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:Starch Hydrolysisتحلیل النشا •
  مستقیمة سلسلة في بعضھا مع ترتبط الجلوكوز من وحدات عن عبارة النشا جزئ     

  للذوبان قابلیتھ ولعدم النشا جزئ حجم لكبر ونظرًا ، جلیكوسیدیة برابطة متفرعة أو
  القدرة مالھا المیكروبات من وھناك ، إستخدامھ تستطیع ال البكتیریا فإن الماء في

  )الدیاستیز إنزیم باسم سابقًا یعرف كان الذى( amylase األمیلیز إنزیمات إفراز على
  . والجلوكوز ، والمالتوز ، الدكسترینات ھى نواتج إلى النشا جزئ تحلل التي

  .تعریفھا فى النشا تحلیل على المیكروبات قدرة وتستخدم

الحظ تكون ھالة شفافة نتیجة تحلیل النشا حول مستعمرة المیكروب  -
 )B(، بینما بقیة البیئة تظھر بلون أزرق ) A(المحلل للنشا 



: Casein hydrolysisالتحلیل المائى للكازین •
 ویوجد فوسفوبروتین، عن عبارة وھو ، اللبن فى األساسى البروتیني الجزء ھو الكازین     

 بعض وتحلل ، الشفاف غیر األبیض اللون للبن یعطى غروى كمعلق اللبن فى الكازین
  - peptonization الببتنة األحیان بعض في تسمى عملیة خالل من -  الكازین المیكروبات

 المحللة لإلنزیمات بإفرازھا ذلك ویتم ، الكازین من شفافیة وأكثر للذوبان قابلة مشتقات إلى
 ھذا تعریف فى الكازین تحلیل على ما میكروب قدرة على التعرف ویفید . للكازین

.المیكروب

الحظ وجود منطقة رائقة حول النمو المیكروبي نتیجة لتحلیل الكازین -



 أحد( Collagen الكوالجین من تحضر ، بروتینیة مادة عن عبارة الجیالتین•
  یفقد ثم ومن - الجیالتین ویتحلل .)الحیوانات فى واألوتار الضام النسیج مكونات

 الذى gelatinase الجیالتینیز إنزیم بواسطة -  سائًال ویصبح التصلب على قدرتھ
  المحلل المیكروب یعتبر العادة وفي خالیاھا، خارج المیكروبات من كثیر تفرزه

  فى الجیالتین تحلیل إختبار یفید وعمومًا .proteolytic للبروتین محلل للجیالتین
.المیكروبات تعریف

: Gelatin liquefactionللجیالتین ) اإلسالة(التحلیل المائى •

  الحظ تجمد الجیالتین فى األنبوبة العلیا نتیجة عدم قدرة المیكروب على تحلیلھ ، بینما  -  
یالحظ إسالتھ فى األنبوبة الثانیة لقدرة المیكروب على التحلیل



: Lipids Hydrolysisالتحلیل المائى للدھون •
   

  الجلیسریدات مثل الدھون تحلیل المیكروبات بعض تستطیع    
  وذلك ، وجلیسرول دھنیة أحماض إلى triglycerides الثالثیة

  الزیوت تزنخ ذلك عن وینتج ،lipase اللیبیز إنزیم إلفرازھا
  إلى الدھنیة األحماض تكون یؤدى حیث وفسادھا والدھون

  تجنب على العمل یجب ولذلك ، التزنخیة والرائحة الطعم ظھور
  المحفوظة الدھنیة المواد فى المیكروبات ھذه مثل وجود

  بعض على التعرف إلى التدریب ھذا ویھدف . أنواعھا بأختالف
  الدھون تحلیل على قدرتھا خالل من وتشخیصھا المیكروبات

.عدمھ من



: Cellulose Hydrolysisالتحلیل المائى للسلیلوز •
، )(β-glucoseجزئ السلیلوز عب ارة ع ن وح دات عدی دة م ن الجلوك وز          

وعن   د إرتب   اط وح   دتین م   ن س   كر الجلوك   وز یتك   ون س   كر الس   لوبیوز      
cellobiose        ث  م بارتب  اط وح  دات س  كر الس  لوبیوز مع  ًا یتك  ون ج  زئ ،

الس  لیلوز، وتحل  ل بع  ض المیكروب  ات الس  لیلوز ف  ى خط  وتین ، أوًال إل  ى     
:سلوبیوز ، وثانیًا إلى الجلوكوز طبقًا للمعادلة اآلتیة

وحدة جلوكوز  ٢  ←سلوبیوز  ←سلیلوز  
:وتقسم المیكروبات المحللة للسلیلوز إلى 

 CO2تحلل السلیلوز إلى جلوكوز ثم (  aerobesمیكروبات ھوائیة  - ١
Cytophagaوأنشطھا میكروب  H2Oو sp. .(

عضویة  تحلل السلیلوز إلى أحماض (  anaerobesمیكروبات ال ھوائیة  - ٢
).Cl. dissolvansومن أمثلتھا میكروب  CH4و  H2Oو CO2و 



الحظ ظھور تآكل فى ورق الترشیح نتیجة تحلل السلیلوز ھوائیًا -

تحلیل السلیلوز ھوائیًا



:Catalase testالكشف عن إنزیم الكاتالیز •
 التنفس، إنزیمات أحد وھو ، الكاتالیز إنزیم على الھوائیة المیكروبات تحتوى    

  ، األكسجین تحریر مع H2O2 الھیدروجین أكسید فوق تحلل تفاعل یحفز والذي
: التالى التفاعل فى كما

2 H2O2 catalase 2 H2O + O2↑
الھوائیة تكون فإنھا للكاتالیز السالبة المیكروبات أما

الحظ تصاعد فقاعات بیضاء من غاز األكسجین -
ة إلنزیم الكاتالیزنتجفي حالة المیكروبات الم 



:Oxidase testالكشف عن األكسیدیز •
                 مركب مثل العطریة األمینات بعض أكسدة المیكروبات بعض تستطیع    

P-aminodimethylaniline عملیة وتعتمد ، ملونة نھائیة نواتج تكون حیث  
  ویفید المیكروبات، ھذه في أكسیدیز السیتوكروم إنزیم نشاط على ھذه األكسدة

 )Enterobacteriaceae عائلة( المعویة البكتیریا تمییز فى األكسیدیز إختبار
  عملیة فى یفید وكذلك ، األكسیدیز إلختبار سالبة بأنھا تتمیز خاصة بصفة والتى

.عامة بصفة البكتیریا تعریف

نتیجة سالبةنتیجة موجبة

الحظ ظھور اللون البنفسجى المزرق دلیًال على أن النتیجة موجبة فى   -
الجھة الیمنى ، بینما یغیب ھذا اللون فى حالة النتیجة السالبة على الیسار
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http://medic.med.uth.tmc.edu/path/oxidase.htm
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