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  ا�ختبارات الميكروبيولوجية :البراز
 المواد  ال�زمة من أجل الجمع

 ).الخاصة بحاثل� مع مساحة للنقل أو مسحة( .بملعقة حاوية ب�ستيكية مع غطاء مزودة  −
 
 

  للتحليل الكيميائي و الفيزيائي و  الطفيلي طريقة الجمع

  

 التھاب ا�معاء -1
في حالة (مل  10-5أو  غرام  5-3يجب أن تكون الكمية ! تقل عن .يكيةفي حاوية ب�ستتأخذ العينات فمن ا�فضل أن  −

  .من طاقتھا ¼ يجب تعبئتھا عمليا الحاوية التي يوفرھا المختبر لمدة :)البراز السائل

 .والعطيفة الشيغ�السالموني� ، يتم بشكل روتيني البحث عن  −

وكو!ي  .يروس الروتا، اتش، نوروفيروس، اليرسنيةإذا كنت تشك في وجود كائنات حية دقيقة معينة أخرى، مثل ف −
بشكل صريح  االبحث عنھا  ، ضمة الكوليرا، الكريبتوسبوريديوم، والفطريات، يجب طلب(0157H7)المعوية النزفية 
 .طلبالعلى  مع اPشارة إليھم

 

 بحث عن العقدية القاطعة للدر في الحملال -2

 ا�فضل أخذ العينات مع العازلة؛ للبحث عن العقدية القاطعة للدر في الحمل من −

على  تدويرھاثانية من خ�ل  30لمدة  ةدرجمرك تسم، وت 2في القناة الشرجية لحوالي  العازلة  تضاف مسحة −
 الجدران المخاطية

  .)للمستخدمين الخارجيين يتم تنفيذ أخذ العينات من قبل الموظفين( قلاوسط النالمسحة في التخزين يتم  −
 

 البكتيري ختباربحث عن السمية ألف وباء وا'ال :المطثية العسيرة -3

 حاوية من الب�ستيك؛في البراز  أن ياخذفمن الضروري  −

  .وغيرمتكون  ا.سھال لبحث فقط على برازافإنه من المستحسن  −
 

 عن الطفيليات  البحث -4

 .فحص الكوبرو الطفيلية على حدة3 بد من طلب فإنه  شك في وجود طفيلي  في حلة −
 

 )بكتيريةبحوث الال( خيطيةالدودة ال -5

 على الطلب؛ تھا بالتحديد إشارمن الضروري  −

 .ب�ستيكيةالحاويةالجمع في  ذيويتم تنفيذه على عينة من البراز ال −
 

  الحفظ
أو  هساعات بعد جمع 4-3ب�ستيكية يجب أن يتم تسليمه إلى المختبر في غضون ال حاوية الجمع في  ذيالبراز ال

يمكن يعرض  الكبير قبل التسليم إن ا.نتظار . ساعة 12لمدة أقصاھا ) C°  درجات 4 حتت (تخزينه في الث�جة 
  )مثل العطيفة ( حية للخطر بقاء بعض مسببات ا<مراض
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