
الدرس العملي الخامسالدرس العملي الخامس

دراسة بعض الصفات الخاصة في بعض دراسة بعض الصفات الخاصة في بعض 
سالالت بكتریا حامض الالكتیكسالالت بكتریا حامض الالكتیك



أھداف الدرسأھداف الدرس
  التيالتي  الخارجیةالخارجیة  العدیدةالعدیدة  السكریاتالسكریات  إنتاجإنتاج  بصفةبصفة  التعریفالتعریف••

..البكتیریةالبكتیریة  األنواعاألنواع  بعضبعض  تظھرھاتظھرھا
  العدیدةالعدیدة  السكریاتالسكریات  إنتاجإنتاج  لصفةلصفة  واإلیجابیةواإلیجابیة  السلبیةالسلبیة  الجوانبالجوانب  تقدیرتقدیر••

البكتریاالبكتریا  بواسطةبواسطة  الخارجیةالخارجیة
  المنتجةالمنتجة  للبادئاتللبادئات  الصناعيالصناعي  االستخداماالستخدام  نطاقنطاق  اتساعاتساع  حقیقةحقیقة  تقدیرتقدیر••

..اللبنیةاللبنیة  المنتجاتالمنتجات  تحضیرتحضیر  فيفي  الخارجیةالخارجیة  العدیدةالعدیدة  للسكریاتللسكریات
  العدیدةالعدیدة  للسكریاتللسكریات  المكونةالمكونة  للبكتریاللبكتریا  المجھريالمجھري  الفحصالفحص  عليعلي  التدریبالتدریب••

..كبسولةكبسولة  صورةصورة  فيفي  الخارجیةالخارجیة
  العدیدةالعدیدة  للسكریاتللسكریات  المنتجةالمنتجة  البادئاتالبادئات  استخداماستخدام  لتأثیرلتأثیر  العملیةالعملیة  الدراسةالدراسة••

..صناعتھصناعتھ  أثناءأثناء  الحموضةالحموضة  وتطوروتطور  الیوجورتالیوجورت  صفاتصفات  عليعلي  الخارجیةالخارجیة



األجھزة واألدواتاألجھزة واألدوات
..(Incubators)(Incubators)حضانات كھربیة حضانات كھربیة ••
شرائح زجاجیةشرائح زجاجیة••
..(Inoculating loops)(Inoculating loops)إبر تلقیح إبر تلقیح ••
ماصات میكرولتریةماصات میكرولتریة••
..معقمةمعقمة(Tips)(Tips)أسنان ماصات أسنان ماصات ••
..(Beakers)(Beakers)كؤوس زجاجیة كؤوس زجاجیة ••
..مللي ومعھا ساحب بالستیكمللي ومعھا ساحب بالستیك  ١٠١٠ماصات حجمھا ماصات حجمھا ••
سحاحة مدرجةسحاحة مدرجة••
..جفن صیني بیضاءجفن صیني بیضاء••
..  pHpH--metermeterجھاز جھاز ••
مجھر ضوئيمجھر ضوئي••



المواد والمزارع المیكروبیةالمواد والمزارع المیكروبیة
..  (India ink)(India ink)حبر الھند حبر الھند ••
..صبغة السفرانینصبغة السفرانین••
..مللي لبن جاموسي خاممللي لبن جاموسي خام  ••
).).عیاريعیاري  ١١//٩٩((محلول ھیدوكسید الصودیوم محلول ھیدوكسید الصودیوم ••
..محلول دلیل الفینولفیثالینمحلول دلیل الفینولفیثالین••
..صبغة أزرق میثلینصبغة أزرق میثلین••
المنتجة المنتجة   CNRZCNRZ10661066    S. thermophilusS. thermophilusمزرعة من ساللة مزرعة من ساللة ••

 % MM17 17 + + 00..55%((والتي سبق تنمیتھا   في بیئة والتي سبق تنمیتھا   في بیئة   EPSEPSلمركبات لمركبات 
glucose) agarglucose) agar   ساعةساعة  ٢٤٢٤--١٨١٨الصلبة لمدة الصلبة لمدة

  EPSEPSبادئ یوجورت مجفد یحتوي علي سالالت منتجة لمركبات بادئ یوجورت مجفد یحتوي علي سالالت منتجة لمركبات ••
..EPSEPSبادئ یوجورت مجفد غیر منتج لمركبات بادئ یوجورت مجفد غیر منتج لمركبات ••



في صورة كبسولةفي صورة كبسولة  EPSEPSالفحص المجھري للبكتریا المكونة لمركبات الفحص المجھري للبكتریا المكونة لمركبات 
  یتمیتم  ثمثم  زجاجیةزجاجیة  شریحةشریحة  حافةحافة  منمن  بالقرببالقرب  الھندالھند  حبرحبر  منمن  نقطةنقطة  وضعوضع  یتمیتم••

..SS  بكتریابكتریا  منمن  مزرعةمزرعة  منمن  بلمسةبلمسة  مزجھامزجھا thermophilusthermophilus  الال  ولكنولكن  
  أخريأخري  شریحةشریحة  بوضعبوضع  قمقم  وإنماوإنما  الشریحةالشریحة  عليعلي  اللمسةاللمسة  ھذهھذه  بفردبفرد  تقمتقم

  الحركةالحركة  طریقطریق  عنعن  واستخدمھاواستخدمھا  األولياألولي  الشریحةالشریحة  عليعلي  درجةدرجة  ٤٥٤٥  بزاویةبزاویة
    البكتیریةالبكتیریة  بالمزرعةبالمزرعة  الممتزجالممتزج  الحبرالحبر  نشرنشر  فيفي  والخلفوالخلف  األماماألمام  إليإلي

  ذلكذلك  أنأن  حیثحیث  باللھبباللھب  الغشاءالغشاء  تثبتتثبت  والوال  الھواءالھواء  فيفي  لتجفلتجف  الشریحةالشریحة  اتركاترك••
..الكبسولةالكبسولة  انكماشانكماش  یسببیسبب

  بشطفبشطف  قمقم  ثمثم  دقیقةدقیقة  نصفنصف  لمدةلمدة  السفرانینالسفرانین  بصبغةبصبغة  الشریحةالشریحة  اصبغاصبغ••
..الماءالماء  منمن  ممكنةممكنة  كمیةكمیة  وبأقلوبأقل  برفقبرفق  الزائدةالزائدة  الصبغةالصبغة

  ذلكذلك  غیرغیر  أوأو  النشافالنشاف  الورقالورق  أوأو  اللھباللھب  باستخدامباستخدام  الشریحةالشریحة  تجففتجفف  الال••
  اتركاترك  ثمثم  الماءالماء  منمن  لتتخلصلتتخلص  الجانبینالجانبین  عليعلي  الشریحةالشریحة  بإمالةبإمالة  قمقم  وإنماوإنما

الھواءالھواء  فيفي  لتجفلتجف  الشریحةالشریحة
الزیتیةالزیتیة  العدسةالعدسة  باستخدامباستخدام  الشریحةالشریحة  أفحصأفحص••



  بطریقةبطریقة  صبغھصبغھ  تمتم  للكبسولةللكبسولة  منتجمنتج  میكروبمیكروبتظھرتظھر  الیمنيالیمني  الصورةالصورة••
  تظھرتظھر  بینمابینما  كبیركبیر  وحجمھاوحجمھا  اللوناللون  عدیمةعدیمة  تظھرتظھر  حیثحیث  السلبيالسلبي  الصبغالصبغ
بالكبسولةبالكبسولة  ومحاطةومحاطة  وصغیرةوصغیرة  غامقةغامقة  الخالیاالخالیا

  الشریحةالشریحة  عليعلي  الھندالھند  وحبروحبر  الغشاءالغشاء  فردفرد  توضحتوضح  الیسريالیسري  الصورةالصورة••
أخريأخري  شریحةشریحة  باستخدامباستخدام



  EPSEPSدراسة تأثیر بكتریا البادئ المكونة لمركبات دراسة تأثیر بكتریا البادئ المكونة لمركبات 
علي تصنیع وصفات الیوجورتعلي تصنیع وصفات الیوجورت

qq  قم بتحضیر الیوجورت من اللبن الخام كما یليقم بتحضیر الیوجورت من اللبن الخام كما یلي::
    دقائق،دقائق،  ١٠١٠  لمدةلمدة  مم٩٠٩٠ºº  لدرجةلدرجة  اللبناللبن  منمن  ملليمللي  ٥٠٠٥٠٠  تسخینتسخین  یتمیتم••

مم٤٢٤٢ºº  إليإلي  التبریدالتبرید  ثمثم
    ثمثم  معقمینمعقمین  دورقیندورقین  فيفي  ملليمللي  ٢٥٠٢٥٠  بمعدلبمعدل  اللبناللبن  بتقسیمبتقسیم  قمقم••

    المركزالمركز  المجفدالمجفد  البادئالبادئ  منمن  مناسبةمناسبة  كمیةكمیة  أحدھماأحدھما  إليإلي  أضفأضف
  البادئالبادئ  منمن  مساویةمساویة  كمیةكمیة  اآلخراآلخر  وإليوإلي  EPSEPS  لمركباتلمركبات  المنتجالمنتج
المركباتالمركبات  لھذهلھذه  منتجمنتج  الغیرالغیر  المركزالمركز  المجفدالمجفد

    التجبن،التجبن،  یتمیتم  حتىحتى  مم٤٢٤٢ºº--٤٠٤٠  حرارةحرارة  درجةدرجة  عليعلي  بالتحضینبالتحضین  قمقم••
بالثالجةبالثالجة  الحفظالحفظ  یتمیتم  ثمثم



qq  منمن  كلكل  منمن  عیناتعینات  ببــــــبسحبسح  قمقم  ینینــــالتحضالتحض  أثناءأثناء    
    ننــــــــــالدورقیالدورقی

    كلكل  فيفي  pHpH  وو  الحموضةالحموضة  تطورتطور  تقدیرتقدیر  لیتملیتم  ساعةساعة  كلكل  ))ملليمللي  ٢٠٢٠((
المعاملتینالمعاملتین  منمن
qq  یصبحیصبح  بحیثبحیث  الثالجةالثالجة  فيفي  مناسبةمناسبة  لفترةلفترة  الیوجورتالیوجورت  حفظحفظ  بعدبعد    

    الیوجورتالیوجورت  قوامقوام  حیتحیت  منمن  المعاملتینالمعاملتین  منمن  كلكل  بینبین  قارنقارن  باردًاباردًا
    قمقم  ثمثم  عدمھ،عدمھ،  منمن  السطحالسطح  عليعلي  الشرشالشرش  وظھوروظھور  وتماسكھوتماسكھ
    أوأو  ماصةماصة  بإستخدامبإستخدام  المعاملتینالمعاملتین  منمن  كلكل  فيفي  الیوجورتالیوجورت  بسحببسحب
السحبالسحب  عندعند  خیوطخیوط  تكونتكون  ومديومدي  اللزوجةاللزوجة  والحظوالحظ  تلقیحتلقیح  إبرةإبرة
qq  المنتجالمنتج  البادئالبادئ  بینبین  الحموضةالحموضة  إنتاجإنتاج  معدلمعدل  فيفي  الفرقالفرق  الحظالحظ    

لھا،لھا،  منتجمنتج  الغیرالغیر  والبادئوالبادئ  EPSEPS  لمركباتلمركبات


