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اختبار بعض الصفات األساسیة لبكتریا اختبار بعض الصفات األساسیة لبكتریا 
حامض الالكتیكحامض الالكتیك



األجھزة واألدواتاألجھزة واألدوات

(Incubators)(Incubators)حضانات كھربیة حضانات كھربیة ••
..مجھر ضوئيمجھر ضوئي••
..شرائح زجاجیةشرائح زجاجیة••
..(Inoculating loops)(Inoculating loops)إبر تلقیح إبر تلقیح ••
..عدسة مكبرةعدسة مكبرة••



المواد والمزارع المیكروبیةالمواد والمزارع المیكروبیة
  وتشملوتشمل  جرامجرام  بطریقةبطریقة  للصبغللصبغ  الالزمةالالزمة  المحالیلالمحالیل••

  صبغةصبغة  محلولمحلول  ،،  البنفسجيالبنفسجي  الكریستالالكریستال  صبغةصبغة  محلولمحلول
..))%%٩٥٩٥((  إیثیليإیثیلي  كحولكحول  الیودین،الیودین،  محلولمحلول  السفرانین،السفرانین،

Milk(Milk)  اللبناللبن  أجارأجار  بیئةبیئة•• agar)agar)  دلیلدلیل  عليعلي  المحتویةالمحتویة  
  أطباقأطباق  فيفي  مصبوبةمصبوبة  البنفسجــــيالبنفسجــــي  البرومــــوكریزولالبرومــــوكریزول

    ..بتريبتري
MRSMRS  بیئةبیئة•• agaragar  وبیئةوبیئة    الصلبةالصلبةagaragar  (M(M1717++

00..55%% glucose)glucose)  دوارقدوارق  فيفي  موزعةموزعة  الصلبةالصلبة  
..بتريبتري  وأطباقوأطباق  (Flasks)(Flasks)  مخروطیةمخروطیة



..LbLb  میكروبمیكروب  منمن  مزرعةمزرعة•• delbrueckiidelbrueckii subspsubsp..
bulgaricusbulgaricus  بیئةبیئة  فيفي  منماةمنماة  MRSMRS agaragar    وعمرھاوعمرھا  

..ساعةساعة  ٢٤٢٤--١٨١٨
..SS  میكروبمیكروب  منمن  مزرعةمزرعة•• thermophilusthermophilus  فيفي    منماةمنماة    

M(M1717)  بیئةبیئة ++ 00..55%% glucose)glucose) agaragar  ١٨١٨  وعمرھاوعمرھا--
  ..ساعةساعة  ٢٤٢٤

..LcLc  میكروبمیكروب  منمن  مزرعةمزرعة•• lactislactis subspsubsp.. lactislactis    
M(M1717)  بیئةبیئة  فيفي  منماةمنماة ++ 00..55%% glucose)glucose) agaragar  

  ..ساعةساعة  ٢٤٢٤--١٨١٨  وعمرھاوعمرھا
..LcLc  میكروبمیكروب  منمن  مزرعةمزرعة•• lactislactis subspsubsp.. cremoriscremoris  

MM1717((  بیئةبیئة  فيفي  منماةمنماة ++ 00..55%% glucose)glucose) agaragar    
..ساعةساعة  ٢٤٢٤--١٨١٨  وعمرھاوعمرھا



دراسة الشكل المورفولوجي لخالیا ومستعمرات  بكتریا دراسة الشكل المورفولوجي لخالیا ومستعمرات  بكتریا 
::حامض الالكتیكحامض الالكتیك

qq  أفردھاأفردھا  ثمثم  ذكرھاذكرھا  السابقالسابق  المزارعالمزارع  منمن  كلكل  منمن  لمسةلمسة  بأخذبأخذ  قمقم  
    قطراتقطرات  بضعةبضعة  إلیھاإلیھا  مضافمضاف  زجاجیةزجاجیة  شریحةشریحة  سطحسطح  عليعلي  جیدًاجیدًا
..اللمسةاللمسة  نشرنشر  لتسھیللتسھیل  الماءالماء  منمن
qq  اللمسةاللمسة  بتثبیتبتثبیت  قمقم  ثمثم  الھواءالھواء  فيفي  لتجفلتجف  قلیًالقلیًال  الشریحةالشریحة  اتركاترك  

..ثالثثالث  أوأو  مرتانمرتان  اللھباللھب  فيفي  بتمریرھابتمریرھا  ))فیلمفیلم((  المفرودةالمفرودة
qq  لمدةلمدة  وأتركھاوأتركھا  البنفسجيالبنفسجي  الكریستالالكریستال  صبغةصبغة  منمن  قلیًالقلیًال  أضفأضف  

..الزائدةالزائدة  الصبغةالصبغة  منمن  للتخلصللتخلص  بالماءبالماء  الشریحةالشریحة  اغسلاغسل  ثمثم  دقیقةدقیقة



qq  محلولمحلول  منمن  قطراتقطرات  تضافتضاف  ثمثم  قلیًالقلیًال  لتجفلتجف  الشریحةالشریحة  تتركتترك    
    إیثیليإیثیلي  بكحولبكحول  الشریحةالشریحة  تغمرتغمر  ثمثم  دقیقةدقیقة  لمدةلمدة  ویتركویترك  الیودینالیودین
..بالماءبالماء  تغسلتغسل  ثمثم  دقیقةدقیقة  نصفنصف  لمدةلمدة  وذلكوذلك  %%٩٥٩٥  تركیزهتركیزه
qq  لمدةلمدة  السفرانینالسفرانین  بصبغةبصبغة  الفیلمالفیلم  یصبغیصبغ  ثمثم  لتجفلتجف  الشریحةالشریحة  تتركتترك  

    الشریحةالشریحة  وتجففوتجفف  بالماءبالماء  الصبغةالصبغة  تغسلتغسل  ثمثم  دقیقة،دقیقة،  نصفنصف
    منمن  قلیلقلیل  وضعوضع  بعدبعد  الضوئيالضوئي  للمجھرللمجھر  الزیتیةالزیتیة  بالعدسةبالعدسة  وتفحصوتفحص

..علیھاعلیھا  البرافینالبرافین  أوأو  السیدرالسیدر  زیتزیت
qq  ھلھل  عصویات؟عصویات؟  أمأم  كرویاتكرویات  ھيھي  ھلھل  الخالیاالخالیا  شكلشكل  الحظالحظ    

    ھيھي  ھلھل  تجمعاتتجمعات  فيفي  كانتكانت  إذاإذا  تجمعات؟تجمعات؟  فيفي  أمأم  منفردةمنفردة  توجدتوجد
  ھناكھناك  ھلھل  السالسل؟السالسل؟  شكلشكل  تالحظتالحظ  ھلھل  منتظمة؟منتظمة؟  غیرغیر  أمأم  منتظمةمنتظمة
  أمأم  موجبةموجبة  ھيھي  ھلھل  الخالیا؟الخالیا؟  لونلون  ماما  المسبحة؟المسبحة؟  تشبھتشبھ  سالسلسالسل
    لجرام؟لجرام؟  سالبةسالبة



    تحتتحت  تراھاتراھا  كماكما  الخــالیاالخــالیا  ارسمارسم  وو  مشــاھداتكمشــاھداتك  سجلسجل
::التاليالتالي  الجدولالجدول  فيفي  المجھرالمجھر

تفاعل 
جرام

رسم 
الخاليا

منفردة أم 
في تجمعات

شكل 
الخاليا

اسم الميكروب

Ø L. delbrueckii subsp. bulgaricus
Ø S. thermophilus
Ø Lc. lactis subsp. lactis
Ø Lc. lactis subsp. cremoris



فحص شكل المستعمراتفحص شكل المستعمرات: : ثانیاًًثانیاًً

  المكبرةالمكبرة  العدسةالعدسة  بمساعدةبمساعدة  أوأو  المجردةالمجردة  بالعینبالعین  افحصافحص••
  تظھرتظھر  كماكما  الالكتیكالالكتیك  حامضحامض  بكتریابكتریا  مستعمراتمستعمرات  شكلشكل
  ماما  منتظمة؟منتظمة؟  غیرغیر  أمأم  دائریةدائریة  ھيھي  ھلھل  بتري،بتري،  أطباقأطباق  عليعلي
  أمأم  متوسطة،متوسطة،  صغیرة،صغیرة،  المستعمراتالمستعمرات  ھلھل  حوافھا؟حوافھا؟  شكلشكل
    أمأم  الزرعالزرع  بیئةبیئة  سطحسطح  عليعلي  تنموتنمو  ھلھل  الحجم؟الحجم؟  كبیرةكبیرة

اإلجار؟اإلجار؟  فيفي  منغرسةمنغرسة



سجل مشاھداتك وارسم المستعمرات كما تراھا في سجل مشاھداتك وارسم المستعمرات كما تراھا في 
::الجدول التاليالجدول التالي

رسم  
المستعمرات

موقع  
المستعمرات  
علي بيئة 
الزرع

حجم  
المستعمرات

شكل  
المستعمرات

اسم الميكروب

Ø L. delbrueckii subsp.        
Bulgaricus

Ø S. thermophilus
Ø Lc. lactis subsp. Lactis
Ø Lc. lactis subsp.   

cremoris



اختبار أنسب الظروف لتنمیة بكتریا حامض الالكتیك اختبار أنسب الظروف لتنمیة بكتریا حامض الالكتیك   
::علي بیئات الزرععلي بیئات الزرع

qq  منمن  كلكل  منمن  صغیرةصغیرة  لمساتلمسات  بأخذبأخذ  قمقم  التلقیحالتلقیح  إبرةإبرة  باستخدامباستخدام    
    ثالثةثالثة  لتخطیطلتخطیط  وذلكوذلك  ذكرھاذكرھا  السابقالسابق  األربعةاألربعة  المزارعالمزارع

    األولياألولي  المجموعةالمجموعة  تتكونتتكون  بحیثبحیث  بتريبتري  أطباقأطباق  منمن  مجموعاتمجموعات
MRSMRS  بیئةبیئة  منمن  أطباقأطباق  أربعةأربعة  منمن agaragar  أربعةأربعة  منمن  والثانیةوالثانیة    

++MM1717  بیئةبیئة  منمن  أطباقأطباق 00..55%% glucoseglucose agaragar  والثالثةوالثالثة    
    دلیلدلیل  عليعلي  المحتويالمحتوي  اللبناللبن  أجارأجار  بیئةبیئة  منمن  أطباقأطباق  أربعةأربعة  منمن

..البنفسجيالبنفسجي  البروموكریزولالبروموكریزول



    فيفي  األولاألول  الطبقالطبق  یوضعیوضع  األطباقاألطباق  منمن  مجموعةمجموعة  كلكل  فيفي••
    درجةدرجة  عليعلي  ھوائیةھوائیة  ظروفظروف  تحتتحت  التحضینالتحضین  معمع  الحضانالحضان
    المتوسطةالمتوسطة  للحرارةللحرارة  المحبةالمحبة  للمیكروباتللمیكروبات  مم٣٠٣٠ºº((  مناسبةمناسبة  حرارةحرارة

..LcLc  مثلمثل LactisLactis subspsubsp.. lactislactis،،4242ººللمیكروباتللمیكروبات  مم    
..LL  مثلمثل  العالیةالعالیة  للحرارةللحرارة  المحبةالمحبة delbrueckiidelbrueckii subspsubsp..

bulgaricusbulgaricus  ((  آخرآخر  حضانحضان  فيفي  الثانيالثاني  الطبقالطبق  یوضعیوضع  بینمابینما    
    ناقشناقش((  الھوائیةالھوائیة  ظروفظروف  تحتتحت  ولكنولكن  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  نفسنفس  عليعلي
    تحولتحول    أنأن  یمكنكیمكنك  كیفكیف  العمليالعملي  الدرسالدرس  عليعلي  المشرفالمشرف  معمع

  أماأما  ))بسیطةبسیطة  بطریقةبطریقة  الھوائیةالھوائیة  ظروفظروف  إليإلي  التحضینالتحضین  ظروفظروف
    نفسنفس  منمن  منصھرةمنصھرة    طبقةطبقة  إضافةإضافة  فیتمفیتم  والرابعوالرابع  الثالثالثالث  الطبقینالطبقین

    یمكنیمكن((  بالمزرعةبالمزرعة  تخطیطھاتخطیطھا  بعدبعد  البیئةالبیئة  سطحسطح  عليعلي  الزرعالزرع  بیئةبیئة
  ))((OverlayOverlay    ““المغطیةالمغطیة  الطبقةالطبقة""  إسمإسم  الطبقةالطبقة  ھذهھذه  عليعلي  نطلقنطلق  أنأن
..الطبقینالطبقین  منمن  كلكل  فيفي



qq    تترك لتتصلب وبعدھا یوضع أحد الطبقین في الحضان  تترك لتتصلب وبعدھا یوضع أحد الطبقین في الحضان
تحت ظروف ھوائیة واألخر في حضان آخر تحت ظروف  تحت ظروف ھوائیة واألخر في حضان آخر تحت ظروف  

الھوائیةالھوائیة
qq   أیام علي درجة الحرارة أیام علي درجة الحرارة   ٣٣--٢٢تترك األطباق للتحضین لمدة تترك األطباق للتحضین لمدة

المناسبة ثم تحفظ في الثالجة لحین فحصھا في الدرس العملي  المناسبة ثم تحفظ في الثالجة لحین فحصھا في الدرس العملي  
..التاليالتالي


