
عشرعشر  الدرس العملي الثالثالدرس العملي الثالث
لكشف عن البكتریا المتجرثمة لكشف عن البكتریا المتجرثمة اا

في اللبن ومنتجاتھفي اللبن ومنتجاتھ



أھداف الدرسأھداف الدرس
    اللبناللبن  فيفي  المتجرثمةالمتجرثمة  البكتریاالبكتریا  تسببھاتسببھا  التيالتي  بالمشاكلبالمشاكل  التعریفالتعریف••

..ومنتجاتھومنتجاتھ
    فيفي  المتجرثمةالمتجرثمة  البكتریاالبكتریا  وجودوجود  عنعن  الكشفالكشف  بأھمیةبأھمیة  التعریفالتعریف••

..واأللبانواأللبان  األغذیةاألغذیة
    البكتریاالبكتریا  عليعلي  الكشفالكشف  لطریقةلطریقة  العلميالعلمي  باألساسباألساس  اإللماماإللمام••

..ومنتجاتھومنتجاتھ  اللبناللبن  فيفي  المتجرثمةالمتجرثمة
    المتجرثمةالمتجرثمة  البكتریاالبكتریا  عنعن  الكشفالكشف  طریقةطریقة  عليعلي  العمليالعملي  التدریبالتدریب••

..ومنتجاتھومنتجاتھ  اللبناللبن  منمن  عیناتعینات  فيفي
    المتجرثمةالمتجرثمة  البكتریاالبكتریا  عنعن  الكشفالكشف  طریقةطریقة  عليعلي  العمليالعملي  التدریبالتدریب••

..ومنتجاتھومنتجاتھ  اللبناللبن  منمن  عیناتعینات  فيفي



األجھزة واألدواتاألجھزة واألدوات
..مم°°٨٠٨٠  عليعلي  مضبوطمضبوط  مائيمائي  حمامحمام••
..مم°°٥٠٥٠  عليعلي  مضبوطمضبوط  مائيمائي  حمامحمام••
..كھربائيكھربائي  حضانحضان••
..ضوئيضوئي  مجھرمجھر••
Anaerobic(Anaerobic)  الھوائیةالھوائیة  تنمیةتنمیة  أوانيأواني•• jars)jars)..  
..معقمةمعقمة  صغیرةصغیرة  بتريبتري  أطباقأطباق••
..بالستیكبالستیك  ساحبساحب  ومعھاومعھا  معقمةمعقمة  بالستیكیةبالستیكیة  ماصاتماصات••



المواد والمزارع البكتیریةالمواد والمزارع البكتیریة
..رأسرأس  جبنجبن  وعینةوعینة  خامخام  لبنلبن  عینةعینة••
Tryptone(Tryptone)  الصلبةالصلبة  والجلوكوزوالجلوكوز  التربتونالتربتون  مستخلصمستخلص  بیئةبیئة••

glucoseglucose extractextract (TGE)(TGE) agar)agar)  وموزعةوموزعة  معقمةمعقمة    
..اختباراختبار  أنابیبأنابیب  فيفي  ملليمللي  ٩٩  بمعدلبمعدل

Thioglycolate(Thioglycolate)  الصلبةالصلبة  الثیوجالیكوالتالثیوجالیكوالت  بیئةبیئة•• agar)agar)  
..مخروطيمخروطي  دورقدورق  فيفي  ومعبأةومعبأة  معقمةمعقمة

BacillusBacillus  بكتریابكتریا  منمن  أیامأیام  ٣٣  عمرھاعمرھا  مزرعةمزرعة•• subtilissubtilis  
Nutrient(Nutrient)  المغذيالمغذي  األجاراألجار  بیئةبیئة  عليعلي  منماةمنماة agar)agar)..

Malachite(Malachite)  المالكیتالمالكیت  أخضرأخضر  صبغةصبغة•• green)green)..
..(Safranin)(Safranin)  السفرانینالسفرانین  صبغةصبغة••



    الھوائیةالھوائیة  المتجرثمةالمتجرثمة  البكتریاالبكتریا  وتقدیروتقدیر  عنعن  الكشفالكشف
رأسرأس  وجبنوجبن  لبنلبن  عیناتعینات  فيفي  والالھوائیةوالالھوائیة

    وعملوعمل  الرأسالرأس  والجبنوالجبن  الخامالخام  اللبناللبن  عیناتعینات  تحضیرتحضیر  یتمیتم••
    العملیةالعملیة  الدروسالدروس  فيفي  فعلتفعلت  كماكما  وذلكوذلك  منھامنھا  عشریةعشریة  تخفیفاتتخفیفات
..السابقةالسابقة

    والثالثوالثالث  ))٠١٠١..٠٠((  الثانيالثاني  التخفیفالتخفیف  اختیاراختیار  یتمیتم  عینةعینة  كلكل  فيفي••
    تخفیفتخفیف  كلكل  منمن  ملليمللي  ١١  ونأخذونأخذ  ))٠٠٠١٠٠٠١..٠٠((  والرابعوالرابع  ))٠٠١٠٠١..٠٠((

    منمن  ملليمللي  ٩٩  عليعلي  تحتويتحتوي  أنابیبأنابیب  أربعةأربعة  منمن  كلكل  إليإلي  ویضافویضاف
TryptoneTryptone((  الصلبةالصلبة  والجلوكوزوالجلوكوز  التربتونالتربتون  مستخلصمستخلص  بیئةبیئة

glucoseglucose extractextract (TGE)(TGE) agaragar((  إسالتھاإسالتھا  تمتم  والتيوالتي    
    كلكل  إليإلي  تخفیفتخفیف  ملليمللي  ١١  یضافیضاف  الحظالحظ((  مم°°٥٠٥٠  عليعلي  وحفظھاوحفظھا
))أنبوبةأنبوبة



لكشف عن وتقدیر أعداد البكتریا المتجرثمة الھوائیة والالھوائیة في لكشف عن وتقدیر أعداد البكتریا المتجرثمة الھوائیة والالھوائیة في اا
..الجبن الرأس واللبن الخامالجبن الرأس واللبن الخام

٤-٣١٠-٢١٠-١٠



    تمتم  مائيمائي  حمامحمام  فيفي  مباشرةمباشرة  الملقحةالملقحة  TGETGE  أنابیبأنابیب  توضعتوضع••
    فإنفإن  ذكرناذكرنا  وكماوكما  دقیقة،دقیقة،  ٣٠٣٠  لمدةلمدة  وذلكوذلك  مم٨٠٨٠ºº  عليعلي  ضبطھضبطھ
    العینةالعینة  فيفي  الخضریةالخضریة  البكتریاالبكتریا  قتلقتل  ھوھو  الخطوةالخطوة  ھذهھذه  منمن  الھدفالھدف

    التسخینالتسخین  یتمیتم  أنأن  مراعاةمراعاة  یجبیجب  ولكنولكن  الجراثیم،الجراثیم،  عليعلي  واإلبقاءواإلبقاء
  أنأن  حیثحیث  المخففةالمخففة  بالعیناتبالعینات  تلقیحھاتلقیحھا  بعدبعد  TGETGE  ألنابیبألنابیب  الفوريالفوري
    إنباتإنبات  عليعلي  یساعدیساعد  المائيالمائي  الحمامالحمام  فيفي  وضعھاوضعھا  فيفي  التأخرالتأخر
    منمن  یكونیكون  خضریةخضریة  خالیاخالیا  إليإلي  وتحولھاوتحولھا  بالبیئةبالبیئة  الجراثیمالجراثیم
    تقدیرتقدیر  یكونیكون  الال  وبالتاليوبالتالي  بالتسخینبالتسخین  علیھاعلیھا  القضاءالقضاء  الممكنالممكن
..دقیقًادقیقًا  الجراثیمالجراثیم

  إليإلي  مباشرةمباشرة  األنابیباألنابیب  نقلنقل  یتمیتم  المائيالمائي  الحمامالحمام  فيفي  التسخینالتسخین  بعدبعد••
    ٥٥  لمدةلمدة  فیھفیھ  وتتركوتترك  مم٥٠٥٠ºº  عليعلي  ضبطھضبطھ  سبقسبق  آخرآخر  مائيمائي  حمامحمام
..األطباقاألطباق  فيفي  للصبللصب  مناسبةمناسبة  وتصبحوتصبح  تبردتبرد  حتىحتى  دقائقدقائق



    وبذلكوبذلك  معقممعقم  بتريبتري  طبقطبق  فيفي  أنبوبةأنبوبة  كلكل  محتويمحتوي  صبصب  یتمیتم••
..العینةالعینة  منمن  تخفیفتخفیف  لكللكل  بتريبتري  أطباقأطباق  ٤٤  لدینالدینا  یكونیكون

  تخفیفتخفیف  كلكل  منمن  طبقینطبقین  یوضعیوضع  ثمثم  لتتصلبلتتصلب  األطباقاألطباق  تتركتترك••
    ساعة،ساعة،  ٢٤٢٤  لمدةلمدة  مم٣٥٣٥ºº  درجةدرجة  عليعلي  الحضانالحضان  فيفي  مقلوبینمقلوبین
    األحماضاألحماض  بمساعدةبمساعدة  وذلكوذلك  للجراثیمللجراثیم  انباتانبات  یحدثیحدث  ذلكذلك  وخاللوخالل
    بیئةبیئة  فيفي  والطاقةوالطاقة  بالكربونبالكربون  الغنیةالغنیة  األخرياألخري  والمركباتوالمركبات  األمینیةاألمینیة
TGETGE  حسابحساب  یمكنیمكن  ومنھاومنھا  النامیةالنامیة  المستعمراتالمستعمرات  عدعد  یتمیتم  ثمثم    
    المتوسطةالمتوسطة  للحرارةللحرارة  المحبةالمحبة  الھوائیةالھوائیة  المتجرثمةالمتجرثمة  البكتریاالبكتریا  عددعدد
    فيفي  إلیھاإلیھا  اإلشارةاإلشارة  السابقالسابق  المعادلةالمعادلة  باستخدامباستخدام  وذلكوذلك  بالعینةبالعینة
..للبكتریاللبكتریا  الكليالكلي  العدالعد  اختباراختبار



    ثمثم  أیضًاأیضًا  لیتصلبانلیتصلبان  تخفیفتخفیف  كلكل  منمن  اآلخریناآلخرین  الطبقینالطبقین  یتركیترك••
  الصلبةالصلبة  الثیوجالیكوالتالثیوجالیكوالت  بیئةبیئة  منمن  ملليمللي  ٥٥--٤٤  یضافیضاف

))ThioglycolateThioglycolate agaragar((  تكونتكون  بحیثبحیث  إسالتھاإسالتھا  تمتم  والتيوالتي    
    ثیوجالیكوالتثیوجالیكوالت  مركبمركب  ویعملویعمل  ،،TGETGE  بیئةبیئة  سطحسطح  عليعلي  طبقةطبقة

  االتحاداالتحاد  عليعلي  الثیوجالیكوالتالثیوجالیكوالت  ببیئةببیئة  الموجودالموجود  الصودیومالصودیوم
  وبعدوبعد  ھوائیة،ھوائیة،  الال  ظروفظروف  توفیرتوفیر  عليعلي  یساعدیساعد  ممامما  باألكسجینباألكسجین

    ھوائیةھوائیة  الال  تنمیةتنمیة  إناءإناء  فيفي  مقلوبةمقلوبة  األطباقاألطباق  توضعتوضع  ذلكذلك
))AnaerobicAnaerobic jarjar((  ٣٥٣٥  عليعلي  ساعةساعة٤٨٤٨  لمدةلمدة  وتتركوتتركºº،ثمثم  م،م    
    المتجرثمةالمتجرثمة  البكتریاالبكتریا  عددعدد  حسابحساب  یتمیتم  ومنھاومنھا  المستعمراتالمستعمرات  عدعد  یتمیتم

    ..بالعینةبالعینة  المتوسطةالمتوسطة  للحرارةللحرارة  المحبةالمحبة  الالھوائیةالالھوائیة



صبغ البكتریا المتجرثمةصبغ البكتریا المتجرثمة
    عليعلي  رقیقةرقیقة  طبقةطبقة  ھیئةھیئة  عليعلي  وفردھاوفردھا  المزرعةالمزرعة  منمن  لمسھلمسھ  أخذأخذ  یتمیتم••

..اللھباللھب  باستخدامباستخدام  الطبقةالطبقة  ھذهھذه  تثبیتتثبیت  معمع  زجاجیةزجاجیة  شریحةشریحة
  المالكیتالمالكیت  أخضرأخضر  صبغةصبغة  تضافتضاف  ثمثم  لتبردلتبرد  الشریحةالشریحة  تتركتترك••

..دقائقدقائق  ٥٥  لمدةلمدة  وتتركوتترك
..لتجفلتجف  الشریحةالشریحة  وتتركوتترك  بالماءبالماء  الصبغةالصبغة  غسیلغسیل  یتمیتم••
    غسیلھاغسیلھا  یتمیتم  ثمثم  دقیقةدقیقة  ١١  لمدةلمدة  الحمراءالحمراء  السفرانینالسفرانین  صبغةصبغة  تضافتضاف••

..لتجفلتجف  وتتركوتترك
    الجراثیمالجراثیم  وتالحظوتالحظ  الزیتیةالزیتیة  العدسةالعدسة  باستخدامباستخدام  الشریحةالشریحة  تفحصتفحص••

..األحمراألحمر  باللونباللون  الخضریةالخضریة  الخالیاالخالیا  تظھرتظھر  بینمابینما  المخضرالمخضر  بلونھابلونھا
المجھرالمجھر  تحتتحت  تراھاتراھا  كماكما  الخالیاالخالیا  ارسمارسم••


