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 -١ﻫﺪف :
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﲤﺎﯾﺰ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﱰوﺑﺎﻛﱰﯾﺎﺳﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﯿﺰان ﻓﺮآورده ﺎﺋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮔﻠﻮﻛﺰ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﲑ Mixed Acid Fermentation
 -٢اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶ :
ﻣﻌﺮف ﻣﺘﯿﻞ رد ﯾﻚ اﻧﺪﯾﻜﺎﺗﻮر  pHاﺳﺖ ﻛﻪ در ﳏﺪوده ﺑﲔ
) pH 6زرد ( و ) pH 4.4ﻗﺮﻣﺰ ( واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ای ﻛﻪ در آن ﻣﻌﺮف ﻣﺘﯿﻞ رد ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﲑ
رﻧﮓ اﳚﺎد ﳕﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻛﻤﱰ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﻬﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ
ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﳎﺎورت اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺑﺎﻻ ،در ﻣﺴﲑ ﲣﻤﲑ ﭼﻨﺪ
اﺳﯿﺪ از ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﳚﺎد واﻛﻨﺶ ﳕﺎﯾﺪ.
ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﱰوﺑﺎﻛﱰﯾﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ در اﺑﺘﺪاي دوره
اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ وﱄ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻛﱰي ﻫﺎﯾﻲ
ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻃﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ٤٨-٧٢
ﺳﺎﻋﺖ  pHﳏﯿﻂ را در ﺣﺪ ﭘﺎﯾﲔ ﺣﻔﻆ ﳕﺎﯾﻨﺪ داراي واﻛﻨﺶ
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
 -٣ﳕﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ :
ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﺎزه از ﺑﺎﻛﱰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ) ﻛﺸﺖ ١٨- ٢٤
ﺳﺎﻋﺘﻪ (
 -٤ﻣﻮاد و ﻣﻌﺮﻓﻬﺎ :
  MR/VP Brothﺑﺎ  pHﺎﯾﻲ ۶/٩ﭘﻮدر ﻣﺘﯿﻞ
 ﻣﻌﺮف ﻣﺘﯿﻞ رد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 0.1 gرد در  300mlاﻟﻜﻞ اﺗﯿﻠﯿﻚ  %٩٥و  200mlآب ﻣﻘﻄﺮ
ﺗﻮﺟﻪ  :اﺑﺘﺪا ﭘﻮدر ﻣﺘﯿﻞ رد را ﺑﺎﯾﺪ در اﻟﻜﻞ ﺣﻞ ﳕﻮد
و ﺳﭙﺲ آب ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد .ﳏﻠﻮل ﲥﯿﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎﯾﺪ در
ﺷﯿﺸﻪ ﺗﲑه و در ﳜﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﳕﻮد .ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ و
ﻫﻔﺘﮕﻲ آﻧﺮا در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي در ﭘﯿﭽﺪار ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ٢/٥ﻣﯿﻠﻲ
ﻟﯿﱰ رﳜﺘﻪ و در ﳜﭽﺎل ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
 -٤روش اﳒﺎم آزﻣﺎﯾﺶ :
 اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﻛﻠﲏ از ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻛﱰي را در ﻟﻮﻟﻪﺣﺎوی  ٢/٥ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﱰ  MR/VP Brothﺗﻠﻘﯿﺢ ﳕﺎﯾﯿﺪ.
اﻧﻜﻮﺑﻪ
در 350C
–  48 - 72ﺳﺎﻋﺖ ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ٥روز(
ﳕﺎﺋﯿﺪ.
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 ﺳﭙﺲ  ٥ﻗﻄﺮه از ﻣﻌﺮف ﻣﺘﯿﻞ رد را ﺑﻪ  Brothاﺿﺎﻓﻪﳕﺎﯾﯿﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ واﻛﻨﺶ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﯿﲑ رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﯿﺪ.
واﻛﻨﺶ ﻣﻨﻔﻲ
اﳚﺎد رﻧﮓ زرد
واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﳚﺎد رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ زﯾﺎد و اﳚﺎد  pH<4.5اﺳﺖ.
واﻛﻨﺶ ﻣﻨﻔﻲ
اﳚﺎد رﻧﮓ ﻧﺎرﳒﻲ
ﺟﻬﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻛﺮدن زﻣﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﲑي ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺪود ٠/۵
را در ﻟﻮﻟﻪ اي رﳜﺘﻪ و ﻣﻘﺪار
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﱰ MR/VP Broth
ً زﯾﺎدی از ﻣﯿﻜﺮوب را در آن ﺗﻠﻘﯿﺢ ﳕﻮد و ﭘﺲ از
ﻧﺴﺒﺘﺎ
0
اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن  ١٨-٢٤ﺳﺎﻋﺘﻪ در  ١-٢ ، 35 Cﻗﻄﺮه ﻣﻌﺮف
را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ،واﻛﻨﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﺘﯿﻞ رد
ﳕﻮد.
ﻛﻨﱰل ﻛﯿﻔﻲ:

 -٥ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻨﱰل ﻣﺜﺒﺖEcoli ATCC 25922 :
ﻛﻨﱰل ﻣﻨﻔﻲ :اﻧﱰوﺑﺎﻛﱰ آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ،13048

Klebsiella

Pneumoniae ATCC 13883

ﺗﻮﺟﻪ  :در ﻫﺮ روز ﻛﺎري ،ﻗﺒﻞ از اﳒﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻛﻨﱰل
ﻛﯿﻔﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ اﳒﺎم ﺷﻮد.

