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فى عینة لبن بطریقة األطباق لبكتیري الكلياتقدیر العدد 

  خذ بماصة معقمھ مبتدئًا بالتخفیفاتقم بعمل سلسلھ من التخفیفات العشریة
في  من كل تخفیف وضعھ   ٣سم١العالیة 

شروط التعقیم طبق بتري معقم وذلك تحت 

صب في كل طبق بتري من األطباق 
البیئة المستخدمة السابقة أنبوبة من

 

مستعمرة ٣٠٠مستعمرة وتلك التي تزید عن  ٣٠إفحص األطباق فحصًا جیدًا مستبعدًا األطباق التي تحتوي علي أعداد أقل من   -



تقدیر أعداد البكتیریا فى اللبن بالطریقة المیكروسكوبیة المباشرة

  العملى الدرس( شرحھ سبق كما قطره تقدیر بعد المیكروسكوبي الحقل مساحة إحسب - ١
.)عشر الخامس

  ٢سم١ مساحة فى تواجدھا یحتمل التي المیكروسكوبیة الحقول أو المجاالت عدد قدر - ٢
.)عشر الخامس العملى الدرس( .)المیكروسكوبى المعامل(
 مساحة علي وإنشره ٣سم ٠.٠١ قدره الدراسة تحت اللبن عینھ من معلوم حجم خذ - ٣

.العادیة الشریحة على ٢سم ١
 ، الغشاء یتشقق ال حتى التجفیف فى الحرارة تستخدم وال ھوائیًا لیجف الغشاء أترك - ٤

  أتركھا ثم دقیقة لمدة )الدھن حبیبات إلزالة( زیول بھ كأس فى الشریحة إغمس ثم
.ثانیة مرة ھوائیًا لتجف

  ھوائیًا لتجف أتركھا ثم الزیلول أثر من للتخلص ٪٩٥ كحول فى الشریحة إغسل - ٥
.أیضًا

.ھوائیًا وجفف بالماء إغسل ثم دقیقة ١ لمدة ثیلینیالم بأزرق الغشاء إصبغ - ٦
  حقل ٣٠ – ٢٥حوالى فى البكتیریا أعداد مقدرًا المنغسة الزیتیة بالعدسة إفحص - ٧

  ثم المیكروسكوبي المعامل في وإضربھ الحسابي المتوسط خذ ثم میكروسكوبي
  ٣سم ١لكل البكتیریا أعداد على للحصول المستخدم التخفیف مقلوب في الناتج إضرب

.المفحوصة اللبن عینة من



اللبنفى البكتیریا التغیرات التى تحدثھا دراسة 
التغیرات التي تحدثھا البكتیریا في اللبن كوسط غذائيیمكن حصر 
:فیما یلى  من خالل بیئة لبن عباد الشمس 

حیث یحلل المیكروب النامى سكر الالكت وز م ع تك وین كمی ة      :إنتاج حامض  -١
.من الحامض تكفى لتغییر لون الدلیل مع عدم تجبن اللبن

حیث تنتج كمیة كبیرة من الح امض تخف ض رق م الحموض ة      :تجبن حامضي -٢
نتیجة للنشاط البكتیري مما یسبب تخث ر لل بن م ع تغی ر ل ون ال دلیل        ٤.٨إلي 

.إلي األحمر وھذا التغیر یكون غیر مصحوب بشرش
حی ث أن ھض م الخث رة     ) :ببتن ة حامض یة  (تجبن حامض ى م ع ھض م الخث رة      -٣

.یجعل البیئة رائقة مع تكوین شرش وتغیر لون الدلیل



وی تم ھ ذا التغی ر بفع ل بكتیری ا القول ون        :تجبن حامض ي م ع إنت اج غ از     -٤
حی ث یتحل  ل س كر الالك  وز م  ع تك وین ح  امض وغ  از وب ذلك تن  تج خث  رة     

.بھا فقاقیع غازیةمتقطعة إسفنجیة 
ینتج ھذا التغیر نتیجة نمو بكتیریا تف رز إن زیم یش بھ     :التجبن اإلنزیمى  -٥

إن زیم ال  رینین ول  ذا تتك  ون خث  رة مص  حوبة بش  رش م  ع ع  دم تغی  ر ل  ون  
.الدلیل لعدم وجود حامض

بسبب تحلل بروتین اللبن وإنتاج أمونی ا تغی ر ل ون ال دلیل      :إنتاج قلویة  -٦
.إلي اللون األزرق

حیث یحدث ھضم للخثرة بعد تكونھا وتتحل ل مكوناتھ ا   : الببتنة القلویة  -٧
.البروتینیة مع تصاعد األمونیا والتى تغیر لون الدلیل



بیئة لبن عباد الشمس التغیرات التي تحدثھا البكتیریا في بعض 



التعرف على بكتیریا اللبن الزبادي
.كالمعتاد وثبتھ وجففھ الزبادي اللبن عینھ من رقیق غشاء حضر .١
.واحدة دقیقھ لمدة المثیلین أزرق بصبغة الغشاء أصبغ .٢
.تشاھده ما وارسم وصف المنغمسة بالزیتیة إفحص .٣

lactisStreptococcus:                  اإلسم العلمى
كروى: شكل المیكروب           - 
سالسل: نظام التجمع               - 
بسیط:  نوع الصبغ                - 
أزرق المیثیلین: إسم الصبغة المستخدمة - 
أزرق: لون الخالیا                  -



•http://www2.austincc.edu/microbugz/31citrate.htm

یمكنك زیارة الموقع التالي على الشبكة الدولیة لإلتصاالت

http://www2.austincc.edu/microbugz/31citrate.htm

