) يـضـاف 20
مـــلل من مـــحــلـــول إثــانــولـي يــحــتـــوي عــلى 1 % من أحـــمــر
أرجــوان الـبــرومـوكــريــزول. يـكــمل احلـجـم لـلــحـصــول عـلى
حـجم نـهــائي يـسـاوي 10 لـتــرات. يـحــتـاج ذلـك إلى حـوالي
810 مـلل من اGـاء اGـقـطـر. إذا لم يـسـتـعـمل الـوسط الـكامل

مـبـاشــرةq يـسـكـب في قـارورات سـعــتـهـا 500 مـلل ويـوضع
في جهـاز الـتـعـقـيم في درجـة حرراة 115 مْ Gـدة 10 دقـائق.
Xتضاف كمية من الالكتوز ومحلول التيام qلالستعمال
(مــحــلـول 6) إذا اقــتــضى األمــرq يــتــرك لــيــذوبq ثم يــوزع
بــأحــجـام 10 مــلل و50 مــلل. يـــجب أن يــحــتــوي كل أنــبــوب
اخـتــبــار أوقــارورة عــلى جــرس دورهــام. من اGــهم الــتــأكـد
أنه بـعـد اGـرور بـجـهـاز الـتـعـقـيم وقـبل االسـتـعـمـالq يـكون
qجـرس دورهام ـلوءا كـليـا بالـوسط. في احلالـة العـكسـية
من احملتمل احلـصول على نـتيـجة إيجـابية خـاطئة لـتشكل
الــــغـــاز. تــــعــــقم فـي درجــــة حـــرراة 115 مْ Gــــدة 10 دقــــائق أو
توضع في جـهاز التحضX في 100 مْ Gدة 30 دقيـقة Gدة 3

أيام متتالية.
وسط ذو تركيز بسيط

- يـحضـر وسط ذو تـركيـز بـسيط بـتـخفـيف الوسط
ذي الــتــركــيــز اGــضــاعف مع حــجم مــســاو مـن اGــاء اGــقــطـر
ويـوزع بـأحجـام تـقدر بـ 5 مـلل داخل أنـابيب حتـتـوي على

جرس دورهام.
- تـعـقم في 115 مْ Gـدة 10 دقـائق أو تـوضع فـي جـهاز

التحضX في 100 مْ Gدة 30 دقيقة Gدة 3 أيام متتالية.

يسخن للتذويب.

احمللول احمللول 5

كلورور الكالسيوم (CaCI22H2O) ...................... 5 غ

ماء مقطر ................................................ 100 ملل

حمض الكلوردريك اGركز............................ 0,1 ملل
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Xالحظة 6 :  : �كن أن تعطي إضافة حالمة الكازيGالحظة اGا
لـ  0,1 % (ك/ك) خالية من الفيتامX نتائج أسرع.

مرق تريبتوزي باللوريل سولفاتمرق تريبتوزي باللوريل سولفات

وسط ذو تركيز مضاعف

تريبتوز ...................................................... 40 غ

الكتوز ......................................................... 10 غ

كلورور الصوديوم ......................................... 10 غ

أحادي  هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ........ 5,5 غ

ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ......... 5,5 غ

لوريل سلفات الصديوم ذو نقاوة عالية ........... 0,2 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

- تذوب الببتون في 500 ملل من اGاء اGقطر.
- تـضاف 20 غ من صـفـراء الـبـقـر اجملـفـفـة مـحـللـة في
200 مــــــلل مـن اGـــــاء اGــــــقـــــطــــــر. يـــــجـب أن يـــــكــــــون الـــــعــــــامل

الهيدروجيني (pH) لهذا احمللول محصور بX 7,0 و7,5.
- يــكــمل احلــجم بــإضــافــة اGــاء اGــقــطــر بــتــقــريب 975

ملل.
- يـضـاف الالكـتـوز ويـضـبط الـعـامل الـهـيـدروجيـني

(pH) في 7,4.
- يـضـاف مـحلـول األخـضـر الالمع ويـكمـل احلجم إلى

1000 ملل بإضافة اGاء اGقطر.

- تـوزع أحجام بـ 5 مـلل في أنابـيب اختـبار حتـتوي
عـلى أجراس دورهام مـقلوبة وتـوضع داخل جهاز الـتعقيم

في درجة حرراة 115 مْ Gدة 10 دقائق.
وسط (وسط (EC) (لتشكل الغاز)) (لتشكل الغاز)

ببتون ......................................................... 10 غ

الكتوز ......................................................... 10 غ

صفراء البقر مجففة ...................................... 20 غ

أخضر المع [محلول لـ 0,1 % (ك/ك)] .............. 13ملل

ماء مقطرq يكمل حتى .............................. 1000 ملل

- يضـاف التـريبتـوزq كلورور الـصوديـومq الالكتوز
والفوسفات للماء ويسخن للتذويب.

- يضـاف لوريل سـولفـات الـصوديـوم ويخـلط برفق
لتجنب تشكل رغوة.

- يضبط العامل الهيدروجيني (pH) في 6,8 + 0,2.
- يـحضـر وسط ذو تـركيـز بـسيط بـتـخفـيف الوسط

ذي التركيز اGضاعف بحجم مساو من اGاء اGقطر.
- يـوزع الوسط ذو التـركيز الـبسيط بـأحجام 5 ملل
والوسـط ذو التـركيـز اGضـاعف بأحـجام 10 ملل و50 ملل.
يـــجب أن يـــحـــتـــوي كل أنـــبـــوب اخـــتـــبـــار أو قـــارورة عـــلى

جرس دورهام.
- يــوضع في جـهـاز الـتــعـقـيم في درجـة حـرراة 115 مْ

Gدة 10 دقائق.
أوساط التأكيدأوساط التأكيد

مـرق (صـفراوي) الكـتـوزي بـاألخضـر الالمع (لـتـشكلمـرق (صـفراوي) الكـتـوزي بـاألخضـر الالمع (لـتـشكل
الغاز)الغاز)

قــبـل الــتـــعــقـــيم يـــوزع في أنـــابــيب اخـــتـــبــار بـــحــيث
يــغـــطي الـــوسط عــلـى األقل جــزءا مـن جــرس دورهـــام بــعــد

التعقيم.
يــجب أن يـســاوي الـعــامل الـهــيـدروجــيـني (pH) بـعـد

التعقيم 6,9.
ماء تريبتوني (لتفاعل األندول)ماء تريبتوني (لتفاعل األندول)

يـعطي بـعض البـبـتون نـتائج مـرضيـة في التـجارب
التي جترى 35 مْ أو37 مْ وغير مـرضية في جتربة األندول
. ثــبت أن الــتـربــتــون يـعــطي نــتــائج مـرضــيــة لـذا في 44 مْ

ينصح به.

تريبتوز أو تريبتيكاز .................................. 20 غ

الكتوز ........................................................... 5 غ

خليط األمالح الصفراوية

أو أمالح صفراوية رقم 3 .................................1,5 غ

أحادي  هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم .......... 4 غ

ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ......... 1,5 غ

كلورور الصوديوم .......................................... 5 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

تريبتون ...................................................... 20 غ

كلورور الصوديوم .......................................... 5 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل
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- تــــــذوب اGــــــكــــــونــــــات في اGــــــاء ويــــــضــــــبط الــــــعــــــامل
الهيدروجيني (pH) في 7,5.

- تـوزع بــأحـجـام 5 مـلـل وتـوضع في جــهـاز الــتـعــقـيم
في درجة حرراة 115 مْ Gدة 10 دقائق.

DL أو D الحظة 7 :    إن إضــافة الـتريبتـوفـانGا
بـ 0,1 % (ك/ك) �كن أن يحسن فعالية الوسط.

مــرق تــريــبــتــوزي بـــاGــانــيــتــولq بــالــلــوريل ســلــفــاتمــرق تــريــبــتــوزي بـــاGــانــيــتــولq بــالــلــوريل ســلــفــات
وبالتريبتوفان وبالتريبتوفان 

(قارورة وحيدة لتشكل الغاز واألندول)

تريبتوز ...................................................... 20 غ

مانيتول ........................................................ 5 غ

كلورور الصوديوم .......................................... 5 غ

أحادي  هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ...... 2,75 غ

ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ....... 2,75 غ

لوريل سلفات الصوديوم ............................... 0,1 غ

تريبتوفان (-) L .......................................... 0,2 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

- يذوب األلدهيد في كحول األميليك.
- يــضــاف احلـــمض اGــركــز بـــرفق. يــوضع بـــعــيــدا عن

الضوء في درجة حرراة 4 مْ.
اGالحـــظـــة اGالحـــظـــة 8 :  : يـــجب أن يــــتـــغـــيــــر لـــون الـــكــــاشف من
األصــفــر الــفـاحت إلـى األسـمــر الــفــاحتq لــقــد اتـضـح أن بـعض
عـيـنـات كـحـول األمـلـيك غـيـر مـرضـيـة وتـعـطـي لـونـا داكـنا

مع األلدهيد.
كاشف األكسيدازكاشف األكسيداز

p - ثنائي اGثيل أمينو بنزلدهيد ..................... 5 غ

كحول األميليك .......................................... 75 ملل

حمض الكلوريدريك (p = 1,18 غ/ملل) ........... 25 ملل

- يـضاف إلى اGـاء الـتريـبـتوز وكـلـورور الصـوديوم
واGــــانـــيــــتــــول والـــفــــوســـفــــات والـــتــــريـــبــــتــــوفـــان ويــــســـخن

للتذويب.
- يـضــاف لـوريل سـلــفـات الـصـوديــوم ويـخـلط بـرفق

الجتناب تشكل رغوة.
- يضبط العامل الهيدروجيني (pH) في 6,8 + 0,2.
- تـوزع بـأحـجـام تـسـاوي 5 مـلل في أنـابـيب حتـتـوي

على جرس دورهام.
- تــوضع في جـهـاز الـتــعـقـيم في درجـة حـرارة 115 مْ

Gدة 10 دقائق.

الكواشفالكواشف

كاشف كوفاكس لألندولكاشف كوفاكس لألندول

ثنائي كلورات p - فنيالن ديامX ................... 0,1 غ

ماء مقطر .................................................. 10 ملل

ببتون ........................................................... 1 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

ال يـــــحـــــفـظ هــــذا الـــــكـــــاشـفq لـــــذا يــــجـب أن يـــــحـــــضــــر
بكميات صغيرة قبل كل استعمال.

اخملففاتاخملففات
مخفف بالببتون (مخفف بالببتون (0,1 %)

- تذوب الببتون في حوالي 950 ملل من اGاء.
- يـــضــــبط الـــعـــامل الــــهـــيـــدروجـــيـــني (pH) �ـــحـــلـــول
هـيـدروكـسـيـد الـصـوديـوم أو �ـحـلـول حـمض الـكـلوريـديك

(1 مول/ل) ليصبح بعد التعقيم 7,0 + 0,1.
qـــاء لـــلـــحــــصـــول عـــلى 1000 مــــللGيـــكــــمل احلـــجم بــــا -
ويـوزع بـأحجـام مـستـعمـلـة وتوضع فـي جهـاز التـعـقيم في

درجة حرارة 121 مْ + 1 مْ Gدة 15 دقيقة.
محلول ملحي ببتوني

- تــــذوب اGـــــكــــونــــات فـي حــــوالي 950 مــــلـل من اGــــاء
موضوع للغليان.

- يضبط الـعامل الهـيدروجيني (pH) بهـيدروكـسيد
الـصـوديـوم أو مـحـلـول حـمض الـكـلـوريديـريك (1 مـول/ل)

ليصبح بعد التعقيم 7,0 + 0,1.
qـــاء لـــلـــحــــصـــول عـــلى 1000 مــــللGيـــكــــمل احلـــجم بــــا -
ويـوزع عـلى أحجـام مـستـعـملـة ويوضـع في جهـاز الـتعـقيم

في درجة حرارة 121 مْ + 1 مْ Gدة 15 دقيقة.

ببتون ........................................................... 1 غ

كلورور الصوديوم ........................................ 8,5 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل
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محلول رجنار (مخفف إلى الربع)

كلورور الصوديوم ...................................... 2,25 غ
كلورور البوتاسيوم .................................. 0,105 غ
كلورور الكالسيوم (خال من اGاء) .................. 0,12 غ
هيدروجينو كربونات الصوديوم .................. 0,05 غ
ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

- تذوب اGكونات وتوزع بأحجام مستعملة.
- تــعــــقــم في جــــهـــاز الـــتـــعـــقـــيــم في درجـــة حــرارة
121 مْ + 1 مْ Gــــدة 15 دقــــيــــقــــة. يــــجـب أن يــــســــاوي الــــعــــامل

الهيدروجيني (pH) النهائي 7,0 + 0,1.
محلول مثبت بالفوسفات

ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم .... 42,5 ملغ
كلورور اGغنزيوم ..................................... 190 ملغ
ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

التحضيرالتحضير
أ) محلول الفوسفات

- تـذوب 34 غ من الـفــوســفـات في 500 مــلل مـن اGـاء
اGقطر.

- يـضـبط الـعـامل الـهـيـدروجـيـني (pH) في 7,2 + 0,5
�ــحــلـول هــيــدروكــسـيــد الــصــوديـوم لـ 1 مــول / ل ويــكـمل

احلجم باGاء اGقطر حتى 1000 ملل.
ب) محلول كلورور اGغنزيوم

يــذوب 38 غ من كـــلــورور اGـــغــنـــزيــوم في 1000 مــلل
من اGاء اGقطر.

احمللول النهائي
لالستعمالq يضاف 1,25 ملل من محلول الفوسفات
(أ) و5,0 مـلـل من مـحـلـول كـلـورور اGـغـنـزيـوم (ب) لـ 1000
مـلل من اGـاء اGقـطـر. يوزع بـأحـجام مـسـتعـملـة ويـعقم في
جــــهــــاز الــــتـــــعــــقــــيـم في درجــــة حــــرارة 121 مْ + 1 مْ Gــــدة 15
(pH) دقـــيــقـــة. يــجب أن يـــســاوي الـــعــامـل الــهـــيــدروجـــيــني

النهائي في 7,0 + 0,1.

هالم مغذيهالم مغذي

مستخلص اللحم ........................................... 1,0 غ

ببتون ........................................................ 1,0 غ

كلورور الصوديوم .......................................... 5 غ

هالم ............................................................ 15 غ

- تسكب اGكونات في اGاء وتسخن للتذويب.

- يــــضـــــبط الـــــعــــامـل الــــهـــــيــــدروجـــــيــــني (pH) في 8,2
بواسـطة هـيدروكـسيـد الصـوديوم (1 مول/ل) ويـغلى Gدة

10 دقائق.

- يـصفى بالتـرشيح ويضـبط العامل الهـيدروجيني
.7,4 + 7,2 (pH)

- يـوزع فـي قـارورات ســعـتــهـا 100 مــلل وتـنــقل إلى
جهاز التـعقيم مضـبوط في درجة حرارة 121 مْ + 1 مْ Gدة

15 دقيقة.

وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل 
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 20 ذي احلـــــجـــــــة عـــــام  ذي احلـــــجـــــــة عـــــام 1433 اGـــــوافق  اGـــــوافق 5
نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــــة نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــــة q2012 يــــتـــضــــمـن اعـــتــــمــــاد أعـــوانq يــــتـــضــــمـن اعـــتــــمــــاد أعـــوان

اGراقبة للضمان االجتماعي.اGراقبة للضمان االجتماعي.

ــــــــــــــــــــــ
�ـوجــــب قــــرار مؤرخ في 20 ذي احلـجــة عام 1433
اGــوافق 5 نــوفــمــبــر ســنــة q2012 يــعــتــمــد أعــوان اGــراقــبــة

للضمان االجتماعي اGذكورون في اجلدول أدناه:

الواليةالواليةالهيئة اGستخدمةالهيئة اGستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

وعاز محمد صالح الدين
حنيش فتحي

فالح قادة
بلعام العربي

سوق أهراس
الوادي
سعيدة
النعامة

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء
الصندوق الوطني للتقاعد
الصندرق الوطني للتقاعد

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص لغير األجراء


