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لألحیاء المجھریةاإلنزیمیةدراسة الفعالیات 
Activity Of Microbial Enzymes

المجھریة للتعرف على نوعیتھا األحیاءالمختلفة التي تكونھا اإلنزیماتیستخدم الكشف عن 
منھا:األحیاءلھذه اإلنزیمیةوتصنیفھا وھناك بعض الفحوصات لدراسة الفعالیة 

فعل األحیاء المجھریة على السكریات :-1
التي یمتلكھا الكائن المجھري على السكریات المختلفة مثل اإلنزیماتیمكن اختیار تأثیر 

كتوز ... الخ  وذلك بتنمیة الكائن كالً على انفراد الكلوكوز ، المالتوز ، الفركتوز ، الال
وھو دلیل لونھ أصفر في الوسط الحامضي Phenol Aedالوسط دلیل إلى، ویضاف 

إمكانیةف الدلیل لغرض التعرف على القاعدي ویضاأوواحمر في الوسط القلوي 
بصورة Durham tubeالصغیرة األنبوبةوضع أوبإضافةالكائن على تكوین غاز 

االختبار الحاویة على الوسط لیتجمع فیھا الغاز في حالة تكونھ ، أنبوبةمقلوبة في 
- 1لمدة ) ˚م37تحضن النماذج قید الفحص على درجة الحرارة والمدة المالئمة ( عادة 

الحامض والغاز .أویوم ، بعدھا تسجل النتائج الموجبة المتمثلة بتكوین الحامض 2
Starchتحلیل النشا -2 hydrolysis:

Nutrientوسط االكار المغذي إلى% ینشأ 0.2بإضافةیحضر وسط اكار النشا وذلك 
Agar بتري بعد تعقیمھا ویزرع الكائن المجھري بطریقة أطباقویصب الوسط في

لمدة ˚م37في الظروف المذكورة سابقاً ( األطباقثم تحضن Streakingالتخطیط 
سطح االكار ، فالمستعمرات التي إلىساعة ) ویضاف محلول الیود المخفف 24-48

یحلل إنزیمإلفرازھاوذلك لالختبارتعد موجبة Clear Zoneیتكون حولھا ھالة شفافة 
لم إذاإماالنشا وبذلك یفقد الوسط لونھ العكر وتظھر الھالة الشفافة حول المستعمرة ، 

وھذا دلیل األزرقیبقى النشا ویتفاعل مع الیود ویعطي اللون نزیماإلیفرز الكائن ھذا 
تحلیل النشا.إمكانیةعلى عدم 

تحلیل البروتین :-3
الكثیر من الفحوصات لمعرفة ودراسة إجراءمختلفة من البروتینات یمكن أنواعھناك 

ت ، ومن للكائن المجھري وھل لھ القدرة على تحلیل تلك البروتینااإلنزیمیةالفعالیة 
لألحیاء المجھریة ھي :اإلنزیمیةأشھر البروتینات التي یتم دراسة الفعالیة 

Gelatin lique Factionالجیالتین إسالة-أ
اختبار حاویة على وسط الجیالتین المغذي بطریقة الوخز ، أنبویةوتجرب بتلقیح 

ساعة یستدل على قدرة الكائن ˚م48- ˚م30وبعد الحضن على درجة حرارة 
الملقحة والمحضونة سابقاً في األنبوبةالمجھري على تحلیل الجیالتین بوضع 

بقى الوسط سائالً فھذا داللة على قدرة الكائن على فإذاساعة 2-1لمدة الثالجة
الخاص بالكائن المجھري قد حلل الجیالتین اإلنزیمأيتحلیل الجیالتین وذلك ألنھ ، 

إذاآما) ˚م35ه خاصیة التصلب على درجات الحرارة المنخفضة ( اقل من فقدوا
الكائن المجھري لیس لھ القدرة على إنتصلب الجیالتین في الثالجة فذلك یعني 

القادر على تحلیل الجیالتین .Gelatinaseأنزیمإفراز
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تحلیل الكارین -ب
میة الكائن المجھري على الكارین ھو البروتین الرئیسي في الحلیب وعلیھ یتم تن

ھذا إن، یالحظ Streakingوسط اكار الحلیب في طبق بتري بطریقة التخطیط 
الوسط یكون عكر نتیجة لوجود بروتین الكارین في الحلیب بعد الحضن على درجة 

وإفرازهیوم یستدل على قدرة الكائن المجھري على تحلیل الكارین 5-3لمدة ˚م32
ود ھالة شفافة حول مستعمرات التي لھا القدرة على تحلیلھ ، الخاص بھ بوجاإلنزیم

فیما یبقى الوسط ابیض ومعقم ( في حالة كون الفحص سلبي ) ولیس للكائن القدرة 
وتحلیل الكازین .اإلنزیمإفرازعلى 

وسط عباد الشمس Litmus Milkالمجھریة على وسط حلیب عباد الشمس األحیاءفعل -4
عبارة عن حلیب فرز + دلیل عباد الشمس 

دلیل عباد الشمس لونھ بنفسجي                    في الوسط المتعادل
دلیل عباد الشمس لونھ احمر                       في الوسط الحامضي

دلیل عباد الشمس لونھ أزرق                      في الوسط القاعدي

:دائیاتاالبت

علیھا : األمثلةالطفیلیات ومن 

بعوض االنوفلس أنثىعن طریق لإلنسانینتقل Plasmodium Sppطفیلي المالریا 
Anopheles یمر ھذا الطفیلي بطورین لتكملة دورة الحیاة

.اإلنسانیتكون في داخل جسم Asexuals Stageالطور األول : ھو -
ویكون في داخل جسم البعوض .Sexual Stageالطور الثاني : وھو الطور الجنسي -

أنثىعن طریق لإلنسانوالذي ینتقل Sporo Zoitesالطور المعدي لھذا الطفیلي ھو 
وتسمى ھذه Schizantطور إلىویتحول Liverبعوض االنوفلس حیث یصیب الكید 

إلىثم ینتقل Exo. Erythro Cytic Stageالمرحلة بطور خارج كریات الدم الحمراء 
طور إلىكریات الدم الحمراء حیث یمر ھذا الطفیلي بعدة انقسامات ویتحول 

Gametocytes أنثىوالتي تشملGametocytes وذكورGametocytes بدون
وبعد Endo-Erythro Cytic Stageیحدث التزاوج بینھا وتسمى ھذه المرحلة بـ أن
وض عن طریق امتصاص الدم من جسم البعإلىواألنثویةتنتقل الكمیتان الذكریة أن

الطور المتكیس إلىوتتحول واألنثویةیتم التزاوج ما بین الكمیتان الذكریة اإلنسانجسم 
وتتحرر منھ Ruptnredالناضج OOCystحیث ینشق جدار OO ysctالمعدي 
من جسم فعند امتصاص الدم لألنثىالمعدیة وتكون موجودة في الغدد اللعابیة األطوار

Lifeوتستقر في الكبد وھكذا تعاد اإلنسانجسم إلىالبعض تنتقل أنثىمن قبل ناإلنسا
cycle لھذا الطفیلي

1- P. Malaria
2- P. Vivax
3- P. Ovalae
4- P. Falciparum
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Leish mania tropicaطفیلي حبة بغداد 
الطور Sand flyعن طریق حشرة ذبابة النمل اإلنسانإلىطفیلي ابتدائي ینتقل 
اإلنسان وفي داخل جسم Promostigote flagellaھو اإلنسانالمعدي الذي یصیب 

في داخل الخالیا Amastigoteطور إلىیفقد االسواط یتحول الطور المعدي بعد ان
امتصاص ذبابة وعندWhite Blood Cellsفي Macrophagesالبلعومیة الكبیرة 

داخل جسم promostigoteطور إلىAmostigoteیتحول طور اإلنسانالنمل دم 
Trophozoiteاألولیمر ھذا الطفیلي بطورین : Giardia Lambliaالحشرة    

Stae الثاني المتكیسCyst Stage.


