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خانواده انتروباکتریاسه

ن به جنس در این خانواده قرار می گیرند که از این بین می توا20حدود •
:جنس های مهم اشاره کرد

Escherichia

Salmonella

Citrobacter

Enterobacter

Proteus

Yersinia

Shigella

Klebsiella

Erwinia
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برخی از ویژگی های خانواده انتروباکتریاسه

.میله ای گرم منفی هستند

ریق بی هوازی اختیاری بوده و قادر به تنفس هم از طریق اکسیداسیون و هم از ط
.تخمیر هستند

.مقاوم نیستند( دمای پاستوریزاسیون)هیچ یک از آنها در برابر حرارت 

.تولید نمی کنند( هاگ)اسپور 
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خانواده انتروباکتریاسه

نامیده ( Coliform)گروهی از باکتریهای این خانواده تحت عنوان کلی فرم •
.  می شوند

جنس های مهم

• E.Coli

• Klebsiella

• Citrobacter

• Enterobacter

اپتیموم دمای رشد

درجه سلسیوس37-32•

ساعت24-48در مدت•

ویژگی ها

گرم منفی•

اکسیدازمنفی•

میله ای•

فاقد اسپور•

بی هوازی اختیاری•
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روشهای شناسایی و شمارش انتروباکتریاسه

2461-2استاندارد ( Standard plate count)استاندارد صفحه ایشمارش .  1

:که به دو شکل زیر انجام می شود

(Pour plate)دو مرحله ای شمارش با روش کشت آمیخته

مارش دقت داشته باشید که در روش باال ضریب گزارش تعداد کلنی با روش ش*

.صفحه ای سطحی متفاوت است

5



روشهای شناسایی و شمارش انتروباکتریاسه

2461-1استاندارد ( MPN)احتمالیبیشترین تعداد شمارش . 2

 اساس روشMPNبراساس یافته های آماری می باشد.

وجوداحتمالکهرودمیبکارغذاییموادگروهآنمورددرخصوصاروشاین
میزدهتخمینآنهادر(هرگرمدرعدد10ازکمتر)میکروارگانیسمکمیتعداد
.شود

داردبیشتریدقتمایعغذاییموادمورددرروشاین.
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روشهای شناسایی و شمارش انتروباکتریاسه

2461-1استاندارد ( MPN)بیشترین تعداد احتمالیشمارش 
 لوله ای انجام می شود5سری 3لوله ای و 3سری 3به دو صورت این روش.

 نتایج این روش با جداول تفسیرMPN باشدمی.
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روشهای شناسایی و شمارش انتروباکتریاسه

.به ضرایب جدول دقت کنیدMPNاستفاده از جداول در هنگام * 
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روشهای شناسایی و شمارش انتروباکتریاسه

MPNشماتیک روش 

9



روشهای شناسایی و شمارش انتروباکتریاسه

2461-1شناسایی  انتروباکتریاسه در مواد غذایی استاندارد . 3

این روش غالبا با استفاده از محیط کشت مایع انجام می شود.

ون در مواد غذایی مایع مستقیما نمونه و در مواد غذایی جامد اولین رقت مورد آزم
.قرار میگیرد

فاده بسته به نوع آزمون از محیط کشت با غلظت ساده و مضاعف می توان است
.کرد

در جستجوی باکتریها اولین قدم غنی سازی می باشد.
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روشهای شناسایی و شمارش انتروباکتریاسه

اصول روشهای جستجو و شناسایی میکروارگانیسم ها در مواد غذایی

 سازیغنی(Enrichment ) انتخابییا غنی سازی غیر

(Non Selective Enrichment ) سازییا پیش غنی(Pre Enrichment)

غنی سازی انتخابی(Selective Enrichment)

 انتخابیکشت بر روی محیط کشت جامد(Selective Plating)

 و سرولوژیکیبیوشیمیاییانجام آزمون های تاییدی

11



اسهاستانداردهای ملی ایران برای شناسایی و شمارش انتروباکتری

2461-1-1396استاندارد 1.
جستجوی انتروباکتریاسه:1قسمت -جستجو ،شناسایی و شمارش انتروباکتریاسه:عنوان
 روش شمارشMPN

جستجو شناسایی انتروباکتریاسه
.با استفاده از این استاندارد انجام می شود

2461-2-1396استاندارد 2.
روش شمارش :2قسمت-روش جامع برای جستجو ،شناسایی و شمارش انتروباکتریاسه:عنوان
کلنی

 شمارش کلنی با روشPour Plate

.با استفاده از این استاندارد انجام می شود
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مورد نیازمحیط کشت های 

یط تهیه محیط های کشت براساس دستورالعمل تهیه آن مندرج در روی بطری مح
.  باشدکشت می 

رقیق کننده
رینگر
پپتون نمکیMRD

محیط کشت غنی کننده
پپتون واتر بافری
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محیط کشت های مورد نیاز

محیط کشت جامد انتخابی
 محیط کشت(Violet Red Bile Dextrose Agar)VRBD

تاییدیمحیط کشت 
 محیط کشت گلوکزOF

تست اکسیداز
معرف اکسیداز
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VRBD محیطتصاویر 
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نکات مهم

 کارکیفیت میکروبی سطوح

سوآپ کشی

کیفیت میکروبی هوای محیط کار

رفع آلودگی های سطح و هوای محیط کار

 نکاتی در مورد المپUV

اقدامات بهداشتی پیشگیرانه هنگام آزمون
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شرح عملی روش آزمون
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Standard Plate Countشمارش استاندارد صفحه ای 
2461-2شماره استاندارد روش آزمون   

Pour Plateشمارش با روش کشت آمیخته  

هدف
محصوالتی که برای انسان و خوراک دام در نظر گرفته شده اند.

 ندهستهای محیطی که در زمینه  تولید اولیه،تولید غذا و مدیریت غذا نمونه.

کاربرددامنه 
لیتر یا در هر میلی 100از ها ، بیشتر این روش برای زمانی که تعداد مورد انتظار کلنی 

.هرگرم از نمونه باشد در نظر گرفته شده است

18



Pour Plateآمیخته  روش کشت شمارش با 

محیط کشت مورد نیاز

VRBD(Violet Red Bile Dextrose Agar)کشت محیط 

کارروش 

oنحوه کشت

o ساعت در دمای 24گرمخانه گذاریc°37
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Pour Plateشمارش با روش کشت آمیخته  

o نتایجتفسیر

oکشت برروی

محیط کشت غیرانتخابی

oآزمون های بیوشیمیایی

واکنش اکسیداز

تخمیرگلوکز
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تست اکسیداز OF محیط گلوکز
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Most Probable Numberبیشترین تعداد احتمالیشمارش 
2461-1شماره استاندارد روش آزمون   

هدف
محصوالتی که برای انسان و خوراک دام در نظر گرفته شده اند.

نمونه های محیطی که در زمینه  تولید اولیه،تولید غذا و مدیریت غذا هستند.

دامنه کاربرد
غنیوسیلهبهبازیابیبهنیاز،میکروارگانیسمجستجویرودمیانتظارکههنگامی

.باشدداشتهسازی

یالیترمیلیهردر100ازکمتر،هامیکروارگانیسمرودتعدادمیانتظارکههنگامی

.باشدنمونهازگرمهر
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Most Probable Numberشمارش بیشترین تعداد احتمالی

نیازمحیط کشت مورد 

(PWB)محیط پپتون واتر بافری

VRBD(Violet Red Bile Dextrose Agar)محیط کشت 

روش کار

oنحوه کشت
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c°37ساعت در18:سازی            گرمخانه گذاریغنی :مرحله اول

c°37ساعت در24:جد اسازی            گرمخانه گذاری:مرحله دوم

تخمیر گلوکز-2تست اکسیداز          -1: تایید: مرحله سوم



MPNتفسیر نتیجه آزمون با روش 
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شناسایی انتروباکتریاسه در مواد غذایی
2461-1شماره استاندارد روش آزمون   

کشت مورد نیازمحیط 

(PWB)محیط پپتون واتر بافری

VRBD(Violet Red Bile Dextrose Agar)محیط کشت 

کارروش 

oنحوه کشت
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c°37ساعت در18:سازی            گرمخانه گذاریغنی :مرحله اول

c°37ساعت در24:جد اسازی            گرمخانه گذاری:مرحله دوم

تخمیر گلوکز-2تست اکسیداز          -1: تایید: مرحله سوم



سپاس از توجه شما
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