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الكشف عن التلوث بالباكتریوفاج ودراسة الكشف عن التلوث بالباكتریوفاج ودراسة 
    تأثیره علي بكتریا البادئتأثیره علي بكتریا البادئ



مشكلة الباكتریوفاج في صناعة األلبانمشكلة الباكتریوفاج في صناعة األلبان
qq  الباكتریوفاجالباكتریوفاج  ))BacteriophageBacteriophage((  الفاجالفاج  أوأو  ))PhagePhage((  أحدأحد  ھوھو  

  أحماضأحماض  منمن  تحتویھتحتویھ  ماما  وتستخدموتستخدم  البكتریاالبكتریا  تھاجمتھاجم  التيالتي  الفیروساتالفیروسات  أنواعأنواع
  تثبیطتثبیط  إليإلي  یؤديیؤدي  ممامما  العددالعدد  فيفي  والزیادةوالزیادة  للتكاثرللتكاثر  وإنزیماتوإنزیمات  نوویةنوویة

  وصولوصول  عندعند  وذلكوذلك  وانفجارھاوانفجارھا  وتحللھاوتحللھا  البكتیریةالبكتیریة  للخلیةللخلیة  الحیویةالحیویة  األنشطةاألنشطة
كبیرةكبیرة  أعدادأعداد  إليإلي  الفاجالفاج
qq  غیرغیر  صحیةصحیة  ظروفظروف  تحتتحت  اللبنیةاللبنیة  المنتجاتالمنتجات  تصنیعتصنیع  عندعند    

    حامضحامض  بكتریابكتریا  لبادئاتلبادئات  المتكررالمتكرر  التنشیطالتنشیط  عندعند  أوأو  سلیمةسلیمة
    األدواتاألدوات  فيفي  والتعقیموالتعقیم  النظافةالنظافة  مراعاةمراعاة  بدونبدون  الالكتیكالالكتیك

    ممامما  بالفاجبالفاج  لإلصابةلإلصابة  عرضةعرضة  تكونتكون  البكتریاالبكتریا  ھذهھذه  فإنفإن  المستخدمةالمستخدمة
    عليعلي  وتجبنھوتجبنھ  اللبناللبن  بتخمیربتخمیر  قیامھاقیامھا  وعدموعدم  نشاطھانشاطھا  ضعفضعف  یسببیسبب
..فادحةفادحة  اقتصادیةاقتصادیة  خسائرخسائر  إليإلي  یؤديیؤدي  ممامما  المناسبالمناسب  النحوالنحو



..SS  لمیكروبلمیكروب  االلكترونيااللكتروني  بالمجھربالمجھر  صورةصورة  الیمینالیمین  عليعلي•• thermophilusthermophilus  قبلقبل  
بالفاجبالفاج  اإلصابةاإلصابة

  بالفاجبالفاج  إصابتھإصابتھ  بعدبعد  المیكروبالمیكروب  لنفسلنفس  االلكترونيااللكتروني  بالمجھربالمجھر  صورةصورة  الیسارالیسار  عليعلي••
..خالیاهخالیاه  منمن  كبیركبیر  جزءجزء  وتحللوتحلل



األجھزة واألدواتاألجھزة واألدوات
..(Incubators)(Incubators)حضانات كھربیة حضانات كھربیة ١١..
..مم٤٦٤٦ººمضبوط علي مضبوط علي   (Water bath)(Water bath)حمام مائي حمام مائي ٢٢..
..شرائح زجاجیةشرائح زجاجیة٣٣..
..(Inoculating loops)(Inoculating loops)إبر تلقیح إبر تلقیح ٤٤..
..ماصات میكرولتریةماصات میكرولتریة٥٥..
..معقمةمعقمة(Tips)(Tips)أسنان ماصات أسنان ماصات ٦٦..
..(Beakers)(Beakers)كؤوس زجاجیة كؤوس زجاجیة ٧٧..
..مللي ومعھا ساحب بالستیكمللي ومعھا ساحب بالستیك  ١٠١٠ماصات حجمھا ماصات حجمھا ٨٨..
..سحاحة مدرجةسحاحة مدرجة٩٩..

..جفن صیني بیضاءجفن صیني بیضاء٠١٠١..

..  pHpH--metermeterجھاز جھاز ١١١١..

مجھر ضوئيمجھر ضوئي٢١٢١..



المواد والمزارع المیكروبیةالمواد والمزارع المیكروبیة
    بمعدلبمعدل  توزیعھتوزیعھ  سبقسبق  معقممعقم  ))صلبةصلبة  موادمواد  %%١٠١٠((  مسترجعمسترجع  فرزفرز  لبنلبن  ••

    ..مم٤٢٤٢ºº  إليإلي  تدفئتھتدفئتھ  وتموتم  (Flasks)(Flasks)  مخروطیةمخروطیة  دوارقدوارق  فيفي  ملليمللي  ٢٠٠٢٠٠
..))عیاريعیاري  ١١//٩٩((  الصودیومالصودیوم  ھیدوكسیدھیدوكسید  محلولمحلول  ••
..الفینولفیثالینالفینولفیثالین  دلیلدلیل  محلولمحلول  ••
..میثلینمیثلین  أزرقأزرق  صبغةصبغة  ••
..معقممعقم  %%  ٢٢..٠٠  تركیزهتركیزه  كالسیومكالسیوم  كلوریدكلورید  محلولمحلول  ••
M(M1717)  بیئةبیئة  •• ++ 00..55%% glucose)glucose) softsoft agaragar  صلبةصلبة  ففــــــالنصالنص  

  عليعلي  حفظھاحفظھا  یتمیتم  اختباراختبار  أنابیبأنابیب  فيفي  ملليمللي  ٥٥..٢٢  بمعدلبمعدل  وموزعةوموزعة  مسالةمسالة
..االستخداماالستخدام  لحینلحین  مم٥٠٥٠ºº  درجةدرجة  عليعلي  مائيمائي  حمامحمام

MM1717((  بیئةبیئة  •• ++ 00..55%% glucose)glucose) agaragar  فيفي  مصبوبةمصبوبة  الصلبةالصلبة  
بتريبتري  أطباقأطباق



روبروبــــــــــمیكمیك  اللةاللةــلسلس  صصــمتخصمتخص  فاجفاج  عليعلي  تويتويــمحمح  جبنجبن  شرششرش  ••
••  LcLc.. lactislactis subspsubsp.. lactilactiss  ١٠١٠  النقطةالنقطة  فيفي  المذكورالمذكور..
    كروبكروبــــــــمیمی  لساللةلساللة  صصــــمتخصمتخص  فاجفاج  عليعلي  ويويــــمحتمحت  جبنجبن  شرششرش  ••
••SS.. thermophilusthermophilus١١١١  النقطةالنقطة  فيفي  المذكورالمذكور..
..LcLc  میكروبمیكروب  منمن  ساعةساعة  ٢٤٢٤--١٨١٨  عمرھاعمرھا  مزرعةمزرعة  •• lactislactis  

subspsubsp..  lactilactiss    ةةــبیئبیئ  فيفي  اةاةــمنممنم  brothbroth  عنعن  عبــــارةعبــــارة  السائلةالسائلة    
  ))MM1717 ++ 00..55%% glucoseglucose((
      روبروبــــــمیكمیك  منمنتقریباتقریبا  ساعةساعة  ٢٤٢٤--١٨١٨  رھارھاــــــعمعم    میكـروبیةمیكـروبیة  مزرعةمزرعة  

SS.. thermophilusthermophilus  ةةــــــبیئبیئ  فيفي    اةاةــــــــــمنممنم    agaragar  الصلبةالصلبة  
  ))MM1717 ++ 00..55%% glucoseglucose((



الكشف عن وجود الفاج في شرش الجبنالكشف عن وجود الفاج في شرش الجبن
softsoftبیئةبیئة  منمن  أنبوبةأنبوبة  بتلقیحبتلقیح  قمقم•• agaragar١٠١٠  قدرهقدره  بحجمبحجم  المسالةالمسالة  µµll  منمن  

..lactilactiss  ..LcLcمزرعةمزرعة LactisLactis subspsubsp  الال  حتىحتى  برفقبرفق  الرجالرج  معمع  
..ھوائیةھوائیة  فقاعاتفقاعات  تتكونتتكون

  نقطةنقطة  أضفأضف  ثمثم  المزرعةالمزرعة  بنفسبنفس  البیئةالبیئة  نفسنفس  منمن  أخريأخري  أنبوبةأنبوبة  بتلقیحبتلقیح  قمقم••
  نقطةنقطة  ثمثم  للمزرعةللمزرعة  المتخصصالمتخصص  الفاجالفاج  عليعلي  المحتويالمحتوي  الجبنالجبن  شرششرش  منمن
برفقبرفق  المزجالمزج  معمع  المعقمالمعقم  الكالسیومالكالسیوم  كلوریدكلورید  محلولمحلول  منمن

M(M1717)  بیئةبیئة  منمن  طبقینطبقین  سطحسطح  عليعلي  األنبوتیناألنبوتین  محتویاتمحتویات  صبصب•• ++
00..55%% glucose)glucose) agaragar  اتركھااتركھا  ثمثم  ))  أنبوبةأنبوبة  لكللكل  طبقطبق  ((  الصلبةالصلبة  

  أنأن  یمكنیمكن  صلبةصلبة  النصفالنصف  البیئةالبیئة  أنأن  الحظالحظ  ((  دقیقةدقیقة  ٦٠٦٠--٤٥٤٥  لمدةلمدة  لتتصلبلتتصلب
  حیثحیث  المدةالمدة  لھذهلھذه  تركھاتركھا  یفضلیفضل  ولكنولكن  ذلكذلك  منمن  أقصرأقصر  وقتوقت  فيفي  تتصلبتتصلب

  عنعن  وإنفصاًالوإنفصاًال  وضوحًاوضوحًا  أكثرأكثر  النموالنمو  منمن  خالیةخالیة  مناطقمناطق  یعطيیعطي  ذلكذلك  أنأن
..  ))  البعضالبعض  بعضھابعضھا



  ٢٤٢٤  لمدةلمدة  مم٣٠٣٠ºº  حرارةحرارة  درجةدرجة  عليعلي  الحضانالحضان  فيفي  مقلوبةمقلوبة  األطباقاألطباق  توضعتوضع  ••
..ساعةساعة

  منمن  الخالیةالخالیة  المناطقالمناطق  وجودوجود  حیثحیث  منمن  لتحضینلتحضین  بعدابعدا  األطباقاألطباق  تفحصتفحص  ••
النموالنمو

  المورفولوجيالمورفولوجي  الشكلالشكل  عليعلي  الفاجالفاج  تأثیرتأثیر  عنعن  الكشفالكشف
الالكتیكالالكتیك  حامضحامض  بكتریابكتریا  بواسطةبواسطة  الحموضةالحموضة  وإنتاجوإنتاج

  مسترجعمسترجع  فرزفرز  لبنلبن  ملليمللي  ٢٠٠٢٠٠  عليعلي  یحتويیحتوي  مخروطيمخروطي  دورقدورق  بتلقیحبتلقیح  قمقم  ••
..SS  میكروبمیكروب  منمن  مستعمراتمستعمرات  بعدةبعدة  معقممعقم thermophilusthermophilus  المزجالمزج  معمع  
..الجیدالجید
..ساعاتساعات  ٣٣  لمدةلمدة  مم٤٢٤٢ºº  حرارةحرارة  درجةدرجة  عليعلي  الدورقینالدورقین  بتحضینبتحضین  قمقم  ••
  الحموضةالحموضة  لتقدیرلتقدیر  ساعةساعة  كلكل  دورقدورق  كلكل  منمن  ))ملليمللي  ٢٠٢٠((  عینةعینة  أخذأخذ  یتمیتم  ••

..pHpH  ودرجةودرجة



وفحصھوفحصھ  ساعةساعة  كلكل  الدورقینالدورقین  منمن  لمساتلمسات  أخذأخذ  یتمیتم
التاليالتالي  الجدولالجدول  فيفي  المشاھداتالمشاھدات  وتسجیلوتسجیل

S. thermophilus
الشرش المحتوي علي الفاج  + S. thermophilus المزرعة

شكل الخاليا pH %ح شكل الخاليا pH %ح الوقت

بعد التلقيح مباشرة
بعد ساعة

بعد ساعتين
ساعات ٣بعد 



  بالفاج،بالفاج،  البكتریاالبكتریا  تحللتحلل  نتیجةنتیجة  ))PlaquesPlaques((  النموالنمو  منمن  خالیةخالیة  مناطقمناطق  تكونتكون••
  ھىھى  العلويالعلوي  الطبقالطبق  فيفي  النموالنمو  منمن  الخالیةالخالیة  المناطقالمناطق  أقطارأقطار  أنأن  الحظالحظ
  أوأو  قطرةقطرة  إضافةإضافة  معمع  آخرآخر  دورقدورق  األیمناألیمن  ثمثم  األیسراألیسر  الطبقالطبق  یلیھایلیھا  األكبراألكبر
للمیكروبللمیكروب  المتخصصالمتخصص  الفاجالفاج  عليعلي  المحتويالمحتوي  الشرشالشرش  منمن  قطرتینقطرتین


