
الدرس العملي الثانيالدرس العملي الثاني
متابعة دراسة الصفات األساسیة لبكتریا  متابعة دراسة الصفات األساسیة لبكتریا  
حامض الالكتیك واختبار قدرتھا علي حامض الالكتیك واختبار قدرتھا علي 

  تخمر اللبنتخمر اللبن



qq  األجھزة واألدواتاألجھزة واألدوات::
..(Incubators)(Incubators)حضانات كھربیة حضانات كھربیة   ١١..
..شرائح زجاجیةشرائح زجاجیة  ٢٢..
..(Inoculating loops)(Inoculating loops)إبر تلقیح إبر تلقیح   ٣٣..

::المواد والمزارع المیكروبیةالمواد والمزارع المیكروبیة
%.%.٣٣تركیزه تركیزه ) ) HH22OO22((محلول فوق أكسید الھیدروجین محلول فوق أكسید الھیدروجین ١١..
بیئة اللبن السائلة والمحتویة علي دلیل البروموكریزول  بیئة اللبن السائلة والمحتویة علي دلیل البروموكریزول  ٢٢..

..مللي في أنابیب اختبارمللي في أنابیب اختبار  ١٠١٠البنفسجي موزعة بمعدل البنفسجي موزعة بمعدل 
مللي في أنابیب  مللي في أنابیب    ١٠١٠السائلة موزعة بمعدل السائلة موزعة بمعدل   ADACADACبیئة بیئة ٣٣..

.  .  اختباراختبار



..LL  میكروبمیكروب  منمن  مزرعةمزرعة٤٤.. delbrueckiidelbrueckii subspsubsp..
bulgaricusbulgaricus  بیئةبیئة  فيفي  منماةمنماة  MRSMRS agaragar    وعمرھاوعمرھا  الصلبةالصلبة    

..ساعةساعة  ٢٤٢٤--١٨١٨
..SS  میكروبمیكروب  منمن  مزرعةمزرعة٥٥.. thermophilusthermophilus  بیئةبیئة  فيفي    منماةمنماة    

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

..LcLc  میكروبمیكروب  منمن  مزرعةمزرعة٦٦.. lactislactis subspsubsp.. lactislactis    فيفي  منماةمنماة  
M(M1717)  بیئةبیئة ++ 00..55%% glucose)glucose) agaragar  ١٨١٨  وعمرھاوعمرھا  الصلبةالصلبة - -
    ..ساعةساعة  ٢٤٢٤

..LcLc  میكروبمیكروب  منمن  مزرعةمزرعة٧٧.. lactislactis subspsubsp.. cremoriscremoris  منماةمنماة  
M(M1717)  بیئةبیئة  فيفي ++ 00..55%% glucose)glucose) agaragar  وعمرھاوعمرھا  الصلبةالصلبة    
..ساعةساعة  ٢٤٢٤--١٨١٨



تحــدید أنـــسب الظـــروف لتنمیة بكـــتریا حامض  تحــدید أنـــسب الظـــروف لتنمیة بكـــتریا حامض  
::الالكتیك علي بیئات الزرعالالكتیك علي بیئات الزرع

qq   قم بفحص األطباق التي قمت بتخطیطھا في الدرس السابق، وسجل قم بفحص األطباق التي قمت بتخطیطھا في الدرس السابق، وسجل
::مالحظاتك من حیثمالحظاتك من حیث

..المختلفةالمختلفة  البیئاتالبیئات  عليعلي  مستعمراتمستعمرات  وتكوینھوتكوینھ  المیكروبالمیكروب  نمونمو  ••
    التحضینالتحضین  ظروفظروف  تحتتحت  مستعمراتمستعمرات  وتكوینھوتكوینھ  المیكروبالمیكروب  نمونمو  ••

    أوأو  المغطیةالمغطیة  الطبقةالطبقة  طریقةطریقة  وباستخداموباستخدام  الالھوائیةالالھوائیة  أوأو    الھوائیةالھوائیة
..بدونھابدونھا

          ظروفظروف  وتحتوتحت  المختلفةالمختلفة  البیئاتالبیئات  عليعلي  ولونھاولونھا  المستعمراتالمستعمرات  حجمحجم  ••
..المختلفةالمختلفة  التحضینالتحضین



::اختبار قدرة بكتریا حامض الالكتیك علي إنتاج إنزیم الكتالیزاختبار قدرة بكتریا حامض الالكتیك علي إنتاج إنزیم الكتالیز

  المذكورةالمذكورة  الخمسةالخمسة  المزارعالمزارع  منمن  التلقیحالتلقیح  بإبرةبإبرة  لمساتلمسات  بأخذبأخذ  قمقم••
    ..عالیةعالیة  البكتیریةالبكتیریة  والمزارعوالمزارع  الموادالمواد  جزءجزء  فيفي

    منمن  نقطةنقطة  أضفأضف  ثمثم  زجاجیةزجاجیة  شریحةشریحة  عليعلي  اللمسةاللمسة  بفردبفرد  قمقم••
    ثمثم  %%٣٣  تركیزهتركیزه  (H(H22OO22))  الھیدروجینالھیدروجین  أكسیدأكسید  فوقفوق  محلولمحلول
..عدمھعدمھ  منمن  ھوائیةھوائیة  فقاعاتفقاعات  ظھورظھور  الحظالحظ

    لدیھلدیھ  المیكروبالمیكروب  أنأن  عليعلي  دلیًالدلیًال  الھوائیةالھوائیة  الفقاعاتالفقاعات  ظھورظھور  یعدیعد••
    تحللتحلل  عليعلي  یعملیعمل  والذيوالذي  الكتالیزالكتالیز  إنزیمإنزیم  إنتاجإنتاج  عليعلي  القدرةالقدرة
  تصاعدهتصاعده  یؤديیؤدي  والذيوالذي  وأكسجینوأكسجین  ماءماء  مكونًامكونًا  HH22OO22  مركبمركب

..الفقاعاتالفقاعات  ظھورظھور  إليإلي



    تكونتكون  حالةحالة  فيفي  ++  العالمةالعالمة  باستخدامباستخدام  الكتالــیزالكتالــیز  اختباراختبار  نتائجنتائج  سجلسجل  
::التاليالتالي  الجدولالجدول  فيفي  تكونھاتكونھا  عدمعدم  حالةحالة  فيفي  --  والعالمةوالعالمة  فقاعات،فقاعات،

إنتاج الكتاليز اسم الميكروب
ØL. delbrueckii subsp. Bulgaricus
ØS. Thermophilus
ØLc. lactis subsp. Lactis
ØLc. lactis subsp. Cremoris
ØLn. mesenteroides subsp. cremoris



تكون فقاعات غازیة عند إضافة فوق أكسید الھیدروجین إلي  تكون فقاعات غازیة عند إضافة فوق أكسید الھیدروجین إلي  
..مستعمرات میكروب لدیھ القدرة علي إنتاج إنزیم الكتالیزمستعمرات میكروب لدیھ القدرة علي إنتاج إنزیم الكتالیز



::دراسة إنتاج الحموضة بواسطة بكتریا حامض الالكتیكدراسة إنتاج الحموضة بواسطة بكتریا حامض الالكتیك  
  المذكورةالمذكورة  الخمسةالخمسة  المزارعالمزارع  منمن  التلقیحالتلقیح  بإبرةبإبرة  لمساتلمسات  بأخذبأخذ  قمقم  ••

    فيفي  واستخدمھاواستخدمھا  عالیةعالیة  البكتیریةالبكتیریة  والمزارعوالمزارع  الموادالمواد  جزءجزء  فيفي
    دلیلدلیل  عليعلي  المحتویةالمحتویة  السائلةالسائلة  اللبناللبن  بیئةبیئة  أنابیبأنابیب  تلقیحتلقیح

..جیدًاجیدًا  مزجھامزجھا  معمع  البنفسجيالبنفسجي  البروموكریزولالبروموكریزول
  مم٣٠٣٠ºº((  مناسبةمناسبة  حرارةحرارة  درجةدرجة  عليعلي  األنابیباألنابیب  تحضینتحضین  یتمیتم  ••

..LcLc  مثلمثل  المتوسطةالمتوسطة  للحرارةللحرارة  المحبةالمحبة  للمیكروباتللمیكروبات LactisLactis
subspsubsp.. lactislactis  ،،  ٤٢٤٢ºº  العالیةالعالیة  للحرارةللحرارة  المحبةالمحبة  للمیكروباتللمیكروبات  

..LbLb  مثلمثل delbrueckiidelbrueckii subspsubsp.. bulgaricusbulgaricus  ٢٤٢٤  لمدةلمدة  
..البیئةالبیئة  لونلون  فيفي  التغیراتالتغیرات  یالحظیالحظ  ثمثم  ساعةساعة

    خثرةخثرة  أوأو  غازغاز  تكونتكون  مثلمثل  البیئةالبیئة  فيفي  األخرياألخري  التغیراتالتغیرات  تالحظتالحظ  ••
    الخثرةالخثرة  ثباتثبات  وكذلكوكذلك  الخثرةالخثرة  منمن  شرششرش  انفصالانفصال  أوأو  ))متجبنمتجبن  لبنلبن((
..ھضمھاھضمھا  أوأو



قم بتسجیل مشاھداتك في الجدول التالي مستخدمًا عالمة قم بتسجیل مشاھداتك في الجدول التالي مستخدمًا عالمة 
))– – أو أو (+ (+ 

انفصال  
شرش

هضم 
الخثرة

تكون 
خثرة

تكون 
غاز

تغير 
اللون

اسم الميكروب

Lb. delbrueckii subsp. Bulgaricus
S. Thermophilus
Lc. lactis subsp. Lactis
Lc. lactis subsp. Cremoris
Ln. mesenteroides subsp. cremoris



::التفرقة بین التخمر المتجانس والغیر متجانسالتفرقة بین التخمر المتجانس والغیر متجانس
qq  قم بأخذ لمسات بإبرة التلقیح من مزارع المیكروبات التالیةقم بأخذ لمسات بإبرة التلقیح من مزارع المیكروبات التالیة::

S. thermophilusS. thermophilus, , Lb. delbrueckii subsp. Lb. delbrueckii subsp. 
BulgaricusBulgaricus

Ln. mesenteroides subsp. cremorisLn. mesenteroides subsp. cremoris
qq  بیئةبیئة  أنابیبأنابیب  تلقیحتلقیح  فيفي  استخدمھااستخدمھا  ADACADAC  قمقم  ثمثم  السائلةالسائلة    

..مم٢٧٢٧ºº  حرارةحرارة  درجةدرجة  عليعلي  بالتحضینبالتحضین
qq  تلقیحتلقیح  إبرةإبرة  بتسخینبتسخین  قمقم  التحضینالتحضین  منمن  ساعةساعة  ٢٤٢٤  مرورمرور  بعدبعد    

    فيفي  مباشرةمباشرة  بغمسھابغمسھا  قمقم  ثمثم  (loop)(loop)  عقدتھاعقدتھا  تحمرتحمر  بحیثبحیث
    األنابیباألنابیب  فيفي  غازیةغازیة  فقاعاتفقاعات  أوأو  غازغاز  تكونتكون  والحظوالحظ  األنابیباألنابیب
..االختباراالختبار  ایجابیةایجابیة  عليعلي  یدلیدل  والذيوالذي



قم بتسجیل مشاھداتك في الجدول التالي مستخدمًا قم بتسجیل مشاھداتك في الجدول التالي مستخدمًا 
 ) )––أو أو (+ (+ عالمة عالمة 

االستنتاج تكون غاز اسم الميكروب

S. Thermophilus
Lb. delbrueckii subsp. Bulgaricus
Ln. mesenteroides subsp. cremoris


