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  Fermentation  Lactic acidتخمر حامض الالكتيك

( البكتٌرٌا الربٌسٌه المسؤوله عن هذا النوع من ( Lactic acid bacteriaتكون بكترٌا حامض الالكتٌك 
 التخمر والذي ٌكون عل نوعٌن :

 .: ٌتحول فٌه سكر الكلوكوز الى حامض الالكتٌك فقط   Homofermentationالتخمر المتجانس  . 1
 الهوابٌا                                                                                               

 Lactic acid                               2   Glucose  
C6H12O6                          2CH3CHOHCOOH ( 80-90)%                                   

                                      
: تتكون كمٌه اقل من حامض الالكتٌك من تخمر سكر  Heterofermentationالتخمر المتباٌن . . 2

 .والكحول االثٌلً وحامض الخلٌك  CO2%( فضال عن غاز 55الكلوكوز وبنسبه )
 

Glucose                      2Lactic acid + Ethanol + Acetic acid    +CO2 
C6H12O6      CH3CHOHCOOH+ CH3CH2OH + CH3COOH + CO2 

50%                                                                 
 

 :  صفاث بكتريا حامض الالكتيك

تمتاز بكترٌا حامض الالكتٌك بكونها بكترٌا موجبه لصبغه غرام غٌر مكونه للسبورات عصوٌه او كروٌه الشكل 
، متحملة للحموضة والملوحة ,   Microaeropphilicال هوابٌه او متحملة لوجود كمٌات قلٌله من الهواء  ,

وتحتاج هذه البكترٌا الى متطلبات غذابٌة معقده لنموها , اذ تحتاج الى مدى واسع من المركبات العضوٌه 
 والالعضوٌه والفٌتامٌنات واألحماض االمٌنٌه .

 ٌك مجموعتٌن ربٌسٌتٌن هما:تضم بكترٌا حاض الالكت
1 .Cocci group   وتشملLactococcus    وتضمLactococcus lactis   وLactococcus 

cremoris   وStreptococcus  وتضم Streptococcus thermophilus   وLeuconostoc 
spp   وPediococcus spp   وEnterococcus spp   

 
2 .Rod-shaped group   وتشمل عابلةLactobacillaceae   ومنهاLactobacillus casei   و

Lb. acidophilus   وLb. plantarum   وLb. delbrueckii subsp .bugaricus 
 

,  Lactococcus   ,Streptococcus   ,Pediococcus عموما جمٌع انواع بكترٌا
Enterococcus هً متجانسة التخمر.Homofermentative   وجمٌع انواعLeuconostoc    ًه

 فتضم ثالثة مجامٌع Lactobacillusاما االنواع التابعه لجنس   Heterofermentativeمتباٌنة التخمر 
  

A  مجبره متجانسة التخمر .Obligatory Homofermentative  
B اختٌارٌه متباٌنة .Fcultatively Heterofermentative  
C مجبره متباٌنة التخمر .Obligatory Heterofermentative  
 

 تقسيم بكتريا حامض الالكتيك اعتمادا على الحاجه والغايت من استخذامها :

  Acid productionانتاج الحامض -1
     Lactococcus Lactic ,Lactococcus cremoris  ,Streptococcus thermophilus ,

Lactobacillus acidophilus. 
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 Lactobacillus delbrueckiiمثل  بكترٌا:   Flavor & Acid productionنتاج النكهة والحامض ا .2
subsp bulgaricus 

 
   Lactococcus cremoris: مثل  Flavor production.انتاج النكهة 3
,  Lactobacillus : االنواع التابعه لألجناس Therapeutic Foods . انتاج االغذٌه العالجٌه4

streptococcus   ,Enterococcus  ,Lactococcus , 
 

   production Lactic acidانتاج حامض الالكتيك 

 : عمليه التخمير واألوساط التخميريه
تستخدم اوساط الموالس والذرة ونشاه البطاطا  والقصب والبنجر السكري )السكر مستخلص منها ( ومخلفات  

وز والدكستروز , ( كما تستخدم المحالٌل السكرٌة للمالتوز والالكتوز والسكرwheyمعامل الورق والشرش )
 وتفضل االخٌره على المواد الخام الن االستخالص للحامض ٌكون اسهل وانقى .

%( كربونات الكالسٌوم وكمٌه قلٌله من 15%( و)15_15ٌحتوي الوسط المثالً لإلنتاج على سكر بحدود )
 . مركبات نتروجٌنٌه كفوسفات االمونٌوم

لخشب والصلب المقاوم للصدأ بسبب الطبٌعة التاكلٌه ٌنتج هذا الحامض فً احواض تخمٌر مصنوعة من ا
( م حسب 35(م او)55 -45%( اما درجه حرارة التخمر تثبت على )5للحامض . ٌضاف اللقاح للوسط بنسبه )

افه كربونات الكالسٌوم ض( با6.5 -5.5التخمر بحدود )  pHنوع البكترٌا المستخدمه فً اإلنتاج ٌحافظ على 
CaCO3 حسب نوع السكر . (95_85بحدود ستة اٌام والحامض المنتج بحدود ) ,ٌستمر التخمر % 

 
 :  استخالص حامض الالكتيك

( عندها ٌسخن 15على ) pHبعد انتهاء عملٌه التخمر تضاف كمٌه اضافٌه من كربونات الكالسٌوم لتثبت ال 
ل البكترٌا وٌزال البروتٌن وسط التخمٌر وٌرشح حٌث ٌتحول كل حامض الالكتٌك الى الكتات الكالسٌوم وتقتل ك

 وما تبقى من كربونات الكالسٌوم ومواد اخرى.
 وٌستخلص الحامض من السابل بعده طرق :

ألزاله الكالسٌوم بشكل  H2SO4. تركٌز السابل الى ان  تتبلور الكتات الكالسٌوم ثم ٌضاف حامض الكبرٌتٌك 1
 كبرٌتات الكالسٌوم ثم ٌعاد بلوره حامض الالكتٌك .

 ثم ٌستخلص الكحول بالماء الحار   Isopropyl ether تخلص حامض الالكتٌك الحر بواسطة ٌس .2
( وتقطٌره ثم تحلٌل االستر بالماء الغلً , ثم ٌستخلص Methyl esterٌستخلص الحامض بواسطة ).3

 .الحامض بالتبخٌر والمثانول بالتقطٌر
 

 انىاع حامض الالكتيك :

( : ٌكون ملون وٌحضر لالستخدامات التجارٌه technical grade) ( او ٌسمىcrudeالنوع الخام ) .1
 (% .85 -22وتركٌزه )

 %  (55,85( : لونه بنً ٌباع بتراكٌز )Edible gradeالنوع الغذابً ): .2
3.plastic grade ( 55,85:عدٌم اللون تركٌزه) % 
4 .U.S.P. lactic acid  , ت الطبٌة والصٌدالنٌة..% ٌستخدم فً مجاال (85كٌزه)تر:وهو انقى نوع 
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 استخذاماث حامض الالكتيك التجاريه :-

ٌستخدم فً الصناعات الجلدٌة ) النوع الخام ( وصناعات النسٌجٌه صناعه مواد التلمٌع والمواد البالستٌكٌه ,  
م وفً الصناعات الغذابٌة مثل صناعه مشروبات الغازٌه والمربٌات وكماده خافضه فً المخلالت , كما تستخد

 امالح فً المعجبات وكمصدر للكالسٌوم فً العالج الطبً ..
 

Sugar Sources 
Beet , cane 
 قصب وبنجر 

 
 

Extraction 
 
 

Fermentation 
 
 

Extraction + - 3 -purifications               
 
 
 

L ( + ) Lactic acid 
 

Lactic ester                                                                                     Lactic salts 
 
 
 

Application                                                    
 
 

Bio-degradation                                                
 خطوات انتاج حامض الالكتٌك

 

 :  Yogurt production انتاج اللبن الرائب 

ادئ بو( منتج متخمر ٌنتج من الحلٌب باالعتماد على عالقات تعاٌشٌه بٌن سالالت  Yogurtالرابب ) اللبن
(Starter والبادئ المستعمل هو , ) St. thermophilus  Lb. delbrueckii sub .bulgaricus  ًوف

هذه الفعالٌة وتحرٌر  العالقة التعاٌشٌة تقوم العصٌات بتحلٌل بروتٌنات الحلٌب الن لها القابلٌه اكبر على
% من بروتٌنات الحلٌب وٌكون 2 -1الحوامض االمٌنٌه والببتٌدات الصغٌره وفً هذه الحاله بتحلٌل حوالً 

الذي ٌحفز   formic acidالمستوى كافٌا لنمو البكترٌا. وٌحفز نمو المكورات وتبدأ بإنتاج حامض الفورمٌك 
 تقصٌر وقت التخمر ..بدوره نمو العصٌات , وهذا التعاون ٌؤدي الى 

تكون العصٌات فً هذا البادئ مسبوله عن انتاج الحامض والنكهة للمنتج فٌما تكون المكورات مسؤوله عن انتاج 
 الحامض فقط , وقد ٌستخدم بادئ من نوع واحد فقط وٌكون الناتج مختلفا عن استعمال البادئ الخلٌط ...
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 اهم المشاكل التي تىاجه البادئ 

: الفاجات البكتٌرٌة وهً فٌروسات تصٌب البكترٌا وتسبب اصابه   Bacteriophages لبكتٌرٌةا.الفاجات 1
مزارع البادئ بهذه الفاجات فشل عملً التخمر واإلنتاج ولتالفً هذا المشكله ٌفضل استخدام بادئ مكون من 

او اللجوء الى   Double strainاو ان ٌكون البادئ من ساللتٌن  Multistrain cultureاكثرمن سالله 
 استخدام سالالت من بكترٌا حامض الالكتٌك مهندسه وراثٌا لمقاومه الفاجات الكبٌره ...

 : وتشمل  Inhibitors. وجود المثبطات 2
لحلٌب الخام ابطا بكثٌر من ا.المواد المثبطه فً الحلٌب الخام : ٌكون نمو بوادئ بكترٌا حامض الالكتٌك فً 1

ً الحلٌب الخام مثل فل بالحرارة ، وٌعود السبب فً ذلك وجود المواد المثبطه الطبٌعٌه نموها فً الحلٌب المعام
Lactoperoxidase   , Lysozyme  ,Lactoferrin  

وٌكون وجود لها فً الحلٌب سببه عالج الحٌوان بالمضادات  Antibiotics . المضادات الحٌاتٌه 2
 ك وإٌقاف التخمر.الحٌاتٌه.وتسبب تثبٌط نمو بكترٌا حامض الالكتٌ

د التعقٌم الكٌمٌاوٌه التً تصل الى اٌتلوث الحلٌب بمو : قد  Chemical sterilizers.المعقمات الكٌمٌاوٌه 3
الحلٌب عن طرٌق الخطأ ومثالها مركبات االمونٌوم التً تحتفظ بفعالٌاتها فً الحلٌب مثبطه بذلك نمو بكترٌا 

 .   الواطبه منهاحامض الالكتٌك التً تكون حساسة للتراكٌز 

  ن ابالمواصفات الواجب توفرها في بوادئ االل

 . قابلٌته على انتاج كمٌه كبٌره من الحامض1
 . معدل نمو جٌد2
 ومته للمضادات الحٌوٌةا.مق3
 .مقاومته للفاجات البكتٌرٌة 4
 .قابلٌته على تحمل المعامالت الحرارٌة5
 

 اشكال بوادئ االلبان 
  Liquid stock culturesاالكثر استعماال  .مزارع خزٌنة سابله ه1ً
 Freeze-dried. مزارع مجفده 2
 Frozen Concentrated cultures.مزارع مركزه مجمده 3
 Spray -dried cultures.مزارع مجففه بالرذاذ 4
 

 yogurt)خطىاث انتاج اللب الرائب )

 . تحضٌر الحلٌب :1
الصلبه فً الحلٌب وٌتم ذلك من خالل فصل الدهن من  تضمن هذه الخطوة ضبط نسبة الدهن ونسبة المواد

% , وٌضاف الى الحلٌب الطبٌعً مسحوق 4الحلٌب بحٌث تتراوح نسبة الدهن النهابٌة من صفر الى اكثر 
% وٌتم تركٌز الحلٌب 15لتصل نسبة المواد الصلبه فٌه ال  (skim milk)الحلٌب المجفف منزوع الدهن

 للحصول على هذه النسبة.
 
  
 :Homogenization . مجانسة الحلٌب 2
(م والغاٌة منها مجانسة حبٌبات الدهن فً الحلٌب والحصول على 75-65وتتم هذه الخطوة بدرجة حرارة ) 

 نسجه ناعمة للمنتج .
 :Heat treatment . معامل الحلٌب بالحرارة 3
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( ثانٌة الى) 15 \م 72البسترة )طلب انتاج اللبن الرابب معاملة الحلٌب بدرجة حرارة تتراوح من حرارة تٌ 
 (Batch)دقٌقه( عند االنتاج  بالطرٌقة المتقطعة  35 \م  85ثانٌة ( وعادة تستخدم درجة حرارة )1 \م 133
 .Continuous( دقٌقه بالطرٌقة المستمرة 15-5لمدة )  (95-95او )

 Lb. delbruecckiiكترٌا %من كل من ب1.25: %1.25م ثم تلقٌحه بالبادئ بنسبة  42. تبرٌد حلٌب الى 4
sub sp. Bulgaricus , St. thermophilus  3.5م ووقت التخمٌر  42ٌتم بالتخمٌر بدرجة حرارة-

 ساعة . 4.5
 ( ثم التعببة .4-2. التبرٌد الى درجة حرارة )5
 

 :Probiotics Yogurt انتاج اللبن الرائب العالجي 

والتً  (Probiotics)ب الحاوي على االحٌاء العالجٌة منتوج اللبن الرابProbiotics Yogurt ٌقصد بـ  
تأتً بكترٌا حامض الالكتٌك فً مقدمتها . وٌستعمل هذا المنتوج وغٌره من المنتجات المتخمرة باألحٌاء 

 العالجٌة إلغراض طبٌة ووقابٌة .
العالجٌة مثل  Lactobacillusاما بإضافة السالالت من البكترٌا Probiotics Yogurt تتضمن عملٌة انتاج 

 Lb. acidophilusمحل البكترٌا البادئ  و احاللها Lb. bulgaricus  او ان ٌضاف خلٌط من بكترٌا
 .St, مع بادئ االلبان Lactobacillus ,Bifidobacterium  ,Enterococcus عالجٌة 

thermophilus ,L.bulgaricus الخطوات  والغاٌة من ذلك الحفاظ على نكهة ونسجة الٌوكرت . وتكون
االنتاج مشابهة لخطوات انتاج الٌوكرت . ماعدا بعض التغٌرات وهً : خفض درجة حرارة التخمٌر الى درجة 

م وٌكون وقت التخمٌر اطول وفً حالة اضافة بادئ االلبان تجنب زٌادة  37الحرارة المثلى للبكترٌا العالجٌة 
 عالجٌة للمنتوج اثناء الخزنالحامضٌة بحٌث ٌؤدي الى خفض اعداد الخالٌا البكترٌا ال

 
Probiotics تعرٌفها بتلك االحٌاء المجهرٌة المتواجدة فً المزارع المفردة او المختلطة والتً تمتلك : ٌمكن

 تأثٌرات مفٌدة على صحة االنسان والحٌوان من خالل دورها فً تحسٌن الفلورا المٌكروبٌة الداخلٌة .....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Aerobic fermentationئيه التخمراث الهىا
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 (TCA)او تسمى   Citric acid cycleاو تسمى   Krebsاساس هذه التخمرات هً دورة كربس 
Tricarboxylic acid  ( وقد اكتشفها العالمKrebs تقوم بها االحٌاء المجهرٌه الهوابٌه فقط وفٌها )  : 

 
-Proteus  vulgaris  
-Pseudomonas  fluorescens  
-Mycobacterium tuberculosis  
-Acetobacter  spp 

-Saccharomyces cerevisiae  
-Azotobacter agile 
  

الى  Succinic acidالذي ٌؤكسد   Succinate dehydrogenaseوذلك ألنها تمتلك انزٌم اساسً هو 
Fumaric acid 

                                                        Succinate dehydrogenase    
Succinic acid                                                     fumaric acid  

 
والذي   Fumarate reductaseتفقد البكترٌا الالهوابٌه والالهوابٌه االختٌارٌة هذا االنزٌم وتمتلك بدال عنه 

وهو ال ٌقوم   COAستطٌع استغالل اي انه الٌ  Succinate dehydrogenaseال ٌقوم بنفس دور انزٌم 
الذي ٌكون مسؤول   Succinate dehydrogenase(على العكس من   acetateباال كسده الطرفٌه ل )

 ( .  Acetate terminal  oxidationعن االكسده الطرفٌه لالستٌت )
  

 االنزيماث والعىامل المهمت المساعذه في دورة كريبس 

 
  oxalo acetic acidالذي ٌتحد مع مركب   Acetyl COAوبالتحدٌد    Acetateتبدأ الدورة من ال

وحسب   Isocitricالذي بدوره ٌتحول الى   Citric acidلتكوٌن مركب سداسً الكربون هو حامض السترٌك 
 مخطط  الدورة ادناه :

-FAD= Flavin adenine dinucleotide - 
-FADH2 = Reduced flavin adenine dinucleotide 
-GDP =Guanosine diphoshate  
-GTP=Guanosine triphosphate  

-NAD 
+
=Oxidized nicotinamide adenine dinucleotide  

-NADH =Reduced  nicotinamide adenine dinucleotide 

-NADP
+
=Oxidized nicotinamide adenine dinucleotide phosphate  

-NADPH =Reduced nicotinamide adenine dinucleotide  phosphate 
ATP= Adenosine triphosphate  
ADP= Adenosine diphosphate  
AMP= Adenosine monphosphate   
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 TCA االنزٌمات المشتركة فً دورة
1. Citrate synthetase  ; 2. Aconitase ;3. Isocitrate dehydrogenase ; 4.α –Ketoglutarate 
dehydrogenase ; 5.Succinyl –COA Synthetase ; 6. Succinate dehydrogenase ; 7. 
Fumarase ; 8 .Malate dehydrogenase 
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Oxidation of pyruvate via the TCA/Krebs/Citric Acid Cycle 

 
 
 
Net Energy Yield from the Oxidation of Pyruvate via the TCA cycle 
From Glycolysis: 
 +2NADH  +2ATP 
     

From TCA: 
  +2FADH +8NADH +2GTP 

ETC: 
3ATP/NADH 

2ATP/FADH  +4ATP             + 30ATP  

      +38ATP TOTAL 
 


