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המשפיעים על פעילות האנזים אנילאז ישפיעו על כמות האליצין שיווצר וכתוצאה מכך  , טיפולים שונים. אליאין מתפרק לאליצין על ידי האנזים אנילאז. האליצין נוצר מחומר הנקרא אליאין

.E.Coliבמהלך ניסוי זה רצינו לבדוק האם טיפולים שונים של שום ישפיעו על קצב גדילת החיידקים מסוג . ישפיעו בצורה שונה על קצב גידול החיידקים
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גודלו בנוכחות מיצוי של שום שעבר E.Coliחיידקי-בשלב הראשון 

מבחנה  . הקפאה או שום טרי, בישול, טיגון: ארבעה טיפולים שונים 

.נוספת שימשה כבקרה שלילית לניסוי

כל שעה  נמדדהעכירות התרביות השונות–בשלב השני 

כל מדידה בוצעה בשלוש , 600nmבאורך גל בספקטרופוטומטר

.חזרות

קצבי הגידול של התרביות השונות הושוו זה לזה–בשלב השלישי 

תוצאות

מסקנות
.לטיפולים שונים של שום יש השפעה שונה על עיכוב קצב גידול החיידקים. 1

הדבר מעיד כי לטיפולים אלו לא הייתה השפעה  . קצב גידול החיידקים בנוכחות מיצוי שום מטוגן או שום מבושל זהה לקצב הגידול בהעדר מיצוי שום. 2

העדר . הגבוהות' בעקבות הטיפולים בטמפ, המצוי בשוםאנילאזשל האנזים מדנטורציהסביר להניח כי הדבר נובע . מעכבת על קצב גידול החיידקים

.לו השפעה מעכבת על גידול החיידקים, אליציןהחומר הווצאותתמנע אנילאזפעילות 

נותר פעיל גם במיצוי שום  אנילאזסביר להניח כי הדבר נובע מכך שהאנזים . יש עיכוב מלא של גידול החיידקים בנוכחות מיצוי שום טרי או שום קפוא.3

לאחר הפשרת  , כלומר; הפיכהלדנטורציהכלל או שהובילה נטורציה-אנו סוברים שהקפאת השום או שלא הובילה לדה. וגם במיצוי שום קפוא, כצפוי, טרי

.  וחזר להיות פעילנטורציה-השום האנזים עבר רה
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:בסוף הניסוי:בתחילת הניסוי

-השוואת קצבי הגידול של התרביות השונות 
בגרף ניתן לראות כי טיפול בנוכחות מיצוי שום מטוגן ושום מבושל לא  

טיפול בנוכחות  , לעומת זאת. השפיע על קצב הגידול של החיידקים

לאורך , שום טרי ושום קפוא מנע לחלוטין את יכולת החיידקים לגדול

.כל זמני הניסוי שבוצעו

לחץ כדי להוסיף טקסט
לחץ כדי להוסיף טקסט

דבר המעיד , בתחילת הניסוי ניתן לראות כי כל התרביות צלולות

.כי החיידקים עדיין לא גדלו בתרבית

בסוך הניסוי ניתן לראות כי התרביות שטופלו בנוכחות מיצוי שום  

דבר המעיד על גידול , הפכו לעכורות, מבושל או ללא שום, מטוגן

תרביות שגודלו בנוכחות מיצוי  , לעומתן. של חיידקים בתרבית

דבר המעיד על עיכוב , שום טרי או קפוא נשארו צלולות יחסית

.גידול החיידקים בתרבית

:השוואת עכירות התרביות

לחץ כדי להוסיף טקסט

?E.Coliמהי השפעת טיפולים שונים של שום על קצב גידול חיידקי-שאלת החקר 
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