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 انًهخض انؼشتٗ

الملخص العربً 

 

بعض المحاوالت إلسراع تسوٌة جبن الجودا باستخذام بادئات مختلفه 

 

 ٚؼرثش ظثٍ انعٕدا أؼذ أطُاف انعثٍ َظف انعاف انًُرششج فٙ 

ٚرًٛض ظثٍ . أٔسٔتا ٔانرٙ َشأخ فٙ ْٕنُذا ٔذظُغ اساساً يٍ انهثٍ انثمشٖ

انعٕدا تمٕاو طهة يشٌ لذ ٚؽرٕٖ ػهٗ تؼغ انفعٕاخ انغاصٚح انظغٛشج فٙ 

ٚرذسض نٌٕ ظثٍ انعٕدا يا تٍٛ األتٛغ انًظفش إنٗ . شكم يسرذٚش أٔ تٛؼأ٘

ػهٗ انشغى يٍ . األطفش أيا انطؼى فٕٓ يؼرذل ٚظثػ ؼشٚف يغ ذمذو انرسّٕٚ

اَرشاس ظثٍ انعٕدا فٙ يظش ٔلثٕنّ نذٖ انكصٛش يٍ انًسرٓهكٍٛ إال اَّ ذٕظذ 

. يشكهح سئٛسٛح ذمف ؼائال دٌٔ إَراض ظثٍ ظٕدا ظٛذ انظفاخ تركانٛف الم

ْٔزِ انًشكهح ذرًصم فٙ أٌ ظثٍ انعٕدا ٚؽراض إنٗ انرخضٍٚ نفرشاخ ؽٕٚهح َسثٛاً 

فٗ غشف انرسٕٚح ؼرٗ ٚكرسة انطؼى ، انمٕاو ٔانرشكٛة ، انهٌٕ انًًٛض نّ يًا 

. ٚضٚذ يٍ انركانٛف اإلَراظٛح نٓزا انُٕع يٍ انعثٍ

 

:  أساسٍٛٛ ٌ ٔػهٗ ْزا فمذ اشرًهد ْزِ انذساسح ػهٗ ظضء٘

 

: الجزء األول

 

 دراسة مسحٍة لجبن الجودا المتاح فً السوق المصري 

 

فٙ ْزا انعضء ذى إظشاء دساسح يسؽٛح نعثٍ انعٕدا انًراغ فٙ انسٕق  

 ػُٛح 14انًظش٘ ؼٛس ذى إظشاء انرؽهٛالخ انكًٛائٛح ٔانًٛكشٔتٕٛنٕظٛح ػهٗ 

 ػُٛاخ 4) ٕٚو يعًؼح يٍ يؽافظرٙ انعٛضج ٔانماْشج 90ظثٍ ظٕدا ػُذ ػًش

ٔرنك . ( ػُٛاخ يٍ ظثٍ انعٕدا انًسرٕسد10يٍ ظثٍ انعٕدا انًظُغ يؽهٛاً ٔ 

. نالسرفادج يٍ َرائعٓا فٙ ذمٛى انعثٍ انُاذط يٍ انًؼايالخ انًخرهفح فٙ انثؽس

 

:  ًٔٚكٍ ذهخٛض انُرائط انًرؽظم ػهٛٓا ػهٗ انُؽٕ انرانٙ
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 انًهخض انؼشتٗ

 

ذماسب يؽرٕٖ انشؽٕتح فٙ ظثٍ انعٕدا انًظُغ يؽهٛاً ٔانًسرٕسد  -1

 .٪ ػهٗ انرشذٛة38.41٪  ، 38.76تًرٕسؾ 

 

ذماسب يؽرٕٖ انذٍْ ٔانذٍْ فٙ انًادج انعافح فٙ كالً يٍ ظثٍ انعٕدا  -2

 .انًظُغ يؽهٛاً ٔانًسرٕسد

 

سعهد َسثح انًهػ ٔانًهػ فٙ انشؽٕتح اسذفاػاً يهؽٕظاً فٙ ظثٍ انعٕدا  -3

 .انًظُغ يؽهٛاً يماسَح تانعثٍ انًسرٕسد

 

سعهد َسثح انؽًٕػح اسذفاػاً يهؽٕظاً فٙ ظثٍ انعٕدا انًسرٕسد  -4

 .يماسَح تعثٍ انعٕدا انًظُغ يؽهٛاً 

 

ذشأغ يؽرٕٖ انُٛرشٔظٍٛ انكهٗ فٙ ظثٍ انعٕدا انًظُغ يؽهٛاً  -5

٪ ػهٗ 4.62٪ إنٗ 4.00٪ ، 4.45٪ إنٗ 3.97ٔانًسرٕسد يا تٍٛ 

أيا تخظٕص يؽرٕٖ انُٛرشٔظٍٛ انكهٗ فٙ انًادج انعافح فمذ . انرشذٛة

٪ تُفس 7.36٪ إنٗ 6.45٪ ، 7.04٪ إنٗ 6.58ذشأغ  يا تٍٛ 

 .انرشذٛة انساتك

 

أٔػؽد يؤششاخ انرسٕٚح انًخرهفح انًرًصهح فٙ انُٛرشٔظٍٛ انزائة ،  -6

انُٛرشٔظٍٛ انزائة فٙ انُٛرشٔظٍٛ انكهٗ ، انرٛشٔسٍٛ ٔانرشترٕفاٌ 

انزائة ، األؼًاع انذُْٛح انكهٛح انطٛاسج اسذفاػاً يهؽٕظاً فٙ ظثٍ 

 .انعٕدا انًسرٕسد يماسَح تعثٍ انعٕدا انًظُغ يؽهٛاً 

 

أٔػؽد َرائط انرؽهٛم انًٛكشٔتٕٛنٕظٗ اسذفاػاً يهؽٕظاً فٙ انؼذد  -7

انكهٗ نهثكرشٚا ٔرنك فٙ ظثٍ انعٕدا انًسرٕسد يماسَح تعثٍ انعٕدا 

كًا ٔظذ اٚؼاً فٙ كال يٍ ظثٍ انعٕدا انًظُغ يؽهٛاً . انًظُغ يؽهٛاً 

 كاَد ْٙ األكصش  Lactobacillus caseiٔانًسرٕسد اٌ تكرشٚا 
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 Streptococcus شى Lb. acidophilusشٕٛػاً يرثٕػح تثكرشٚا 

thermophilus. 

 

: الجزء الثانً

 

.  دراسة تأثٍر إضافة بادئات مختلفة على إسراع تسوٌة جبن الجودا

 

 فٙ ْزا انعضء ذى إػافح إَٔاع يخرهفح يٍ انثادئاخ إنٗ خهٛؾ انهثٍ 

٪ نرظُٛغ ظثٍ 3.5انًؼذل تّ َسثح انذٍْ إنٗ  (1:1)انثمشٖ ٔانعايٕسٗ 

انعٕدا تغشع اإلسشاع يٍ انرسٕٚح يغ انؽظٕل ػهٗ ظثٍ ظٕدا ظٛذ انظفاخ 

:- انؽسٛح ٔانشٕٚنٕظٛح ٔرنك  فٙ أستغ يؼايالخ ػهٗ انُؽٕ انرانٙ

 

A -٘ظثٍ انكُرشٔل يؼايم تئػافح انثاد٘ء انرعاس. 

B -ٖظثٍ يؼايم تئػافح انثادٖء انرعاس+untreated Lb.helveticus .

-Cٖظثٍ يؼايم  تئػافح انثادٖء انرعاس  + Lb.helveticus تؼذ

 .ذؼشٚؼّ نهظذيح انرعًٛذّٚ

D -ٖظثٍ يؼايم تئػافح انثادٖء انرعاس +Lb.helveticus  ّتؼذ ذؼشٚؼ

 .نهظذيح انؽشاسّٚ

 

 ٔلذ ذى ذسٕٚح انعثٍ انُاذط يٍ انًؼايالخ انساتمح تغشفح انرسٕٚح ػهٗ

 10 -12º  نًذج شالشح شٕٓس يغ إظشاء انرؽهٛالخ 95-85و ٔسؽٕتح َسثٛح ٪

انكًٛائٛح ٔانًٛكشٔتٕٛنٕظٛح ٔانشٕٚنٕظٛح انًخرهفح ٔكزنك انرمٛٛى انؽسٙ نهعثٍ 

.  ٕٚو يٍ انرسٕٚح90، 60 ، 30ْٕٔ ؽاصض ٔتؼذ 

 

:  ًٔٚكٍ ذهخٛض انُرائط انًرؽظم ػهٛٓا كًا ٚهٙ
 

اَخفاع يؽرٕٖ انشؽٕتح فٙ ظًٛغ يؼايالخ انعثٍ ذذسٚعٛاً خالل -  1

. فرشج انرسٕٚح
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اسذفاع يؽرٕٖ انذٍْ ، انذٍْ فٙ انًادج انعافح ، انًهػ ، انًهػ فٙ -  2

انشؽٕتح ، انؽًٕػح ، انُٛرشٔظٍٛ انكهٗ ، انُٛرشٔظٍٛ انكهٗ فٙ 

انًادج انعافح ذذسٚعٛاً فٙ ظًٛغ يؼايالخ انعثٍ يغ ذمذو فرشج انرسٕٚح 

 لذ Lb.helveticusٔٚعة اإلشاسج إنٗ أٌ انعثٍ انًؼايم تئػافح 

. سعم أػهٗ انُسة يٍ ْزِ انرمذٚشاخ انساتمّ

   

أٔػؽد يؤششاخ انرسٕٚح انًخرهفح انًرًصهح فٙ انُٛرشٔظٍٛ انزائة -  3

، انُٛرشٔظٍٛ انزائة انٗ انُٛرشٔظٍٛ انكهٗ ، انرٛشٔسٍٛ ٔانرشترٕفاٌ 

انزائة ، األؼًاع انذُْٛح انكهٛح انطٛاسج صٚادج ذذسٚعٛح ترمذو فرشج 

-Freezeانرسٕٚح ٔذعذس اإلشاسج إنٗ أٌ انعثٍ انًؼايم  تئػافح

shocked Lb.helveticus يرثٕػاً تانعثٍ انًؼايم تئػافح 

Heat- shocked Lb.helveticus ٍلذ سعال أػهٗ انُسة ي 

. ظًٛغ ْزِ انرمذٚشاخ انساتمح يماسَح تثالٙ انًؼايالخ

   

نٕؼع اَخفاع انؼذد انكهٗ نهثكرشٚا ذذسٚعٛاً يغ ذمذو فرشج انرسٕٚح -  4

. فٙ ظًٛغ يؼايالخ انعثٍ

   

ؼذشد صٚادج فٙ أػذاد انثكرشٚا انًؽههح نهثشٔذٍٛ ٔانذٍْ ذذسٚعٛاً يغ -  5

ذمذو فرشج انرسٕٚح فٙ ظًٛغ يؼايالخ انعثٍ ٔذعذس اإلشاسج إنٗ أٌ 

 Freeze-shocked Lb.helveticusانعثٍ انًؼايم تئػافح 

 Heat-shocked Lb.helveticusيرثٕػاً تانعثٍ انًؼايم تئػافح 

لذ سعال أػهٗ األػذاد يٍ انثكرشٚا انًؽههح نهثشٔذٍٛ ٔانذٍْ يغ ذمذو 

. فرشج انرسٕٚح يماسَح تثالٙ يؼايالخ انعثٍ

   

 ترمذو فرشج انرسٕٚح ؼرٗ Lb.helveticusؼذشد صٚادج فٙ أػذاد -  6

ٔطهد ألػهٗ صٚادج نٓا فٙ انعثٍ انًؼايم تئػافح 

Lb.helveticus ٙفٙ ؼٍٛ ؼذشد صٚادج ذذسٚعٛح تسٛطح ظذاً ف 
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-Freeze فٙ انعثٍ انًؼايم تئػافح Lb.helveticusأػذاد 

shocked Lb.helveticus ٔكزنك فٙ انعثٍ انًؼايم تئػافح 

Heat-shocked Lb.helveticus ٘تًُٛا خال ظثٍ انكُرشٔل يٍ أ 

 ٔرنك نخهٕ تادٖء انرظُٛغ يُٓا Lb.helveticusأػذاد يٍ تكرشٚا 

. اطالً 

   

أٔػؽد َرائط انرؽهٛم انشٕٚنٕظٗ انًرًصهح فٙ طفاخ انظالتح ، -  7

انًشَٔح ، انرًاسك ، انًطاؽٛح ، انماتهٛح نهًؼغ صٚادج ذذسٚعٛح ترمذو 

فرشج انرسٕٚح فٙ ظًٛغ يؼايالخ انعثٍ ؼٛس ٔطهد إنٗ الظٗ لٛى 

 ٕٚو يٍ انرسٕٚح شى ذثغ رنك ؼذٔز اَخفاع ذذسٚعٙ 60نٓا ػُذ 

ٔذعذس اإلشاسج إنٗ .  ٕٚو يٍ انرسٕٚح90نرظم إنٗ الم لٛى نٓا ػُذ 

 Freeze-shocked Lb.helveticusأٌ انعثٍ انًؼايم تئػافح 

 Heat-shocked Lb.helveticusيرثٕػاً تانعثٍ انًؼايم تئػافح 

لذ سعال الم انمٛى  نعًٛغ انظفاخ انساتمح خالل فرشاخ انرسٕٚح 

. انًخرهفح يماسَح تثالٙ انًؼايالخ

  

 

 

أظٓشخ َرائط انرؽهٛم تعٓاص انفظم انكشٔياذٕظشافٗ انغاص٘ -  8

(GLC)  صٚادج يهؽٕظح فٙ َسثح األؼًاع انذُْٛح انؽشج انطٛاسج

 Freeze-shocked Lb.helveticusفٙ انعثٍ انًؼايم تئػافح 

.  ٕٚو يٍ انرسٕٚح90يماسَح تعثٍ انكُرشٔل ٔرنك ػُذ ػًش 

   

أٔػؽد َرائط انرؽهٛم تعٓاص انفظم انكٓشتٙ نهثشٔذٍٛ -  9

(Electrophoresis)  ٍاسذفاػاً يهؽٕظاً فٙ ذؽهم انثشٔذٍٛ فٙ انعث

 يماسَح Freeze-shocked Lb.helveticusانًؼايم تئػافح 

.  ٕٚو يٍ انرسٕٚح90تعثٍ انكُرشٔل ٔرنك ػُذ ػًش 

 أظٓشخ َرائط انرمٛٛى انؽسٙ ذًٛض انعثٍ انًؼايم-  10

 يرثٕػاً تانعثٍ Freeze-shocked Lb.helveticusتئػافح 

 ترسعٛم أػهٗ Heat-shocked Lb.helveticusانًؼايم تئػافح 
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دسظاخ انرؽكٛى يماسَح تثالٙ يؼايالخ انعثٍ ٔانرٙ لذ صادخ تٓا 

. اٚؼاً دسظاخ انرؽكٛى يغ ذمذو فرشج انرسٕٚح

   

تًماسَح َرائط يؤششاخ انرسٕٚح انًخرهفح انًرًصهح فٙ انُٛرشٔظٍٛ -  11

انزائة ، انُٛرشٔظٍٛ انزائة إنٗ انُٛرشٔظٍٛ انكهٗ ، انرٛشٔسٍٛ 

ٔانرشترٕفاٌ انزائة ، األؼًاع انذُْٛح انكهٛح انطٛاسج فٙ انعثٍ 

ٔظذ أٌ َسة . انًظُغ تانذساسح يغ يصٛهرٓا فٙ انذساسح انًسؽٛح

يؤششاخ انرسٕٚح انًخرهفح كاَد ذشذفغ لهٛال فٙ انعثٍ انًظُغ 

 انًؼايم تانظذيح انرعًٛذٚح Lb. helveticusتانذساسح تئػافح 

 ٕٚو يٍ انرسٕٚح يماسَح تعثٍ انذساسح 60ٔانؽشاسٚح ػُذ ػًش 

.  ٕٚو سٕاء انًؽهٗ يُٓا أٔ انًسرٕسد90انًسؽٛح ػُذ ػًش 

   

            يٍ انُرائط انساتمح َٕٚطٗ تئػافح سالنح  

 Lactobacillus delbrueckii subsp. helveticus انًؼايهح 

تانظذيح انرعًٛذٚح أٔ انؽشاسٚح إنٗ خهٛؾ انهثٍ انثمشٖ ٔانعايٕسٗ 

نهؽظٕل ػهٗ ظثٍ ظٕدا ظٛذ انظفاخ انؽسٛح ٔانشٕٚنٕظٛح  (1 : 1)

 ػٍ يصٛهرٓا تذٌٔ ْزِ ٪ 33فٙ خالل فرشج ذسٕٚح الم تًمذاس 

. اإلػافاخ

 


