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 وجود من التحقق و السابقة االختبارات نتائج ظهور بعد

 لها التالية االختبارات عمل يتم القولون ميكروبات مجموعة

   :بينها للتفرقة وذلك

Indole Test  ألاهدول اختباز اهتاج . 

Methyle Red Test اختباز أحمس امليثيل. 

Vp Test  بروسكراختبار فوجس . 

Citrate agar  اختبار تمثيل السترات. 









ا أهواع بعع 1. اث ) الكسبوهيدزاث جخمس على اللدزة لها اللولون  مجموعت بكتيًر   السكٍس

 .أحماض منتجت (كالجلوكوش 

 ل  التي عن كبيرة بكمياث لألحماض املنتجت امليكسوبيت ألاهواع بتمييز  ًلوم الاختباز  هرا2.

   . كليلت كمياث إل  جنتج

ا كدزة على ٌستدل3. اث جخمس  على البكتيًر  دليل باستخدام البيئت في املوجودة السكٍس

 . Methyl Red امليثيل أحمس 

 



 فكلما البيئي الوسط في املنتجت ألاحماض كميت باختالف الناجج اللون  دزجت جختلف 

 كافيت الحمع كميت أن أي)  ألاحمس اللون  إلى الدليل لون  جحول  كبيرة الكميت كاهت

  .(اللون  لتغيير

وذلك أصفس  الدليل لون  فيظل ألاحماض من كليلت كميت أهتجت التي ألاهواع أن حين في 

 .الدليل لون  لتغيير  الحمع من كافيت كميت وجود لعدم

 



 : من  ألاحمس  ميثيل كاشف ًتكون 

1. Methyl red indicator                                                                           0.1                 gr  

2. Ethyl alcohol 95%                                                                              300 ml 

3. Distilled Water                                                                200 ml 

  





 . Glucose brothأهابيب من بيئت مسق الجلوكوش •

 .ألاهابيب التي أعطت هتيجت من الاختباز التكميلي •

ا •  . E. coliمصازع هليت من بكتيًر

 . Methyl Red reagentامليثيل دليل أحمس •

 .ابس جلليح •





أعطت ألاهابيب التي جحت ظسوف التعليم ًتم جلليح بيئت مسق الجلوكوش بالكحت من  1.

 .هتيجت موجبت من الاختباز السابم 

ا جلليح أهبوبت واحدة ًتم 2.  . E. coliببكتيًر

 . كـكنترولابلاء ألاهبوبت الثالثت بدون جلليح ًتم 3.

.أًام م 37ألاهابيب عند جحظن .     º 4 2ملدة  - 5   

.دكيلت  15هلط من دليل أحمس امليثيل مع السج الخفيف ملدة من  5أطف .     5 – 20   

 .جفحص النتائج .      6





 

ا سكس   :أو الالكتوش فإن أول هاجج من عملياث التخمس هو الجولوكوش عندما جخمس البكتيًر

   Pyruvic acid    

ا ثم جختلف بعدها مسازاث التخمس حسب احتياج , البكتيراثلجميع أساس ي كناجج  البكتيًر

 .الهوائي 

 

 إلى ما ًلي  البيروفيكجلسم النتائج حسب التخمس  ملا بعد حمع لرلك 



 - البيروفيكالنتائج حسب التخمس ملا بعد حمع  -

- + 

ا جخمس الجلوكوش منتجت هواجج  بكتيًر

 :حمظيت مثل 

 Acetate - Format 

  pH وبرلك ًتم خفع كيمت الـ

 

ا جخمس الجلوكوش منتجت هواجج  بكتيًر
 مثل pHذاث 

ً
با  متعادل جلٍس

Butanidol - Acetoin   
بصوزة  pHوبالتالي جنخفع كيمت 
 
ً
 كليلت جدا
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