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INLEIDING
Een reeks artikels van de hand van J. Mignolet en J.P. Sprumont in ‘Probio-Service’,
het medelingenblad van onze Franstalige zustervereniging, was de aanleiding voor deze
tekst.
Dit artikel is een uitbreiding, bewerking en vertaling van “Practical Microbiology for
Secondary Schools”, een project dat gefinancierd werd door de Engelse ‘Microbiology
Society’, die tevens houder is van het copyright.
De inhoud mag vrĳ gekopieerd worden voor gebruik in de klas, op voorwaarde dat
• de kopĳen gratis of tegen kostprĳs verdeeld worden en
• de ‘Microbiology Society’ eveneens gecrediteerd wordt als bron en copyrighthouder.
De tekst behandelt een reeks eenvoudige en veilige practica, die met een minimum aan
materiaal kunnen uitgevoerd worden en die geschikt zĳn voor gebruik in het secundair
onderwĳs (naargelang de graad waarin de experimenten zullen uitgevoerd worden.
Per experiment is er een handleiding voor de leerkracht en een opdrachtenblad voor de
leerlingen.
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GOEDE
LABOPRAKTĲKEN

Zoals met elke leerlingenproef het geval is, dien je op de hoogte te zĳn van de risico’s die
verbonden zĳn aan het practicum dat je wenst uit te voeren.
De practica die hier worden beschreven houden weinig risico in, op voorwaarde enkele
elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen:
•
•
•

Draag een dichtgeknoopte labojas.
Er wordt niet gegeten of gedronken in het laboratorium.
Ontsmet onmiddellĳk het oppervlak waarop biomateriaal werd gemorst met 70%
ethanol of met bleekwater (javel) of met een speciaal desinfectans zoals Halamid® of
Virkon®. Was daarna je handen.

•

Pipetteer nooit met de mond. Gebruik altĳd een pipetteerballon of een mechanische
pipet.
Gebruikte materialen worden ontsmet vóór het wassen en vooraleer deze opnieuw te
gebruiken.
Biologisch afval dient geïnactiveerd te worden (zie hieronder).
Was je handen na het experiment en voor het verlaten van het laboratorium.

•
•
•

Afvalverwerking
Alle vaste materialen (voedingsbodems) en alle vloeistoffen die micro-organismen bevatten dienen geïnactiveerd of ontsmet te worden.
Sterilisatie gebeurt bĳ voorkeur door autoclaveren. Dit kan op een eenvoudige manier
door het materiaal te verhitten in een snelkookpan.
Een alternatief is een inactivatie met bleekwater (of één van de speciale ontsmettingsmiddelen).Het is aangeraden bleekwater toe te voegen aan vloeibaar afval (bv. ongeveer
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25% van de te ontsmetten vloeistof) en op de gebruikte petrischaal (bv. 5 mL per plaat).
Laat dit inwerken voor 30 min. Vervolgens mogen de vloeistoffen in de gootsteen weggespoeld worden.
Vaste afval wordt in een dubbele afvalzak (afvalzak in afvalzak) gedaan.

BASISMATERIAAL + PRODUCTEN

Petrischalen
2 glazen of plastic schalen die in elkaar passen. De schaal
met de grootste diameter vormt het deksel en de andere
dient om een voedingsbodem voor een cultuur van microorganismen in te gieten.

Pasteurpipetten + pipetspenen
We verkiezen de glazen versie. Deze kan je eventueel zelf
maken door een glazen buisje te verwarmen in de vlam van
een bunsenbrander en uit te rekken.
Pasteupipetten worden gebruikt om kleine hoeveelheden
van een vloeibare cultuur over te brengen.

Entogen en spreiders
Entogen (rechts) worden gebruikt
om een weinig biologisch materiaal
over te brengen op een voedingsbodem; met de spreiders (links) kan
biologisch materiaal uitgesmeerd
worden op de voedingsbodem.

Plastic injectiespuitjes
Zijn handig om kleine hoeveelheden vloeistoffen af te meten
en over te brengen.
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Cultuurbuizen
Deze brede glazen buizen met schroefdop zijn zeer geschikt voor diverse culturen van micro-organismen.
I.p.v. een schroefdop kan men ook niet-absorberende
watten gebruiken.

Cultuurflessen
Worden gebruikt om vloeibare culturen of voedingsbouillons te bewaren.

Drukkookpan
Veel goedkoper dan een autoclaaf en ideaal voor het steriliseren van beperkte hoeveelheden materiaal.

Bunsenbrander
Deze gasbrander is universeel inzetbaar voor het opwarmen van vloeistoffen en voor het steriliseren van vlambestendig materiaal.
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Pipetteerballon
Gebruik dit opzetstuk (of een ander type pipetteerhulp)
steeds om vloeistoffen te pipetteren..

Agar
Agar is een witachtig polysacharide dat gewonnen wordt
uit bepaalde roodwieren, waar het een bestanddeel is
van de celwand.
Het wordt veelvuldig in de microbiologie gebruikt als
grondstof voor voedingsbodems (vaak reeds gemengd
met bepaalde voedingsstoffen).
Het poedervormige product lost bij verwarming op in water en vormt bij afkoeling een gelatineuze massa.

PRAKTISCHE TECHNIEKEN EN TIPS
Aseptische technieken
Bĳ het verhandelen en in cultuur brengen van micro-organismen dient men gebruik te
maken van steriel materiaal en kiemvrĳe producten. Men dient zoveel mogelĳk aseptisch te werk te gaan en rekening te houden met eventuele luchtcirculaties. Tocht
dient dus zeker vermeden te worden.
Om zo aseptisch mogelĳk te werken kan
men manipulaties doen in de nabĳheid
van een brandende bunsenbrander. De hitte van de vlam veroorzaakt convectiestromen die een kiemarme zone rond de bunsenbrander creëren (zie figuur hiernaast).
Ook het werkoppervlak dient zo kiemvrĳ mogelĳk te zĳn. Het verdient daarom
aanbeveling het eerst te reinigen met een
kiemdodend middel (bv. ethanol 70 % of
bleekwater)
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Entogen en entnaalden
Alvorens micro-organismen over te brengen met een niet-steriele entoog (of-naald), dient
deze eerst gesteriliseerd te worden door ze te autoclaveren in een snelkookpan of door ze
te bewaren in een ontsmettingsmiddel. Metalen entogen dienen net voor het gebruik nog
eens verhit te worden in de vlam van een bunsenbrander:

Steriliseren van een entoog in de bunsenvlam. Men begint met
verhitten aan de kant van de steel en werkt vervolgens in de richting van de top.
Deze werkwĳze vermindert de kans op spatten van mogelĳke restanten in het entoog.

Glazen flessen en cultuurbuizen
Deze worden ook eerst geautoclaveerd alvorens
ze te vullen of uit te gieten.
Net vooraleer je ze gebruikt houd je nog even
de hals van de fles of de cultuurbuis in de bunsenvlam.
Ze worden pas op het laatste moment geopend
en zo snel mogelĳk weer gesloten.

Het bereiden van agar voedingsbodems (stock voorraden)
Voor de happy few (lees ‘gefortuneerden’) onder jullie: er bestaan
• gebruiksklare, steriele plastic petriplaten met de voedingsbodem van je keuze
• gesteriliseerde voedingsbodems, die je - mits opwarmen - weer vloeibaar kunt maken
en die je dan kan gebruiken om zelf je petriplaten of cultuurbuizen te gieten.
Beide opties hebben één groot nadeel: de kostprĳs (de tweede optie is wel wat voordeliger dan de eerste).
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Prĳsbewust als we zĳn kiezen we dus voor de derde optie: alles zelf doen. Dit is veel
minder omslachtig dan het op het eerste gezicht lĳkt. We geven hier de werkwĳze en de
receptuur voor drie verschillende voedingsbodems.
1. Voedingsagar
Dit is een veel gebruikte voedingsbodem voor de kweek van allerhande micro-organismen (o.m. zeer geschikt voor bacteriën)
Materiaal + benodigdheden voor de bereiding van ca. 35 petriplaten.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warmwaterbad
Beker van 500 mL
Hittebestendige fles (0,5 L) met brede hals, afsluitbaar met schroefdop
Roerstaaf
Trechter
Isolerende handschoenen of pannenlappen
6,g agar
8 g vleesextract (bv. Oxo® of Bovril®)
2 g NaCl
Bunsenbrander
Gedemineraliseerd water

Werkwĳze

1. Meng in de beker het vleesextract, het NaCl en de agar met wat gedemineraliseerd
water tot een pasta.
2. Voeg traag en onder voortdurend roeren water bĳ tot een volume van 400 mL. Zet in
het warmwaterbad en verwarm al roerend tot een temperatuur van 95 °C .
3. Je bekomt een heldere oplossing die je wat laat afkoelen.
4. Met de handschoenen of de pannenlappen uit het waterbad halen en met behulp van
de trechter overgieten in de fles van 500 mL.
5. De fles gedeeltelĳk afsluiten met de schroefdop en autoclaveren in een snelkookpan
(zie kader); nadien bewaren in een koelkast.

Autoclaveren in snelkookpan
•
•
•
•
•

Doe een weinig water in de snelkookpan en plaats het te steriliseren materiaal
in het mandje (recipiënten nooit volledig vullen en slechts gedeeltelijk afsluiten).
Sluit goed het deksel van de drukkookpan en verhit tot ze onder druk staat.
Regel de verwarming zodat de druk behouden blijft en verwarm verder gedurende een 40-tal minuten.
Laat afkoelen tot de overdruk wegvalt en open voorzichtig.
Sluit de recipiënten dadelijk volledig af.
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2. Mout-agar
Dit type voedingsbodems is beter geschikt voor fungi.
Materiaal + benodigdheden voor de bereiding van ca. 35 petriplaten.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warmwaterbad
Beker van 500 mL
Hittebestendige fles (0,5 L) met brede hals, afsluitbaar met schroefdop
Roerstaaf
Trechter
Isolerende handschoenen of pannenlappen
8 g agar
8 g moutextract
Bunsenbrander
Gedemineraliseerd water

Werkwĳze

1. Meng in de beker het moutextract en de agar met wat gedemineraliseerd water tot een
pasta.
2. Voeg traag en onder voortdurend roeren water bĳ tot een volume van 400 mL. Zet in
het warmwaterbad en verwarm al roerend tot een temperatuur van 95 °C .
3. Laat de oplossing een beetje afkoelen
4. Met de handschoenen of de pannenlappen uit het waterbad halen en met behulp van
de trechter overgieten in de fles van 500 mL.
5. De fles gedeeltelĳk afsluiten met de schroefdop en autoclaveren in een snelkookpan
(zie kader op vorige blz.); nadien bewaren in een koelkast.

3. Zetmeel-agar
Zetmeel-agar wordt gebruikt om aan te tonen dat sommige micro-organismen enzymen
produceren waarmee zetmeel wordt afgebroken.
Materiaal + benodigdheden voor de bereiding van ca. 35 petriplaten.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warmwaterbad
Beker van 500 mL
Hittebestendige fles (0,5 L) met brede hals, afsluitbaar met schroefdop
Roerstaaf
Trechter
Isolerende handschoenen of pannenlappen
6 g agar
4 g oplosbaar zetmeelpoeder
Bunsenbrander
Gedemineraliseerd water
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Werkwĳze

1. Maak in de beker een pasta door het oplosbaar zetmeelpoeder te mengen met wat heet
water.
2. Voeg onder voortdurend roeren de agar toe en vul water bĳ tot een volume van 450 mL.
Zet in het warmwaterbad en verwarm al roerend tot een temperatuur van 95 °C .
3. Laat de bekomen oplossing vervolgens wat afkoelen.
4. Met de handschoenen of de pannenlappen uit het waterbad halen en met behulp van
de trechter overgieten in de fles van 500 mL.
5. De fles gedeeltelĳk afsluiten met de schroefdop en autoclaveren in een snelkookpan
(zie kader twee bladzĳden terug); nadien bewaren in een koelkast.

Het gieten van petriplaten (kan ook door de leerlingen gebeuren)
Voor het gieten van petriplaten maken we gebruik van één van onze stockoplossingen uit
de koelkast. De agar voedingsbodem in de fles is gestold en dient eerst weer vloeibaar
gemaakt te worden. Dit kan door de fles in een warmwaterbad van 50 à 60 °C te plaatsen.
Niet vergeten de buitenkant van de fles af te drogen, wanneer je ze uit het waterbad haalt!
Voor wat volgt werk je in de zone ronde een brandende bunsenbrander
•

Je opent de fles met de voedingsbodem en je houdt even de fleshals in de vlam van de
bunsenbrander (foto links).

•

Je licht gedeeltelĳk het deksel van een steriele petrischaal op en giet een gelĳkmatig
laagje voedingsbodem in de schaal (foto rechts).
Je sluit ogenblikkelĳk de petrischaal en je fixeert het deksel met kleefband.
Laat afkoelen tot de voedingsbodem voldoende gestold is.
Keer de petriplaat om, zodat eventueel condensvocht op het deksel valt.
Na 24 h is de plaat klaar voor gebruik (bv. om geënt te worden met een bacteriecultuur). Deze tĳd is nodig om een mooi droog oppervlak van de voedingsbodem te
bekomen.
Voor het gieten van meerdere platen herhaal je bovenstaande werkwĳze.
Na het gieten van de laatste plaat flambeer je weer even de hals van de fles met stockoplossing alvorens deze te sluiten.

•
•
•
•

•
•
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Je hebt een goede petriplaat indien de bodem van de petrischaal gelĳkmatig bedekt is met
de voedingsbodem en wanneer er geen luchtbellen in voorkomen.
Voedingsbodems in cultuurbuizen
De werkwĳze is analoog als voor petriplaten, alleen wordt de voedingsbodem nu gegoten in een steriele cultuurbuis (waarvan de hals ook eerst
geflambeerd wordt). De cultuurbuis wordt ongeveer tot de helft gevuld,
waarna de hals opnieuw geflambeerd wordt en ze vervolgens direct
wordt afgesloten.
De cultuurbuis wordt schuin gestockeerd, zodat de voedingsbodem na
het opstĳven van de agar een scheef oppervlak heeft, wanneer de cultuurbuis verticaal wordt gehouden.

Het enten van voedingsbodems
De figuur geeft de verschillende stappen weer, die dienen doorlopen te worden om een
agarplaat te enten. Het enten gebeurt in de nabĳheid van een brandende bunsenbrander
(beperkt de kans op besmetting met vreemde micro-organismen).

1.
2.
3.

Entoog gloeien in de vlam van de bunsenbrander
Monstername
Monster in zigzag uitstrĳken op voedingsbodem, dadelĳk afsluiten met
het deksel en de petriplaat omkeren

Het enten van een voedingsbodem in een cultuurbuis gebeurt op een analoge manier.
Na het enten worden de culturen geïncubeerd: de culturen worden een tĳdlang
opgeslagen bĳ een geschikte temperatuur voor de ontwikkeling en de vermenigvuldiging
van de micro-organismen. Voor onze experimenten is dit meestal op kamertemperatuur.
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DE PRACTICA
De practica worden opgesplitst in vier thema’s:
• Levensvormen en processen.
• Micro-organismen en het milieu.
• Micro-organismen en voedsel.
• Gezondheid en hygiëne.
Hieronder vind je een overzicht van de experimenten die in elk thema behandeld worden
(met de overeenstemmende bladzĳde).
I - LEVENSVORMEN EN PROCESSEN
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6

Micro-organismen ontdekken en kweken ......................................................................................... 12
Het schatten van het aantal bacteriën in water ................................................................................ 15
De afbraak van zetmeel door bacteriën ........................................................................................... 19
De afbraak van eiwitten door micro-organismen .............................................................................. 23
De productie van alcohol m.b.v. geïmoboliseerde gistcellen ............................................................. 26
Een micro-organisme dat beweegt in de richting van het licht ......................................................... 30

II - MICRO-ORGANISMEN EN HET MILIEU
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5

Micro-organismen en cellulose................................................................................................. 34
Micro-organismen en waterverontreiniging ............................................................................. 37
Stikstofbindende bacteriën ....................................................................................................... 40
Het isoleren van bacteriën uit wortelknolletjes ........................................................................ 43
Het effect van chemische elementen op de groei van micro-organismen .................................. 47

III - MICRO-ORGANISMEN EN VOEDSEL
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6

De afbraak van pectine door micro-organismen .............................................................................. 51
Micro-organismen en het bereiden van brood ................................................................................... 55
Het bewaren van voedsel .................................................................................................................. 58
Micro-organismen en de bereiding van yoghurt ................................................................................ 61
Micro-organismen en voedselbederf ................................................................................................. 66
Micro-organismen en de melkkwaliteit .............................................................................................. 71

IV - GEZONDHEID EN HYGIËNE
IV.1 Het effect van antiseptica op microben ................................................................................... 75
IV.2 Micro-organismen en persoonlijke hygiëne ............................................................. 79

Voor elk practicum is er een handleiding voor de leerkracht en een opdrachtenblad voor
de leerling.
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I - LEVENSVORMEN EN PROCESSEN
I.1 MICRO-ORGANISMEN ONTDEKKEN EN KWEKEN

Leidraad voor de leerkracht

Leerdoelen
Aantonen dat
• micro-organismen overal voorkomen
• micro-organismen zeer uiteenlopend zĳn van aard, vorm, grootte, ...
• de populatie micro-organismen varieert volgens de locatie.
Doelgroep
Vooral leerlingen van de 1ste en 2e graad. Het experiment kan natuurlĳk ook uitgevoerd
worden door leerlingen van de 3e graad; de vragen dienen dan wel aangepast te worden.
Duur
•
•
•

Sessie 1: 40 minuten
Sessie 2: 20 minuten
Incubatieperiode: minimaal 48 h tussen de twee sessies

Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•
•
•
•
•
•
•
•

3 platen voedingsagar of 3 platen mout-agar (zie blz. 7 en 8 voor de bereiding)
flesje met 1 g bodem in 100 mL kraantjeswater
flesje met 10 mL vĳverwater
2 steriele spreiders en 2 steriele pasteuripetten met speen
beker met ontsmettingsmiddel (bleekwater, 70% ethanol of commercieel product)
bunsenbrander
kleefband
alcoholstift

Aanbevelingen voor het practicum
1. Om het aantal agarplaten te beperken zal de helft van de onderzoeksgroepen werken
met voedingsagar en de andere helft met mout-agar. Voedingsagar is zeer geschikt
voor de ontwikkeling van allerhande bacteriën en voor een hele reeks schimmels,
terwĳl de mout-agar vooral geschikt is voor de ontwikkeling van schimmels (door
de lagere pH en de geringere voedingswaarde is er minder competitie van bacteriën).
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2. De platen die aan de lucht worden blootgesteld, worden verspreid over diverse locaties, zowel binnen als buiten (niet in toiletten!)
3. Men dient de leerlingen te verwittigen dat één voedingsagarplaat en één mout-agarplaat ongeopend in de klas zullen bewaard worden, dit als referentie.
4. Op het einde van de eerste sessie worden alle platen verzameld (verifieer of ze gemerkt zĳn) en gestockeerd bĳ kamertemperatuur, of gedurende 2 tot 3 dagen geïncubeerd in een broedstoof bĳ 20 - 25 °C.
Nota
Op de agarplaten die aan de lucht werden blootgesteld, vind men meestal kolonies van
bacteriën en fungi.
Het aantal kolonies kan een indicatie zĳn van de intensiteit van de luchtstromen boven
de platen. Op plaatsen met sterkere luchtstromen zullen zich minder micro-organismen
vastzetten op de voedingsbodem.
Vermoedelĳk zullen bodem en water meer kolonies opleveren dan lucht.
Technieken die de leerlingen dienen te beheersen:
•
•
•

het gebruik van een pasteurpipet
het gebruik van een spreider
het flamberen van een flessenhals m.b.v. een bunsenbrander

Opdrachten voor de leerlingen

MICRO-ORGANISMEN ONTDEKKEN EN KWEKEN
Micro-organismen kunnen bĳna overal worden aangetroffen, maar meestal zĳn ze veel te
klein om met het blote oog te worden waargenomen.
Wanneer ze groeien vermenigvuldigen zĳ snel, waarbĳ zĳ kolonies vormen. Deze kolonies kan men wel gemakkelĳk zien.
In dit practicum zal je micro-organismen, afkomstig van verschillende plaatsen, kweken
in voor hen gunstige omstandigheden.

Werkwĳze

1. Neem één agarplaat en kies een geschikte plaats om ze aan de lucht bloot te stellen.
Zet met een markeerstift op de onderzĳde je naam, de datum en de locatie.
Verwĳder nu het deksel van de agarplaat en laat ze geopend staan tot het einde van
de les.
Doe dan opnieuw het deksel op de plaat.
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2. Label een tweede agarplaat op de onderzĳde met je naam, de datum en ‘vĳverwater’.
Schud het flesje met vĳverwater goed,
Open het flesje en houd de hals
even in de vlam van de bunsenbrander. Blĳf nu verder werken
in de nabĳheid van de brandende bunsenbrander
Neem een weinig vĳverwater
met een steriele pasteurpipet,
verwĳder het deksel van de
petriplaat en doe een drietal
druppels vĳverwater op de
voedingsbodem.

3.
Verdeel nu met een steriele spreider de
druppels mooi over het oppervlak van de voedingsbodem . Doe dadelĳk het deksel weer op
de petriplaat en de pasteurpipet en de spreider
dompel je in het ontsmettingsmiddel in de beker.

4. Voor de derde agarplaat herhaal je de werkwĳze vermeld onder (2) en (3), maar je
labelt nu de agarplaat op de onderzĳde met ’bodem’ en je gebruikt 3 druppels van
de bodemsuspensie. Gebruik hiervoor een nieuwe steriele pasteurpipet en spreider.

5. Kleef de drie agarplaten dicht met tape en keer ze ondersteboven. Incubeer tot de
volgende les op kamertemperatuur of in een broedstoof (20 - 25 °C)

Beantwoord de volgende vragen
a. Waar kan men - volgens jou - zoal micro-organismen vinden?
b. Is één enkele cel van een micro-organisme zichtbaar met het blote oog?
c. Welke omstandigheden zĳn volgens jou bevorderlĳk voor de groei en de ontwikkeling van micro-organismen?
d. Welke verschillende types micro-organismen ken je?
e. Verwacht je een verschil tussen de culturen op de voedingsagarplaten en die op de
mout-agarplaten? Zo ja, waarom?
f. Waarvoor dient de ‘controleplaat’?
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Bekĳk je geïncubeerde agarplaten en beantwoord de volgende vragen:
a. Beschrĳf het uitzicht van de drie platen. Zien ze er allemaal hetzelfde uit?
b. Welke agarplaat vertoont de sterkste microbiële groei? Kan je hiervoor een verklaring
geven?
c. Zien jouw agarplaten er hetzelfde uit als die van medeleerlingen die agarplaten met
het andere type voedingsbodem gebruikten? Indien niet, geef hiervoor een mogelĳke
verklaring.
d. Formuleer enkele ideeën over het mogelĳke belang van de aanwezige micro-organismen voor het milieu waarin ze voorkomen.

I.2 HET SCHATTEN VAN HET AANTAL BACTERIËN IN WATER

Leidraad voor de leerkracht

Over het practicum
De meeste methodes, die gebruikt worden om het aantal levensvatbare bacteriën te schatten, bestaan uit het enten van een (verdund) monster op een vast medium.
Het aantal bacteriekolonies dat - na incuberen - op of in de voedingsbodem tot ontwikkeling komt, is een maat voor het aantal bacteriën dat in het monster aanwezig was. Men
gaat er immers van uit, dat elke kolonie ontstaan is uit één enkele bacterie. In realiteit
hangt het aantal bacteriën dat zich ontwikkelt tot een kolonie minstens gedeeltelĳk af van
de aard van de voedingsbodem en van de incubatieomstandigheden.
Leerdoelen
Aantonen dat
• bacteriën voorkomen in natuurlĳke wateren
• men via een eenvoudige methode het aantal bacteriën kan schatten in een bepaald
volume water
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Doelgroep
Alle graden.
Duur
•
•
•

Sessie 1: 40 minuten
Sessie 2: 30 minuten
Incubatieperiode: minimaal 48 h tussen de twee sessies

Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

beker met vĳver-, beek- of rivierwater
2 flesjes, elk met ca. 15 mL gesmolten voedingsagar (deze worden klassikaal in een
waterbad op 45 - 50 °C gehouden)
2 petrischalen
fles met steriel gedemineraliseerd water
steriele cultuurbuis met dop
2 steriele spuitjes van 10 mL
bunsenbrander
beker met ontsmettingsmiddel
markeerstift (permanent)
kleefband

Aanbevelingen voor het practicum
1. De microbiële populatie in natuurlĳke wateren varieert sterk van plaats tot plaats en
met de tĳd. Het is daarom noodzakelĳk dit experiment op voorhand te testen, om zeker te zĳn dat de voorgestelde verdunning wel degelĳk een gewenst resultaat oplevert
(een aantal kolonies dat makkelĳk te tellen valt).
2. De temperatuur van de voedingsagar dient nauwlettend in het oog te worden gehouden: beneden de 45 °C begint de vloeistof te stollen en boven de 55 °C kunnen sommige microben niet overleven.
3. Bĳ het mengen van de agar met het verdunde monster dienen de leerlingen voorzichtig een 8-vormige beweging te maken, zodat het monster gelĳkmatig verdeeld wordt.

Technieken die de leerlingen dienen te beheersen:
•
•
•

het gebruik van een meetspuitje (injectiespuitje) of van een gekalibreerde pipet met
een pipetteerhulp.
het flamberen van de hals van een reageerbuis of een fles m.b.v. de vlam van een
bunsenbrander.
het gieten van een agarvoedingsbodem.
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Opdrachten voor de leerlingen

HET SCHATTEN VAN HET AANTAL BACTERIËN IN WATER
Het water van vĳvers, beken en rivieren bevat een grote verscheidenheid aan microorganismen, zoals bacteriën. De meeste hiervan zĳn totaal onschadelĳk, maar er kunnen
ook ziekteverwekkers in voorkomen, afkomstig van een besmetting door bv. (pluim)vee.
Vandaar de noodzaak van waterzuiveringsinstallaties om het aantal microben drastisch
te reduceren. Door het tellen van bacteriën in een monster van het gezuiverde water kan
men nagaan of de behandeling voldoende efficiënt was.
In dit experiment zullen jullie kennis maken met een eenvoudige methode om bacteriën te
tellen. Doordat er zeer veel bacteriën in een watermonster kunnen aanwezig zĳn, is het
nodig het monster te verdunnen om de bacteriën effectief te kunnen tellen.

Werkwĳze

1. Label de onderkant van de twee petrischalen respectievelĳk met A en met B. Zet er ook je naam op en de
datum. Neem nu met een steriel meetspuitje 2 mL van
het watermonster in de beker (bv. vĳverwater).
Je werkt nu verder in de nabĳheid van de brandende bunsenbrander.
Verwĳder de dop van de cultuurbuis en flambeer
de hals van de buis eventjes in de bunsenvlam.
Doe nu 1 mL uit het meetspuitje in de cultuurbuis,
flambeer de hals opnieuw en sluit af met de dop. Doe nu het deksel van de petrischaal A en doe de resterende 1 mL uit het spuitje in de schaal. Sluit de schaal snel
weer af met het deksel. Het spuitje deponeer je in de beker met ontsmettingsmiddel.
2. Open de cultuurbuis en flambeer even de
hals in de vlam van de bunsenbrander.
Gebruik het tweede steriele spuitje (of
pipet) om 9 mL gedemineraliseerd water
toe te voegen aan de cultuurbuis. Zuig de
inhoud van de buis weer op met het spuitje
en spuit vervolgens het monster weer in de
buis; herhaal dit nog tweemaal.
Doe tenslotte met het spuitje 1 mL van het
verdunde monster in petrischaal B. Het
spuitje doe je in de beker met ontsmettingsmiddel.
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3. Neem een flesje met gesmolten voedingsagar, verwĳder de dop en flambeer even
de hals. Giet de inhoud in petrischaal A en
meng voorzichtig de inhoud met het watermonster door het maken van een 8-vormige
beweging. Doe het deksel op de petrischaal.
Herhaal deze bewerking met een tweede
flesje gesmolten agar en petrischaal B.
4. Laat de agar opstĳven. Tape vervolgens de platen en keer ze ondersteboven. Laat
incuberen bĳ kamertemperatuur tot de volgende les (sessie).

Beantwoord de volgende vragen
a. Waarom werd het oorspronkelĳke watermonster ook verdund?
b. Tegen de volgende les zullen op de voedingsbodem een reeks bacteriekolonies tot
ontwikkeling zĳn gekomen. Waaruit bestaan deze kolonies?
c. Wat is het het verschil tussen een telling van het aantal ‘leefbare’ cellen en een telling van het ‘totaal’ aantal cellen?
d. Welke andere soorten micro-organismen (buiten bacteriën) kunnen in het watermonster voorkomen?
e. Verwacht je de volgende les een verschil in uitzicht tussen de petriplaat A en de
petriplaat B? Indien ‘ja’, welk verschil verwacht je?

Bekĳk je geïncubeerde agarplaten en beantwoord de volgende vragen:
a. Hoeveel bacteriekolonies tel je op plaat A en hoeveel op plaat B? Verklaar je resultaten.
b. Bereken het aantal bacteriën in 1 liter van het originele watermonster.
c. Hoe nauwkeurig is dit geschatte resultaat? Verklaar je antwoord.
d. Indien je resultaten niet overeenstemmen met je verwachtingen: geef een mogelĳke
oorzaak voor dit verschil.
e. Denk je, dat alle kolonies die je waarneemt, afkomstig zĳn van bacteriën uit het originele watermonster? Indien niet, waar zouden ze nog vandaan kunnen komen? Hoe
zou je dit kunnen checken?
f. Zoek op: wat kan men doen om te verhinderen dat er schadelĳke microben voorkomen in het leidingwater?
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I.3 DE AFBRAAK VAN ZETMEEL DOOR BACTERIËN

Leidraad voor de leerkracht

Over het practicum
Amylase-enzymen worden geproduceerd door zeer veel organismen, waaronder ook een
hele reeks micro-organismen. Microbiële amylasen worden geproduceerd door de cel en
breken zetmeelmoleculen af, die te groot zĳn om de celwand te passeren.
De microbiële amylasen vinden vaak een toepassing in de voedingsindustrie.
Leerdoelen
Aantonen dat
• sommige micro-organismen amylase produceren
• men met een simpele test amylaseactiviteit kan aantonen
• sommige bacteriën economisch belangrĳk zĳn
Doelgroep
Alle graden.
Duur
•
•
•

Sessie 1: 40 minuten
Sessie 2: 30 minuten
Incubatieperiode: minimaal 48 h tussen de twee sessies

Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
Sessie 1
•

•

•
•
•

2 afsluitbare reageerbuisjes of flesjes; het ene met een nutriënt bouilloncultuur van
Bacillus subtilis en het andere met een nutriënt bouilloncultuur van Escherichia coli.
De bacteriën kunnen bekomen worden via een bevriende collega aan een hogeschool/universiteit of via de groothandel (vb. VWR, Sigma-Aldrich...)
zetmeel/voedingsagarplaat (Stockoplossing: verwarm 4 g oplosbaar zetmeel in 100
mL gedemineraliseerd water om een suspensie te bereiden. Laat afkoelen en vermeng met 100 mL gesmolten voedingsagar. Steriliseer.)
0,1 % amylase-oplossing
4 papierschĳfjes, diameter ca. 6 mm (zie verder bĳ ‘Aanbevelingen voor het practicum’)
pincet
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•
•
•
•
•

steriel gedistilleerd of gedemineraliseerd water
bunsenbrander
beker ontsmettingsmiddel
markeerstift (permanent marker)
kleefband

Sessie 2
•
•

Lugol-opl. (6g KI oplossen in 200 mL water, 6 g I2 toevoegen en aanlengen tot 1 L;
minstens 1 dag op voorhand maken en regelmatig schudden)
mm-papier en meetlat.

Aanbevelingen voor het practicum
1. De culturen van Bacillus subtilis en Escherichia coli moeten minstens 48 h vóór de les
geënt worden op de voedingsbouillon.
2. De papieren schĳfjes kunnen gekocht worden (Whatman Antibiotic Assay discs) of
met behulp van een kurkboor (Ø ca. 6 mm) gedrukt worden uit filter- of chromatografiepapier.
3. Na de eerste les laat je de agarplaten enkele dagen incuberen bĳ kamertemperatuur. De
dag vóór het practicum leg je in elk deksel een rond filterpapiertje gedrenkt in een 40 %
methanal (formaldehyde)*-oplossing en je plaatst er de agarplaat ondersteboven op.
De methanaldamp zal alle kiemen in de petriplaat doden. Juist voor het practicum
verwĳder je deze filterpapiertjes.
*Methanal is giftig en corrosief. Vermĳd het inademen van de dampen. Werk in een zuurkast en
draag handschoenen en een veiligheidsbril.

Nota
Sommige lĳnen van B. subtilis produceren amylasen, daar waar E. coli dit niet doet.
Er bestaan nog andere micro-organismen, geschikt voor schoolgebruik, die amylasen
produceren. Dit is onder meer het geval bĳ de schimmel Apergillus oryzae, die men kan
kweken op een zetmeel-mout-agar voedingsbodem. Deze kan je maken door 100 mL van
een 4 % zetmeelsuspensie te voegen bĳ 100 mL mout-agar.
Indien je Aspergillus oryzae wil gebruiken, dien je een cultuur te gebruiken die gedurende 7 dagen gegroeid heeft in een bouillon van mout-extract.

Bacillus subtilis
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Opdrachten voor de leerlingen

DE AFBRAAK VAN ZETMEEL DOOR BACTERIËN
Amylase is een enzym dat zetmeelmoleculen afbreekt tot suikers. Het wordt in ons lichaam geproduceerd om het zetmeel in onze voeding af te breken.
Verschillende micro-organismen produceren ook amylase en sommige onder hen worden
gebruikt in de voedingsindustrie.
In dit practicum zal je de amylase-activiteit van diverse micro-organismen onderzoeken.

Werkwĳze

1. Keer een zetmeel-agarplaat ondersteboven en verdeel m.b.v. een markeerstift de
bodem in 4 gelĳke gebieden. Label deze respectievelĳk met de letters A, B, C en D
en draai de plaat weer in de normale positie.
Noteer ergens dat
A = Bacillus subtilis
B = Escherichia coli
C = 0,1 % amylase-oplossing
D = gedistilleerd water
2. Haal het pincet enkele malen door de bunsenvlam en laat even afkoelen. Ondertussen open je de fles met de bouilloncultuur van Bacillus subtilis en je flambeert even
de hals de van de fles.
Je neemt nu snel met het pincet één van de papieren schĳfjes en je dompelt dit in de
bouilloncultuur. Laat de overmaat afdruppen, flambeer de flessenhals opnieuw en
sluit de fles. Het schĳfje met de bacteriecultuur leg je centraal in het vak A van de
petriplaat. Flambeer het pincet.
Herhaal deze werkwĳze met
- een ander schĳfje, dat je ditmaal dompelt
in de E. coli-cultuur. Dit schĳfje leg je in
het vak B van de petriplaat.
- een schĳfje dat je dompelt in de amylaseoplossing en vervolgens in het vak C legt
- het laatste schĳfje dat je dompelt in steriel
gedistilleerd water en dat je in vak D legt.
Leg het pincet in de beker met ontsmettingsmiddel, doe het deksel op de petrischaal
en kleef ze dicht. Laat incuberen tot de volgende les (sessie 2).
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Vragen
a. Welke reactie wordt er gekatalyseerd door het enzym amylase?
b. Met welk doel produceren micro-organismen amylase? Waarom is dit noodzakelĳk?
c. Welk is de bedoeling van het controleschĳfje, dat gedompeld werd in gedistilleerd
water?

1. Open de geïncubeerde petriplaat. Met een druppelteller doe je net voldoende lugoloplossing op de petriplaat zodat de voedingsbodem net bedekt is. Doe het deksel
opnieuw op de plaat en plaats deze op het mm-papier.
2. Meet de diameter van elke heldere zone rond de schĳfjes en noteer de waarde.

Vragen
a.
b.
c.
d.

Beschrĳf het uitzicht van je petriplaat, nadat ze bedekt werd met de lugoloplossing.
Produceren alle micro-organismen amylase?
Welke fysische factoren kunnen een invloed hebben op de amylase-activiteit?
Suggereer enkele redenen waarom men micro-organismen gebruikt voor de synthese van
industriële amylasen.
e. Geef enkele mogelĳke toepassingen van amylasen in de industrie en in het huishouden.
f. In de vorige vragen gebruiken we verschillende malen de term ‘amylasen’. Deze
meervoudsvorm suggereert dat er meerdere soorten van dit enzym bestaan. Zoek op
waarin ze van elkaar verschillen.
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I.4 DE AFBRAAK VAN EIWITTEN DOOR MICRO-ORGANISMEN

Leidraad voor de leerkracht

Leerdoelen
•
•
•

Aantonen dat (sommige) micro-organismen proteasen produceren.
Kennismaken met de chemische samenstelling van proteïnen.
Kennismaken met industriële toepassingen van proteasen.

Doelgroep
Alle graden (mits eventuele aanpassingen van de vragen)
Duur
•
•
•

Sessie 1: 40 minuten
Sessie 2: 30 minuten
Incubatieperiode: minimaal 48 h tussen de twee sessies

Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•

•

•
•
•
•
•

2 afsluitbare reageerbuisjes of flesjes; het ene met een nutriënt bouilloncultuur van
Bacillus subtilis en het andere met een moutextract bouilloncultuur van Saccharomyces cerevisiae
2 melk-agarplaten. Deze maak je door bĳ 45-50 °C aan 50 mL voedingsagar 5 mL
verse gepasteuriseerde melk toe te voegen (afgeroomde, halfvolle of volle melk).
Meng zorgvuldig.
2 steriele pasteurpipetten met speen
bunsenbrander
beker met ontsmettingsmiddel
markeerstift (permanent)
kleefband

Aanbevelingen voor het practicum
1. De Bacillus subtilis- en Saccharomyces cerevisiae-culturen moeten minstens 48 h op
voorhand geënt worden.
2. Na het enten dienen de platen voorzichtig behandeld te worden, zodat de druppels
met de culturen van de micro-organismen niet verspreid worden over de voedingsbodem. De platen mogen maar omgekeerd worden wanneer de druppels opgedroogd
zĳn.
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Nota
1. De melk-agar is ondoorzichtig door de aanwezigheid van het melkeiwit caseïne. Na
het enten en incuberen kunnen rondom microbiële kolonies heldere zones ontstaan.
Deze wĳzen op een protease-activiteit.
2. Als alternatief voor dit experiment kan je ook gebruik maken van de techniek met
papieren schĳfjes uit het vorige experiment.

Opdrachten voor de leerlingen

DE AFBRAAK VAN EIWITTEN DOOR MICRO-ORGANISMEN
Eiwitten (proteïnen) zĳn macromoleculen opgebouwd uit aminozuren. Organismen dienen eiwitten af te breken om ze te kunnen opnemen. Het melkeiwit caseïne is wit, en het
veroorzaakt een troebeling van voedingsagar wanneer het ermee wordt vermengd.
In dit practicum zal je de afbraak van het eiwit aantonen door het verdwĳnen van deze
troebeling in aanwezigheid van bepaalde micro-organismen.

Werkwĳze

1. Je beschikt over twee agarplaten. De onderkant van de ene label je met ‘Bacillus
subtilis’ en de onderzĳde van de andere met ‘Saccharomyces cerevisiae’

2. Open in de steriele zone rond de bunsenbrander
de Bacillus subtilis-cultuur, flambeer de hals
van de fles in de vlam van de bunsenbrander,
en zuig met een steriele pasteurpipet een weinig van de cultuur op. Flambeer de flessenhals
opnieuw en sluit dadelĳk.

3. Open de plaat die je met ‘Bacillus
subtilis’ hebt gelabeld en doe één
druppel van de cultuur op het midden van de voedingsbodem. Doe
het deksel weer op de petriplaat en
doe de pasteurpipet in de beker met
ontsmettingsmiddel.
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4. Herhaal deze werkwĳze voor de Saccharomyces cerevisiae-cultuur. Maak hiervoor
gebruik van de tweede agarplaat en een verse pasteurpipet.

5. Verzegel beide platen met kleefband. Wanneer de druppel met
de cultuur is opgedroogd mag je de plaat omkeren en incuberen tot de volgende les.

Vragen
a. Eiwitten zĳn opgebouwd uit aminozuren. Zoek op: welke zĳn de elementen die
kunnen voorkomen in een aminozuur? Kan je een algemene formule geven voor een
aminozuur?
b. Geef een drietal functies die eiwitten kunnen vervullen in ons lichaam.
c. Hoe worden eiwitten in ons lichaam afgebroken?
d. Wat veroorzaakt de troebeling van de voedingsbodem in je petrischalen?

Bekĳk je agarplaten en beantwoord de volgende vragen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Beschrĳf het uitzicht van de twee agarplaten.
Is er ergens een bewĳs van protease-activiteit bĳ de micro-organismen?
Indien ja, welk is het voordeel hiervan voor het bewuste micro-organisme?
Geef enkele mogelĳke toepassingen van proteasen in de industrie.
Hoe bereid men deze enzymen op grote schaal?
Welke factoren kunnen een invloed hebben op de activiteit van de enzymen?
Suggereer voor één van deze factoren een experiment waarmee je het effect van deze
factor op de activiteit van het enzym zou kunnen aantonen.
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I.5 ALCOHOL PRODUCEREN MET GEÏMMOBILISEERDE GISTCELLEN

Leidraad voor de leerkracht

Over het practicum
Geïmmobiliseerde enzymen en cellen worden vaak gebruikt bĳ industriële biochemische omzettingen. Dit biedt het voordeel zeer zuivere producten te kunnen maken, vrĳ
van restanten van eiwitten. Verder kan men op die manier dure enzymen gemakkelĳk
recupereren en opnieuw gebruiken. Op industriële schaal worden gewoonlĳk geen geïmmobiliseerde gistcellen gebruikt, maar hier doen we dit wel met het doel de techniek te
demonstreren.
Leerdoelen
•
•
•

Aantonen dat geïmmobiliseerde gistcellen een rol spelen in de productie van alcohol.
Aantonen dat gistcellen CO2 produceren
De activiteit van vrĳe gistcellen vergelĳken met die van geïmmobiliseerde gistcellen.

Doelgroep
Alle graden, eventueel mist aanpassing van de vragen.
Duur
•
•
•

Sessie 1: 40 minuten
Sessie 2: 20 minuten
Incubatieperiode: minimaal een week tussen de twee sessies.

Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•
•
•
•
•
•
•
•

kleine beker met ca. 10 mL van een Saccharomyces cerevisiae-cultuur in een moutextract bouillon
200 mL appelsap
250 mL 2 % calciumchloride-oplossing in een beker van 500 mL
10 mL 3 % natriumalginaat oplossing (gebruik gedistilleerd water)
gedistilleerd water in een kleine beker en in een spuitfles
100 mL kalkwater
2 erlenmeyers van 250 mL met stoppen en verbindingsbuizen
(voor de verbindingen zie figuur hiernaast)
meetspuitje van 10 mL
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beker met ontsmettingsmiddel
filtreerpapier + trechter
alcoholstift

Aanbevelingen voor het practicum
1. De gistculturen dienen minstens 48 h op voorhand geënt te worden op de moutextract bouillon. De incubatie gebeurt bĳ kamertemperatuur (20 - 25 °C).
2. Om afzonderlĳke parels (bolletjes) geïmmobiliseerde cellen te bekomen, dienen
de leerlingen het spuitje met het alginaat/gistcultuurmengsel 5 cm boven de CaCl2oplossing te houden.
Hoewel de techniek niet moeilĳk is, verdient het aanbeveling de werkwĳze eerst te
demonstreren aan de leerlingen.
3. Wanneer je enkele druppels universele pH-indicator toevoegt aan het appelsap kunnen veranderingen in de pH geobserveerd worden.
Nota
1. Juist na de bereiding is kalkwater troebel, maar wanneer je het een tweetal weken laat
staan vormt er zich een korst en de oplossing wordt helder.
2. Tĳdens de incubatieperiode zullen de gistparels opstĳgen door de productie van CO2
door de cellen.
3. Eventueel kan het experiment verlengd worden om aan te tonen dat de gistparels opnieuw kunnen gebruikt worden.

Opdrachten voor de leerlingen

ALCOHOLPRODUCTIE MET GEÏMMOBILISEERDE GISTCELLEN
Gisten zĳn micro-organismen die in staat zĳn om suikers te fermenteren tot alcohol en CO2.
Via twee verschillende methodes zal je proberen wĳn te maken, vertrekkend van vruchtensap. De eerste methode maakt gebruik van ‘vrĳe’ gistcellen, terwĳl de andere uitgaat
van gistcellen die geïmmobiliseerd werden in calciumalginaat.

Werkwĳze

1. Je beschikt over twee erlenmeyers van 250 mL, die je beide labelt met je naam en de
datum. Op de ene erlenmeyer zet je bovendien ‘vrĳe cellen’ en op de andere ‘geïmmobiliseerde cellen’.
In beide erlenmeyers doe je vervolgens met behulp van de maatcilinder telkens 100 mL
appelsap.
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2. Gebruik nu het meetspuitje om 4 mL
gistcultuur en 6 mL gedistilleerd water over te brengen in de erlenmeyer,
die je met ‘vrĳe cellen’ gelabeld
hebt.

3. Plaats de stop met het glazen buisje en de
verbindingsdarm op de erlenmeyer. Het andere einde van de verbindingsdarm (eveneens
met stop en ditmaal met twee glazen buisjes)
plaats je op een erlenmeyer van 100 mL waarin je ongeveer 50 mL helder kalkwater hebt
gegoten. Je draagt er zorg voor dat het vrĳe
uiteinde van het glazen buisje dat verbonden
is met de darm, gedompeld is in het kalkwater
(zie figuur hiernaast).

4. Zuig met het spuitje 6 mL natriumalginaat + 4 mL gistcultuur op. Meng de inhoud goed, door het spuitje meerdere
malen onderste boven te draaien.

5. Neem de beker met calciumchloride en terwĳl je er voorzichtig roterende bewegingen mee maakt doe je er druppel voor druppel de inhoud van het spuitje in. Tĳdens
dit proces houd je het spuitje een 5-tal cm boven het oppervlak van de vloeistof.
Als het spuitje leeg is gooi je het in de beker met ontsmettingsmiddel.
6. Filtreer de inhoud van de beker met behulp van het filtreerpapier + trechter en spoel
de parels met gedistilleerd water.
7. Kieper de parels in de andere erlenmeyer met appelsap (gelabeld ‘geïmmobiliseerde
cellen) en maak dezelfde opstelling als in punt 3.
8. Laat beide opstellingen staan tot de volgende les.
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Vragen
a. Beschrĳf wat je ziet wanneer je druppels gistextract/alginaat toevoegt aan de calciumchloride-oplossing.
b. Hoe verklaar je dit?
c. Beschrĳf wat er is gebeurd met de gistcellen.
d. Wat is het doel van het kalkwater in deze proef?
e. Hoe kan je weten of er een omzetting van suiker in alcohol heeft plaatsgevonden?
f. Verwacht je een verschil in alcoholproductie tussen beide opstellingen? Zo ja, leg uit
waarom.

Bekĳk beide opstellingen en beantwoord de volgende vragen:
a. Is het kalkwater in beide gevallen troebel geworden?
b. Beschrĳf de geur van de inhoud van elke erlenmeyer. Is dit een voldoende aanwĳzing
voor de productie van alcohol?
c. De gistcellen zitten gevangen in een gelatineuze substantie. Hoe kunnen ze ondanks
deze situatie toch het appelsap doen fermenteren?
d. Hoe zou je kunnen weten of de geïmmobiliseerde gistcellen even efficiënt het appelsap vergisten als vrĳe gistcellen?
e. Welke andere factoren zouden nog een invloed kunnen hebben op de snelheid van de
alcoholproductie? Beschrĳf enkele experimenten, waarmee je deze hypotheses zou
kunnen uittesten.
f. Welk voordeel biedt het gebruik van geïmmobiliseerde gistcellen in industriële processen?
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I.6 EEN FOTOTROOP MICRO-ORGANISME

Leidraad voor de leerkracht

Over het practicum
Euglena is een eencellig organisme, dat chloroplasten
bevat en dat aan fotosynthese kan doen. Wanneer het
organisme in het donker wordt gekweekt verliest het
zĳn chloroplasten. Het beweegt zich voort met behulp van een flagel (zweepdraad). Verder bezit Euglena een oogvlek (stigma), bestaande verschillende
pigment bevattende lipidendruppels.

Leerdoelen
•
•
•

Kennismaken met enkele kenmerken van Euglena.
Aantonen dat bepaalde golflengten van licht effectiever zĳn voor het fotosyntheseproces.
Het belang van bepaalde micro-organismen aantonen in de koolstofcyclus.

Doelgroep
Alle graden.
Duur
•
•
•

Sessie 1: 60 minuten
Sessie 2: 20 minuten
Incubatieperiode: minimaal 48 h tussen de twee sessies

Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•

•
•
•

flesje met 10 mL van een Euglena-cultuur (deze kan aangekocht worden via speciaalzaken (vb. Lebendkulturen Helbig: www.lebendkulturen.de) ofwel kan je zelf
Euglena kweken in een medium geschikt voor algen (producten hiervoor kunnen
o.m. aangekocht worden bĳ Sigma-Aldrich)
20 mL van een kweekmedium voor algen (zie punt hierboven)
1 grote reageerbuis (omtrek minstens 8 cm)
druppelteller
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set kleurenfilters (geel, rood, groen en blauw) uit licht doorzichtig plastic, elk van
1,5 cm x 1,5 cm + 1 kleurloze filter in dezelfde plasticsoort.
strook dik zwart papier, ca. 5 cm breed en voldoende lang om de reageerbuis te kunnen omvatten
blad aluminiumfolie
kleefband
niet-absorberende watten
schaar
microscoop + voorwerpglas + dekglaasje
bunsenbrander
markeerstift
beker met ontsmettingsmiddel

Aanbevelingen voor het practicum
1. Indien je zelf de euglena’s wil kweken dien je er wel tĳdig mee te beginnen, gezien
de hoeveelheid die je nodig hebt.
2. Voor de filters kan je terecht in een papierhandel. Je vindt er plastic kaftjes in alle
mogelĳke kleuren.
3. Het is zeer belangrĳk dat er alleen licht in de reageerbuis kan dringen via de z.g.
‘venstertjes’ (zie het eigenlĳke experiment bĳ de opdracht voor de leerlingen).
Het is ook aangewezen de proefopstelling niet aan direct zonlicht bloot te stellen.
4. De reageerbuizen met de culturen dienen voorzichtig behandeld te worden, zoniet
zullen de resultaten van de proef niet behoorlĳk zĳn.
5. Voor de microscopische observatie kunnen de euglena’s wat afgeremd worden door
aan het microscopisch preparaat een druppel 10 % methylcellulose (behangerslĳm)
toe te voegen.
Nota
De grootste concentratie aan euglena’s zal je aan het kleurloze ‘venstertje’ vinden.
Aan het rode en het blauwe ‘venstertje’ zal je dan weer meer cellen vinden dan aan het
gele of het groene.

Opdrachten voor de leerlingen

EEN MICRO-ORGANISME DAT NAAR HET LICHT TOE BEWEEGT
Euglena is een eencellige, die via fotosynthese haar eigen voedsel opbouwt. Ze is ook in
staat voort te bewegen m.b.v. een zweepdraad
In dit practicum zal je de bouw van een euglena microscopisch onderzoeken. Verder zal
je ook nagaan hoe het organisme reageert op verschillende golflengten (kleuren) van
licht.
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Werkwĳze

1. Neem het flesje met de Euglena-cultuur en meng de inhoud door voorzichtige rotatie.
2. Open het flesje, flambeer even de hals in de vlam van de bunsenbrander en neem
met de druppelteller een weinig van de de cultuur.
3. Doe een druppel van de cultuur op een
voorwerpglaasje en dek af met een
dekglaasje. Bekĳk de druppel eerst met
kleine (x 100) en vervolgens met grote
(x 400) vergroting. Indien de euglena’s te
beweeglĳk zĳn kun je aan het preparaat
een druppeltje verdunde behangerslĳm
(methylcellulose) toevoegen.
4. Kĳk hoeveel van de benoemde delen op de figuur van Euglena je bĳ de organismen
in het preparaat kan waarnemen.
Maak zelf een schets van een euglena zoals je ze waarneemt.
5. Snĳd uit de zwarte papierstrook 5 ‘venstertjes’ van 1 cm x 1cm met een tussenruimte van 0,5 cm (bovenste figuur) en kleef op elk van de venstertjes één van de plastic
filtertjes (onderste figuur)

6. Rol deze strook met filters rond de reageerbuis op 1/3 e van de top en kleef de uiteinden samen.
7. Flambeer even de hals van het flesje met de Euglena-cultuur en giet vervolgens de
cultuur in de reageerbuis. Laat plaats over voor de stop.
8. Maak met de watten een stop en sluit hiermee de reageerbuis. Omwikkel de boven- en
onderkant van de buis met aluminiumfolie, zodat enkel licht kan binnendringen via de
‘venstertjes’. Zet tot de volgende les op een goed verlichte plaats (niet in volle zon).
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Vragen
a. Vroeger rekende men Euglena tot de z.g. ‘eencellige diertjes’. Waarom was deze
classificatie niet zo evident?
b. Dankzĳ de aanwezige chloroplasten kan Euglena aan fotosynthese doen. Wat houdt
dit proces juist in?
c. Welke zĳn de eindproducten van de fotosynthese?
d. Voor welk ‘venstertje’ - denk je - zal Euglena zich bĳ voorkeur ophouden? Motiveer
je antwoord.

Verwĳder voorzichtig de folie en de zwarte band. Zet een stip op de locatie van het eerste venstertje (rode filter), zo ken je de volgorde van de filters in tegenwĳzerzin rond de
reageerbuis.
Bekĳk de verdeling van de euglena’s over de reageerbuis, noteer je bevindingen en beantwoord vervolgens volgende vragen:
a. Stemmen je bevindingen overeen met je voorspellingen tĳdens de vorige les? Indien
niet, geef een mogelĳke verklaring waarom dit niet het geval is.
b. Welke lichtkleur(en) absorbeert Euglena het meest?
c. Hoe betrouwbaar beschouw je je resultaten? Verklaar.
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II - MICRO-ORGANISMEN EN HET MILIEU
II.1 MICRO-ORGANISMEN EN CELLULOSE

Leidraad voor de leerkracht

Over het practicum
Sommige bacteriën en fungi, die o.a. voorkomen in de bodem en in composthopen, gebruiken cellulose als koolstofbron. Dit is ook het geval met bepaalde bacteriën die men
aantreft in de pens van herkauwers. Deze microben produceren cellulase, een groep enzymen die bepaalde types cellulose extracellulair afbreken tot o.m. glucose.
Leerdoelen
Aantonen dat micro-organismen een rol spelen in
• de afbraak van organisch afval.
• de koolstofcyclus
• de productie van industriële enzymen
Doelgroep
Alle graden, mits - waar wenselĳk - aanpassing van de vragen.
Duur
•
•
•

Sessie 1: 30 minuten
Sessie 2: 20 minuten
Incubatieperiode: tot 3 weken tussen de twee sessies

Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•
•
•
•
•
•
•

•

6 cultuurbuizen met schroefdop of stop
60 mL steriele voedingsbouillon
5 g aarde
1 erlenmeyer van 250 mL
steriele gegradueerde pipet van 5 mL + pipetteerhulp
markeerstift
strips (1cm x 2 cm) van verschillende papiersoorten: filtreerpapier (2 x), niet
bedrukt krantenpapier (van de rand van een blad), intens bedrukt krantenpapier,
glanzende kaft van een magazine, dun karton.
beker met ontsmettingsmiddel
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Nota
De voorgestelde types papier zĳn niet bindend. Verschillende papiertypes hebben verschillende fysische en chemische eigenschappen, waardoor ze gemakkelĳker of moeilĳker afgebroken worden door cellulase. Zo beschermt de lignine in karton cellulose tegen
afbraak door zĳn sterk vertakte structuur.
Drukinkt vormt door zĳn aanwezigheid een fysische barrière tegen het enzym.

Opdrachten voor de leerlingen

MICRO-ORGANISMEN EN CELLULOSE
Cellulose is één van de hoofdbestanddelen van celwanden van plantencellen. Het is een
polymeer dat bestaat uit lange ketens glucoseresten. Deze ketens kunnen afgebroken worden door cellulase-enzymen, die geproduceerd worden door bepaalde micro-organismen
in de bodem en in de ingewanden van bepaalde dieren (bv. runderen)
Je zal nagaan in hoeverre cellulase effectief is in de afbraak van bepaalde papiersoorten.

Werkwĳze

1. Label je reageerbuizen met je naam, datum en respectievelĳk met A t.e.m. F
Inhoud

Papiertype

A

Voedingsbouillon (steriel)

Filtreerpapier

B

Voedingsbouillon + bodem

Filtreerpapier

C

Voedingsbouillon + bodem

Onbedrukt krantenpapier

D

Voedingsbouillon + bodem

Bedrukt krantenpapier

E

Voedingsbouillon + bodem

Dik glanzend papier

F

Voedingsbouillon + bodem

Dun karton

Reageerbuis
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2. Gebruik de gegradueerde pipet + pipetteerhulp om 5 mL voedingsbouillon over te
brengen in reageerbuis A.

3. Doe het bodemmonster + 5 mL voedingsbouillon in de
erlenmeyer en roteer de inhoud zodat je een bodemsuspensie
bekomt. Laat vervolgens 1 minuut bezinken.

4. Pipetteer 5 mL van de bovenlaag van de voedingsbouillon/bodemsuspensie en doe
in reageerbuis B
5. Herhaal de laatste bewerking en doe de suspensie respectievelĳk in de reageerbuizen C, D, E en F.

6. Doe nu in elke reageerbuis het papierstrookje met van het type
dat overeenstemt met de letter op de buis (zie tabel vorige bladzĳde).

7. Sluit de reageerbuizen en laat alles minstens een week op kamertemperatuur staan.

Vragen
a.
b.
c.
d.
e.

Welke is de belangrĳkste grondstof voor papierproductie?
Welk is het hoofdbestanddeel van papier?
Welk product bekomt men bĳ de afbraak van dit bestanddeel?
Zoek op: welk is de belangrĳkste industriële bron van cellulase-enzymen?
Welke nuttige rol spelen cellulaseproducerende micro-organismen in de koolstofcyclus?
f. Verwacht je tegen het einde van het experiment merkbare verschillen tussen de papierstrookjes in de diverse reageerbuizen? Geef uitleg bĳ je antwoord.

Geef elke reageerbuis een flinke tik met de vinger en houd goed in het oog wat er gebeurt
met de papierstrip. Noteer je waarnemingen en beantwoord de volgende vragen:
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a. Welke reageerbuizen vertonen cellulase-activiteit? Probeer de verschillen te verklaren.
b. Zoek op wat er gebeurt met huishoudelĳk (afva)lpapier.
c. Wat is compost? Welke rol spelen micro-organismen in de vorming van compost?
d. Waarom is het zo belangrĳk dat micro-organismen cellulose afbreken?

II.2 MICRO-ORGANISMEN EN WATERVERONTREINIGING

Leidraad voor de leerkracht

Over het practicum
Diverse bronnen van verontreiniging kan men in het labo nabootsen door verschillende
zouten en nutriënten aan het watermonster toe te voegen. Door gebruik te maken van verschillende combinaties en concentraties van deze stoffen kan men selectief de groei van
bepaalde micro-organismen stimuleren. Dit leidt dan weer tot waarneembare veranderingen in de kleur en de graad van troebeling.
Leerdoelen
•
•
•

Aantonen dat de microbiële populatie in natuurlĳke wateren wĳzigt bĳ verontreiniging.
Enkele van de belangrĳkste bronnen van waterverontreiniging aantonen.
Enkele van de problemen aantonen die het gevolg zĳn van eutrofiëring.

Doelgroep
Alle graden, mits - waar nodig -aanpassing van de vragen.
Duur
•
•
•

Sessie 1: 40 minuten
Volgende sessies: 10 tot 15 minuten
Incubatieperiode: 3 - 4 weken (eventueel meer)

Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•
•

600 mL vĳver-, beek- of rivierwater
versnipperd hooi
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•
•
•
•
•
•
•

1 g KNO3
1 g K3PO4
6 erlenmeyers van 250 mL
1 maatcilinder van 100 mL
niet-absorberende watten
markeerstift
klassikaal: balans(en)

Aanbevelingen voor het practicum
1. Het watermonster dient zo vers mogelĳk te zĳn en afkomstig van een bron die niet
verontreinigd is door rioolwater of door mest.
2. Afhankelĳk van het materiaal waarover je beschikt is het misschien aangewezen zelf
de 0,1 g bouillonpoeder voor elke werkgroep af te wegen.
3. Indien je over onvoldoende glaswerk of bergruimte beschikt kan het experiment ook
uitgevoerd worden als demonstratieproef.
4. De opstellingen kunnen geplaatst worden in de nabĳheid van een raam, maar - zeker
in de winter - is een continue artificiële verlichting beter.
5. De verluchting van het monster wordt bevorderd door het gebruik van een kleine hoeveelheid water en een wattenprop om de erlenmeyer af te sluiten.

Opdrachten voor de leerlingen

MICRO-ORGANISMEN EN WATERVERONTREINIGING
Courante bronnen van waterverontreiniging zĳn het water dat afvloeit van weiden en akkers, rioolwater en afval van fabrieken. Als dergelĳk verontreinig water terechtkomt in
een waterloop of vĳver veroorzaakt het er de massale groei van bepaalde micro-organismen die de afval als voedsel gebruiken.
Deze micro-organismen verbruiken zeer veel zuurstofgas zodat het leven voor bepaalde
grotere waterorganismen problematisch wordt en ze afsterven.
In dit practicum zul je micro-organismen bestuderen, die voorkomen in waters die op een
verschillende manier verontreinigd zĳn.
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Werkwĳze

1. Label je reageerbuizen met je naam, datum en respectievelĳk met A t.e.m. F
Doe in elke reageerbuis de hoeveelheid van het product dat met de letter overeenstemt
Reageerbuis

Inhoud

A

Niets

B

0,1 g kaliumnitraat

C

0,1 g kaliumnitraat + 0,1 g kaliumfosfaat

D

0,01 g voedingsbouillon (poeder)

E

1 g voedingsbouillon (poeder)

F

Versnipperd hooi (voldoende om je handpalm te bedekken)

2. Doe m.b.v. de maatcilinder in elke erlenmeyer 100 mL watermonster en sluit hem af
met een prop watten.

3. Zet de erlenmeyers bĳ kamertemperatuur op een goed verlichte plaats.

Vragen
a. Waarom is het nodig de opstelling in het licht te plaatsen?
b. Hoe zorg je ervoor dat de luchtaanvoer in de erlenmeyers gelĳk is met die van de
natuurlĳke omgeving?
c. Gedurende de volgende weken zal je de inhoud van de erlenmeyers observeren. Hoe
denk je dat de inhoud er zal uitzien? Verklaar je antwoord.
d. Welke zĳn de belangrĳkste bronnen van waterverontreiniging?
e. Wat is ‘eutrofiëring’?
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f. Leg het verband uit tussen de dood van een vis in een verontreinigde beek en het
gebruik van (kunst)mest op de omliggende akkers.

Gedurende de volgende weken inspecteer je met regelmatige tussenpozen de inhoud van
de erlenmeyers. Noteer de kleur van het water en het aspect (helder of troebel). Noteer
je resultaten in een tabel en beantwoord de volgende vragen:
a. Suggereer mogelĳke redenen voor eventuele verschillen tussen je eigen resultaten en
die van andere groepen.
b. Op welke manier verschillen de omstandigheden van het practicum met die van de
natuurlĳke situatie?
c. Welke besluiten kan je formuleren aan de hand van je resultaten? Suggereer bĳkomend onderzoek dat je zou kunnen uitvoeren om je besluiten te testen.

II.3 STIKSTOFBINDENDE BACTERIËN

Leidraad voor de leerkracht

Leerdoelen
•
•
•

Aantonen dat er in de bodem vrĳlevende stikstofbindende bacteriën voorkomen.
De rol van stikstofbindende bacteriën in de stikstofcyclus aantonen.
Aantonen hoe men bodembacteriën kan isoleren

Doelgroep
Alle graden, mits - waar nodig - de vragen wat aan te passen.
Duur
•
•

Sessie 1 en volgende sessies: 20 minuten
Incubatieperiode: min. 48 h tussen twee sessies.
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Over het practicum
De reductie van N2 tot NH3 door stikstofbindende bacteriën wordt gekatalyseerd door een
stikstofhoudend enzymcomplex. De activiteit van dit nitrogenase wordt negatief beïnvloed
door de aanwezigheid van O2. Aërobe bacteriën hebben diverse technieken ontwikkeld om
inactivering van het nitrogenase door O2 te voorkomen. Zo heeft Azotobacter een extreem
hoge ademhalingsfrequentie, waardoor O2 zeer snel verbruikt wordt. De bacterie produceert
ook een beschermend slĳm; iets wat ons zal toelaten haar te identificeren tĳdens dit practicum.
De vrĳlevende bodembacterie Azotobacter kan stikstof fixeren.
Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•
•
•
•
•

voedingsagarplaat
stikstofvrĳe voedingsbodem (recept: zie hieronder)
bodemmonster
pincet of spatula
markeerstift + kleefband

Recept voor het bereiden van 500 mL van een ‘stikstofvrĳe’ voedingsbodem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los 0,05 g FeCl3.6 H2O op in 500 mL gedistilleerd water.
Voeg 2 g K2HPO4, 0,25 g MgSO4.7 H2O en 10 g glucose toe.
Los op en check de pH. Indien pH < 8 wat 0,1 M NaOH toevoegen tot pH = 8,3
Doe deze oplossing in een fles die reeds 1 g CaCO3bevat en 7,5 g agar.
Steriliseer in een drukkookpan gedurende een 20-tal minuten.
Laat wat afkoelen en giet in petrischalen.

Aanbevelingen voor het practicum
De platen die bodemmonster bevatten dienen gedurende 2 à 3 dagen geïncubeerd te worden bĳ kamertemperatuur (of in een broedstoof bĳ 20 - 25 °C).

Opdrachten voor de leerlingen

STIKSTOFBINDENDE BACTERIËN
Zowel vrĳlevend in de bodem, als in wortelknolletjes van sommige planten, vinden we
bacteriën die in staat zĳn luchtstikstof te binden. Niettegenstaande ze zeer belangrĳk zĳn
voor de omgeving, komen ze maar in beperkte aantallen voor (in vergelĳking met andere
bodembacteriën). Daarom moeten we in het labo speciale methodes gebruiken om de
groei van competitieve micro-organismen te beletten of af te remmen.
In dit practicum zal je proberen de stikstofbindende bacterie Azotobacter te kweken. Hiervoor zal je een voedingsbodem gebruiken die stikstof bevat en een andere die stikstofvrĳ is.

VOB - Jaarboek 2017

42

Eenvoudige experimenten microbiologie

Werkwĳze

1. Neem de petrischaal met de stikstofbindende mineralen + agar voedingsbodem
en doe er m.b.v. een pincet of spatel
10 - 20 korrels bodemmonster op (mooi
verdeeld over de voedingsbodem). Doe
het deksel op de petrischaal, kleef dicht en
label met je naam, de datum en ‘N-vrĳ’.
2. Herhaal de vorige werkwĳze, maar nu met de voedingsagar plaat. Label met je
naam, de datum en ‘N.A.’
3. Incubeer de beide platen op kamertemperatuur tot de volgende sessie (min. 48 h).

Vragen
a.
b.
c.
d.

Waarin verschillen de twee voedingsbodems van elkaar?
Over welke stikstofbronnen beschikken bodembacteriën?
Over welke stikstofbronnen beschikken de bacteriën in de twee petriplaten?
Verwacht je de volgende sessie een verschil te zien tussen beide petriplaten? Licht je
antwoord toe.
e. Waarom is stikstof essentieel voor levende organismen?

Onderzoek de platen (niet openen!) op microbiele groei. Kolonies van Azotobacter hebben een
slĳmerig uitzicht en zĳn vaak kleurloos. Je zal ze
aantreffen rond de bodempartikels.
Vergelĳk de beide platen en beantwoord de volgende vragen:

a. Zĳn er punten van overeenkomst en/of verschillen tussen beide platen? Indien dit het
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c.
d.
e.
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geval is, stemmen deze overeen met je voorspellingen?
Waaraan herken je de Azotobacter-kolonies?
Hoe kan je afleiden dat Azotobacter in staat is luchtstikstof te binden?
Waar komen er nog stikstofbindende bacteriën voor?
Wat zou er gebeuren met de stikstofcyclus indien er geen stikstofbindende bacteriën
zouden bestaan?

II.4 HET ISOLEREN VAN BACTERIËN UIT WORTELKNOLLETJES

Leidraad voor de leerkracht

Over het practicum
De wortels van vlinderbloemigen zoals erwten, bonen,
soja, luzerne ... vertonen knolvormige structuurtjes
(wortelknolletjes). In deze knolletjes huist een bacteriesoort (Rhizobium), die in staat is luchtstikstof (N2) te
binden onder de vorm van NH3 (NH4+). De plant kan de
ammoniumionen dan gebruiken voor de productie van
haar eigen organische N-verbindingen zoals aminozuren en eiwitten. Dit proces van stikstoffixatie stelt de
planten in staat te groeien op N-arme bodems.
Voor dit practicum dienen we een N-houdende voedingsbodem te gebruiken omdat Rhizobium slechts in staat is stikstof te fixeren binnen de wortelknolletjes.
Leerdoelen
•
•
•

Een voorbeeld geven van symbiose (mutualisme)
De rol van de bacteriën in de stikstofcyclus aantonen.
Aantonen hoe men bacteriën uit wortelknolletjes kan kweken.

Doelgroep
Tweede en derde graad
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Vereiste vaardigheden
De leerlingen dienen in staat te zĳn een entoog te gebruiken, een strĳkplaat te maken en
een pincet te steriliseren.
Benodigdheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plant met wortelknolletjes (bv. erwt, klaver …)
mannitol/gistextract agarplaat (zie recept hieronder)
steriel gedistilleerd water in een afgedekte beker
gesloten flesje of reageerbuis met 70 % (v/v) industriële gedenatureerde ethanol (niet
openen in de nabĳheid van een brandende bunsenbrander!)
5 steriele petrischalen
bunsenbrander
2 pasteurpipetten met speen; de ene steriel, de andere niet.
steriele glasstaaf
scalpel
steriele metalen pincet
entoog
beker met ontsmettingsmiddel
markeerstift
kleefband

Recept voor de bereiding van mannitol/gistextract agar
1. Doe 10 g agar in 1 L water en verwarm om op te lossen.
2. Voeg 0,5 g K2HPO4 + 0,2 g MgSO4.7 H2O + 0,2 g NaCl + 0,2 g CaCl2.6 H2O + 10 g
mannitol en 0,4 g gistextract toe. Meng goed en steriliseer.

Aanbevelingen voor het practicum
1. Daar wortelknolletjes van klaver nogal zacht zĳn verdient deze plant de voorkeur
voor dit experiment. Wacht wel niet tot het laatste ogenblik om op zoek te gaan naar
geschikte exemplaren.
2. De petriplaten mogen gedurende 3 dagen geïncubeerd worden bĳ kamertemperatuur
(of bĳ 20 - 25 °C in een broedstoof).
3. Wanneer de wortelknolletjes goed gereinigd zĳn met alcohol zullen zich vnl. kolonies
van Rhizobium ontwikkelen.
4. De leerlingen dienen er van op de hoogte te zĳn dat ze werken met steriel materiaal,
zodat bacteriekolonies die groeien op de platen hoogstwaarschĳnlĳk van de knolletjes afkomstig zĳn.
5. I.p.v. 70 % alcohol kan ook 0,1 % bleekwater gebruikt worden om de knolletjes te reinigen.
6. Rhizobium-kolonies zĳn vaal wit en hebben een kleverig uitzicht. Kolonies met een
andere kleur zĳn GEEN Rhizobium.
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Opdrachten voor de leerlingen

HET ISOLEREN VAN BACTERIËN UIT WORTELKNOLLETJES
De wortels van vlinderbloemigen zoals erwten, bonen, klaver … vertonen gewoonlĳk een
reeks knolvormige structuurtjes (wortelknolletjes). In deze knolletjes groeit de bacterie
Rhizobium. Deze bacterie is in staat stikstofgas uit de lucht te binden en om te zetten in
een verbinding die de plant helpt om te groeien. Men noemt dit proces stikstofbinding of
stikstoffixatie en het gaat uitsluitend door binnenin de wortelknolletjes.
In dit practicum zal je Rhizobium isoleren en kweken.

Werkwĳze

1. Kies een wortelfragment met knolletjes en snĳd een
stukje van ca 1 cm lengte af met het scalpel. Neem
dit fragment met een pincet en houdt het in stromend leidingwater tot alle aarde is afgespoeld.
2. Giet een beetje gedenatureerde alcohol in een
petrischaaltje en leg met de pincet het gewassen
wortelfragment gedurende een tweetal minuten in de alcoholoplossing. Door deze
bewerking wordt het wortelfragment gesteriliseerd.
Vanaf nu dien je aseptisch te werken
3. Doe in een andere petrischaal m.b.v. de gesteriliseerde pasteurpipet wat gesteriliseerd gedistilleerd water, zodat de bodem van de petrischaal met een dunne laag
bedekt is.
4. Gebruik een steriele pincet (even in alcohol dompelen en
vervolgens in de vlam houden en laten afkoelen) om het
wortelfragment in de petrischaal met gedistilleerd water te
leggen. Ververs het gedistilleerd water minstens tweemaal,
zodat het wortelfragment goed gespoeld is.
5. Doe met de steriele pasteurpipet enkele druppels gesteriliseerd gedistilleerd water in
een steriele petrischaal en leg met het pincet het wortelfragment hierin.
6. Plet met de steriele glazen staaf of met het pincet de wortelknolletjes en vermeng ze
met het water, zodat je een melkachtige vloeistof bekomt.
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7. Label de onderkant van de mannitol/gistextract agarplaat met je naam, de datum en
‘MGA’.
8. Steriliseer een entoog in de vlam van de bunsenbrander, laat afkoelen en neem wat van de wortelknolletjesbrĳ. Maak een strĳkapparaat op de
MGA-plaat volgens een patroon zoals hiernaast op
de figuur.
Flambeer de entnaald opnieuw. Kleef de plaat
dicht, keer ze om en incubeer op kamertemperatuur tot de volgende les.

Vragen
a. Waarvoor dient de alcoholbehandeling?
b. Zoek op: wat zĳn eigenlĳk die wortelknolletjes? Hoe ontstaan ze? Hoe beschermen
ze Rhizobium tegen zuurstofgas?
c. Op welke manier zĳn die wortelknolletjes gunstig voor de plant?
d. Helpt de plant de bacteriën? Leg uit.
e. Hoe noemt men dergelĳke relatie waarbĳ twee organismen nauw samenleven en
waarbĳ beide voordeel halen uit dit samenleven?
f. Wat verwacht je tegen de volgende les te zien groeien op de agarplaat?

Bekĳk goed de agarplaat zonder ze te openen. Noteer het uitzicht van de waargenomen
kolonies en beantwoord de volgende vragen:
a. Zĳn de kolonies afkomstig van één soort microorganisme of van meerdere soorten?
b. Vanwaar zĳn de meeste waargenomen kolonies
afkomstig?
c. Vanwaar kunnen andere micro-organismen afkomstig zĳn?
d. Binden de bacteriën stikstof terwĳl ze groeien op
de agarplaat? Verklaar.
e. Toon het belang aan van stikstoffixerende microorganismen voor de stikstofcyclus.

Rhizobium
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II.5 CHEMISCHE ELEMENTEN EN DE GROEI VAN MICRO-ORGANISMEN

Leidraad voor de leerkracht

Over het practicum
In dit practicum wordt gebruik gemaakt van de alg Scenedesmus. Deze zoetwateralg komt
algemeen voor en is gekend voor het fenomeen van ‘algenbloei’ (massale ontwikkeling
van de alg). Hiervan kan men gebruik maken om eutrofiëring aan te tonen.
Leerdoelen
•
•
•

Het aantonen van het relatieve belang van enkele elementen op de groei van microorganismen.
De gebruik van verschillende elementen door de plant aantonen.
Het eutrofiëringsproces aantonen.

Doelgroep
Tweede en derde graad
Duur
•
•
•

Sessie 1: 40 minuten
Sessie 2: 30 minuten
Incubatieperiode: 2 à 3 weken tussen twee sessies

Vereiste vaardigheden
De leerlingen moeten kunnen de hals van een fles flamberen en een microscoop gebruiken.
Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•
•

flesje met 20 mL Sach’s oplossing (oplossing met alle nodige mineralen). Zie de
volgende blz. voor de bereiding van deze oplossing
5 erlenmeyers van 250 mL, labeled met A t.e.m. E, afgesloten met niet absorberende
watten, met in erlenmeyer
A 100 mL complete cultuuroplossing
B 100 m L cultuuroplossing zonder kalium
C 100 m L cultuuroplossing zonder fosfor
D 100 m L cultuuroplossing zonder stikstof
E 100 m L gedistilleerd water
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•
•
•
•
•
•
•
•

steriel meetspuitje van 5 mL
steriele pasteurpipet met speen
beker met ontsmettingsmiddel
voorwerp- en dekglaasjes
entnaald
microscoop
markeerstift (om op glaswerk te schrĳven)
bunsenbrander

Bereiding van 1 liter Sach’s complete cultuuroplossing
Los de volgende zouten op in 1 liter gedistilleerd of gedemineraliseerd water:
• 0.25 g CaH4(PO4)2.2 H2O
• 0.25 g MgSO4. H2O
• 0.08 g NaCl
• 0.70 g KNO3
• 0.005 g FeCl3.6 H2O
Voor de bereiding van een Sach’s cultuur waarin 1 van de mineralen ontbreekt, doe je het
volgende:
•
•
•

voor een cultuur zonder kalium vervang je het kaliumnitraat door 0,59 g NaNO3
voor een cultuur zonder fosfor vervang je CaH4(PO4)2.2 H2O door
0,16 g Ca(NO3)2.4 H2O
voor een cultuur zonder stikstof vervang je het kaliumnitraat door 0,52 KCl.

Aanbevelingen voor het practicum
1. Houd er rekening mee dat je voor dit experiment een aanzienlĳk aantal erlenmeyers
nodig hebt. Eventueel kan je deze vervangen door grote reageerbuizen.
2. Je hebt een grote hoeveelheid nodig van een goed groeiende cultuur van Scenedesmus. Hiervoor doe je in een erlenmeyer van 500 mL een startcultuur van de alg
bĳ 100 mL van de complete Sach’s oplossing. Van tĳd tot tĳd voeg je wat groeimedium toe totdat je de gewenste hoeveelheid algencultuur bekomt. De kweek dient te
gebeuren op een goed verlichte plaats, maar niet in het volle zonlicht. Desnoods kan
je in de winter bĳverlichten met enkele lampen.
Eutrofiëring
Wanneer in natuurlĳke wateren veel mineralen voorkomen die gunstig zĳn voor de ontwikkeling van algen kan dit (vooral in de zomer) aanleiding geven tot een enorme toename van de populatie (algenbloei). Wanneer deze algen afsterven kan hun ontbinding
aanleiding geven tot de productie van het toxische H2S en tot zuurstoftekort door de
ademhaling van de miljarden rottingsbacteriën. Dit kan dan weer de oorzaak zĳn van de
dood van andere organismen, zoals vissen.
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Opdrachten voor de leerlingen

CHEMISCHE ELEMENTEN EN DE GROEI VAN MICRO-ORGANISMEN
Om goed te kunnen groeien moeten planten een reeks elementen - waaronder stikstof,
kalium en fosfor - uit hun omgeving opnemen. Dit is de reden waarom boeren hun land
bemesten.
In dit experiment zal je gebruik maken van het groenwier Scenedesmus om de invloed
van deze elementen op de algengroei te bestuderen.

Werkwĳze

1. De erlenmeyers, respectievelĳk gelabeld met A, B, C, D en E bevatten verschillende groeimedia

Zet op elke erlenmeyer je naam + datum.

2. Ontsteek de bunsenbrander. Neem het flesje met algencultuur en
schud het voorzichtig om de inhoud te mengen. Verwĳder de dop,
flambeer de hals van de fles en met het meetspuitje neem je 1 mL
van de cultuur.
Flambeer opnieuw de hals van de fles en sluit ze weer.
3. Verwĳder de wattenprop van erlenmeyer A, flambeer de hals en doe
de inhoud van het meetspuitje in de erlenmeyer. Flambeer de hals
opnieuw en sluit af met de wattenprop.
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4. Herhaal de werkwĳze van de punten (2) en (3) voor de erlemeyers B t.e.m. E.
5. Doe het meetspuitje in de beker met ontsmettingsmiddel.
6. Zuig met de pasteurpipet een weinig van de algencultuur
op. Doe hiervan een druppel op een voorwerpglaasje en
dek voorzichtig af met een dekglaasje. Hiervoor kan je de
entnaald gebruiken.
Bekĳk enkele cellen, eerst met een kleine vergroting en
vervolgens met x 400.
Probeer de celwand, kern, chloroplasten e.d. te identificeren.
7. Schets één wiertje.

Vragen
a. Welke elementen zĳn noodzakelĳk voor de synthese van eiwitten?
b. Zoek op: een samenstelling van kunstmest. Welke elementen moeten de verschillende
bestanddelen vooral aanvoeren?
c. Heb je enig idee hoe de inhoud van de verschillende erlenmeyers er binnen 2 à 3
weken zal uitzien?

Na 2 à 3 weken …
Observeer goed de inhoud van de verschillende erlenmeyers en noteer telkens zo nauwkeurig mogelĳk het uitzicht. Beantwoord vervolgens de volgende vragen:
a. In welke erlenmeyer is de algenpopulatie het sterkst
toegenomen en in welke het minst?
b. Welk element is, of welke elementen zĳn, het belangrĳkst voor de algengroei?
c. Wat denk je, zal er gebeuren met
- algen
- waterplanten
- dieren
- bacteriën
wanneer mest van akkerland afvloeit en terechtkomt in een beek, vĳver of rivier?
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III - MICRO-ORGANISMEN EN VOEDSEL
III.1 DE AFBRAAK VAN PECTINE DOOR MICRO-ORGANISMEN

Leidraad voor de leerkracht

Over het practicum
Sommige micro-organismen zĳn in staat complexe polymeren om te zetten in kleinere
substanties, die dan kunnen vergist worden. Dit gegeven is van wezenlĳk belang voor de
koolstofcyclus.
Pectine is een polysacharide dat wordt aangetroffen in de celwanden van planten. Het
fungeert daar als een soort kitmiddel om de cellen samen te houden. Sommige microorganismen produceren pectinase, waardoor de pectine wordt afgebroken. Aangetaste
plantendelen vertonen rottingsverschĳnselen, waarbĳ zachte slĳmerige plekken in het
weefsel ontstaan (= zachtrot).
Bĳ het persen van fruitsap komt een deel pectine in het sap terecht, waardoor de viscositeit vergroot en de sapopbrengst vermindert. Daarom voegt men pectinase toe tĳdens de
sapbereiding. Dit pectinase wordt op industriële schaal geproduceerd door mico-organismen zoals Aspergillus niger en Bacillus subtilis..

Aspergillus niger

Bacillus subtilis

Leerdoelen
Aantonen dat
• sommige micro-organismen pectinase produceren
• microben een belangrĳke rol spelen in de ontbinding van organismen en in het recycleren van nutriënten
• pectinase nuttig is bĳ de industriële bereiding van vruchtensappen
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Doelgroep
Alle graden, mits - eventueel - aanpassing van de vragen.
Duur
•
•
•

Sessie 1: 40 minuten
Sessie 2: 30 minuten
Incubatieperiode: 72 h tussen de twee sessies

Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•
•
•
•
•
•
•

Flesje met 2 mL van een cultuur van Erwinia carotovora
2 petrischalen, elk met een aardappelschĳfje
gedistilleerd water
beker met ontsmettingsmiddel
twee steriele druppeltellers of pasteurpipetten met speen
markeerstift
kleefband

Aanbevelingen voor het practicum
1. De Erwinia carotovora wordt bĳ voorkeur gekweekt in een voedingsbouillon bĳ een temperatuur van 20 - 25 °C. Je start best met de kweek
een paar dagen vóór het practicum. Om de kweek
te starten kan je vertrekken van materiaal dat op
een rottende aardappel of ui aanwezig is.
2. De aardappelschĳfjes, die tĳdens het experiment
gebruikt worden, mogen niet te dik zĳn, zodat ze
zeker niet het deksel van de petrischaal raken.
3. Als alternatief voor de aardappel, of als vergelĳkingsmateriaal, kan je ook schĳfjes wortel (peen)
gebruiken.
Erwinia carotovora

Nota’s
1. De effecten van de zachtrot zouden na een 3-tal dagen zichtbaar moeten zĳn op de
geënte aardappelschĳfjes.
2. Pectinasen breken pectine uiteindelĳk af tot eenvoudige suikers. Pectinemoleculen
zĳn te groot om door microbiële cellen te kunnen opgenomen worden; zĳ worden
door deze organismen extracellulair afgebroken.
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Opdrachten voor de leerlingen

DE AFBRAAK VAN PECTINE DOOR MICRO-ORGANISMEN
Micro-organismen steken (figuurlĳk) een handje toe bĳ de afbraak van organisch materiaal. Hierbĳ worden verbindingen geproduceerd die opnieuw kunnen gebruikt worden
voor de opbouw van cellen. De afbraak van het organisch materiaal is het resultaat van
de werking van enzymen, die geproduceerd worden door bepaalde micro-organismen.
Zo is pectinase een enzym dat pectine, een component die voorkomt in celwanden, afbreekt tot suikers. Dit enzym is niet alleen belangrĳk in de natuur, maar speelt ook een
voorname rol bĳ de industriële bereiding van fruitsappen.

Werkwĳze

1. Neem een petrischaal met een schĳfje aardappel of peen.
2. Doe met behulp van de druppelteller (of pasteurpipet) 2 - 3 druppels gedistilleerd
water op het centrum van het schĳfje.
3. Zet direct het deksel op de petrischaal en kleef dicht met tape. Label met je naam, de
datum en ‘Controle’. Doe de druppelteller in de beker met ontsmettingsmiddel.
4. Neem met flesje met de Erwinia carotovora-cultuur, verwĳder de dop en flambeer
de hals in de vlam van een bunsenbrander.
5. Met de tweede steriele druppelteller (of pasteurpipet)
neem je een weinig van de cultuur en je doet twee à
drie druppels op het aardappelschĳfje (schĳfje peen) in
de tweede petrischaal. Sluit dadelĳk met het deksel en
kleef dicht.
6. Flambeer de hals van het cultuurflesje opnieuw en sluit
vervolgens het flesje. De gebruikte druppelteller doe je
in de beker met ontsmettingsmiddel.
7. Label de tweede petrischaal eveneens met je naam en
de datum en ditmaal met ‘Erwinia’.
8. Incubeer bĳ kamertemperatuur de beide petriplaten (met het deksel aan de bovenzĳde) tot de volgende sessie.
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Vragen
a. Waar - in de plant - vindt men pectine?
b. Welke effect heeft de afbraak van pectine bĳ plantencellen?
c. Welk is de bron van het pectinase dat je in dit experiment gebruikt?

Bekĳk goed de beide agarplaten zonder ze te openen. Noteer het uitzicht van de aardappelschĳfjes (schĳfjes peen) en beantwoord de volgende vragen:
a. Hoe ziet elk plantenschĳfje er uit? Zĳn er verschillen tussen de diverse schĳfjes? Hoe
kan je je bevindingen verklaren?
b. Wordt het pectinase, geproduceerd door de micro-organismen, gestockeerd in de cel
of wordt het door het micro-organisme afgescheiden? Verklaar je antwoord.
c. Appelcellen zĳn rĳk aan pectinen. Welk voordeel kan het gebruik van pectinase hebben voor een bedrĳf dat appelsap produceert?
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III.2 MICRO-ORGANISMEN EN DE BEREIDING VAN BROOD

Leidraad voor de leerkracht

Over het practicum
Voor de bereiding van gewoon brood en verwante producten vertrekt men meestal van
tarwebloem, water of melk, zout, vetstoffen, suiker en de gist Saccharomyces cerevisiae.
Na het mengen van de ingrediënten begint het deeg te rĳzen door de productie van CO2
bĳ de fermentatie van de suikers. De alcohol (ethanol), die eveneens geproduceerd wordt
bĳ het vergistingsproces, verdampt tĳdens het bakken.
Dankzĳ het gistingsproces
1. rĳst het deeg (productie van koolstofdioxide)
2. krĳgt het deeg een typische smaak
3. treden er textuurveranderingen op in het deeg
Leerdoelen
Aantonen dat
• gist een belangrĳke rol speelt bĳ de broodbereiding
• de activiteit van de gist temperatuurafhankelĳk is
• er een verband bestaat tussen de gistactiviteit en enzymactiviteit
Doelgroep
Alle graden, mits enkele aanpassingen.
Duur
•

50 minuten

Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 mL gistsuspensie (zie voor de bereiding bĳ ‘Aanbevelingen voor het practicum’)
1 g suiker
25 g tarwebloem
beker van 250 mL
trechter
maatcilinder van 50 mL
maatcilinder van 250 mL
spatula
chronometer
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•
•
•
•

toegang tot een balans
3 waterbaden (20°C, 30 °C en 37 °C)
mm-papier
markeerstift

Aanbevelingen voor het practicum
1. De gistsuspensie dient voor de les bereid te worden. Per 150 mL water gebruik je 15 g
gedroogde bakkersgist en een kleine koffielepel suiker. Dit alles goed mengen in een
beker.
2. Het gebruik van een pasta i.p.v. een echt deeg levert bruikbare resultaten in een beperkte tĳd. Het is belangrĳk dat bĳ het overbrengen van de pasta geen materiaal blĳft
kleven aan de bovenkant van de maatcilinder (vandaar het gebruik van een trechter).
3. Je gebruikt best trechters met een zo breed mogelĳke uitstroom.
4. Je verdeelt de leerlingengroepjes over de drie waterbaden. Eén groepje werkt dus bĳ
slechts één temperatuur.
5. Glazen maatcilinders hebben de voorkeur op plastieken, omdat deze laatste de neiging hebben om te drĳven in een waterbad.
6. Na 35 - 45 minuten zal het eiwitvlies (gluten) rond de pasta breken en CO2-gas zal
ontsnappen. Dit betekent tevens het einde van de metingen.
Nota
Naast het effect van de temperatuur op activiteit van de gist (enzym), kan het experiment
ook uitgebreid worden met het onderzoek van de invloed van de substraatconcentratie, de
hoeveelheid gebruikte gist en de pH op de gistactiviteit.

Opdrachten voor de leerlingen

MICRO-ORGANISMEN EN DE BEREIDING VAN BROOD
Gist is een micro-organisme dat gebruikt wordt bĳ de bereiding van brood. Het zet suikers om in koolstofdioxide en alcohol (= vergisting of fermentatie). Het geproduceerde
koolstofdioxide doet het deeg rĳzen.
In dit experiment zal je de invloed nagaan van de temperatuur op de gistactiviteit.
Werkwĳze
1. Weeg 25 g bloem en doe die samen met 1 g suiker in de beker.
2. Met behulp van de maatcilinder meet je 30 mL gistsuspensie af en je giet deze bĳ de
bloem en de suiker in de beker.
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3. Met de spatula meng je de ingrediënten grondig tot een pasta.
4. Deze pasta breng je nu over in de maatcilinder van 250 mL. Hiervoor gebruik je de
trechter en je draagt er goed zorg voor, dat er geen deeg aan de bovenkant van de maatcilinder blĳft kleven. Je kan de spatula gebruiken om de pasta door het uitstroomgat te duwen.
5. Je noteert het volume van de pasta in de maatcilinder. Op aanwĳzen van je leerkracht plaats je de maatcilinder in één van de drie
waterbaden. Noteer de temperatuur van het waterbad en start de
chrono.
6. Om de 5 minuten noteer je nu het volume van de pasta in een tabel
zoals hieronder. Eveneens in deze tabel noteer je de gegevens bĳ een andere temperatuur, afkomstig van twee andere groepen.
Tijd
(minuten)

Volume
20 °C

30 °C

37 °C

7. Teken nu op het blad mm-papier 3 grafieken waarbĳ je telkens het pastavolume bĳ
een bepaalde temperatuur uitzet tegen de tĳd.

Vragen
a.
b.
c.
d.
e.

Waardoor neem het pastavolume toe?
Startte de volumetoename ogenblikkelĳk? Zoniet, na hoeveel tĳd?
Waarom werd er suiker toegevoegd aan het mengsel?
Welk is het effect van de temperatuur op de snelheid van het rĳzen van de deegpasta?
Denk je dat de pasta snel, traag of helemaal niet zou rĳzen bĳ volgende temperaturen: 0 °C, 10 °C, 40 °C, 60 °C? Verklaar je antwoorden.
f. Wat is gist?
g. Wat produceren gistcellen, waardoor ze in staat zĳn suikers te vergisten?
h. Hoe zou je kunnen aantonen dat het rĳzen van het deeg veroorzaakt wordt door de
activiteit van de gistcellen?
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III.3 HET BEWAREN VAN VOEDSEL

Leidraad voor de leerkracht

Leerdoelen
Aantonen dat
• micro-organismen voedselbederf kunnen veroorzaken
• door het afremmen van microbiële groei voedselbederf kan voorkomen worden
• er verschillende methodes bestaan om voedselbederf te voorkomen
Doelgroep
Alle graden, mits enkele aanpassingen.
Duur
•
•
•

Sessie 1: 30 minuten
Sessie 2: 20 minuten
Incubatieperiode: minstens 48 h tussen twee sessies

Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•
•

•
•
•
•

20 diepgevroren erwten
voorraadflessen (klassikaal) met
- verdunde NaCl-oplossing (1 % m/v)
- geconcentreerde NaCl-oplossing (20 % m/v)
- kleurloze huishoudazĳn
8 reageerbuizen
niet-absorberende watten
pincet
markeerstift

Over het practicum
De verschillende methodes om voedsel te bewaren hebben als doel microbiële ontwikkeling te voorkomen en andere mogelĳke bronnen van bederf te elimineren.
Dankzĳ deze methodes behoudt het voedsel zĳn voedingswaarde en wordt de houdbaarheid verlengd. Veel gebruikte bewaarmethodes zĳn afkoelen en invriezen, luchtdicht
verpakken of verpakken onder beschermende atmosfeer, steriliseren, pekelen, bewaren
in zuur en het toevoegen van bewaarmiddelen zoals (nitrieten, benzoëzuur …)
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Aanbevelingen voor het practicum
Reageerbuis A dient in de koelkast bewaard te worden; de reageerbuizen B - H moeten
minsten 48 h geïncubeerd worden bĳ kamertemperatuur.
Nota
1. Het troebel worden van de reageerbuisinhoud wordt veroorzaakt door micro-organismen (vooral bacteriën) die reeds op de erwten aanwezig waren en die de erwten
gebruiken als groeimedium.
2. Een zeer sterke troebeling wĳst op de aanwezigheid van 109 microben per mL, terwĳl
een juist merkbare troebeling wĳst op de aanwezigheid van ca. 106 microben per mL.
3. Bĳ het bestuderen van de gebruikte bewaarmethodes, is het interessant om de erwten
met spek te vergelĳken. Behandeld spek bevat 3 - 6 % NaCl en kleine hoeveelheden
nitriet; het natriumchloride versterkt de conserverende werking van het nitriet.

Opdrachten voor de leerlingen

HET BEWAREN VAN VOEDSEL
Het meeste voedsel dat we kopen bevat kleine hoeveelheden micro-organismen. Meestal
zĳn deze onschadelĳk en maken het voedsel niet ongeschikt voor consumptie. Wanneer
ze zich echter massaal gaan ontwikkelen kunnen hun interacties met het voedsel wel aanleiding geven tot voedselbederf.
In dit practicum zal je verschillende methodes bestuderen, die gebruikt worden om voedsel voor bederf te vrĳwaren.

Werkwĳze

1. Label de 8 reageerbuizen van A t.e.m. H. Zet op iedere buis je naam en de datum en
doe in elke buis met het pincet 3 erwten.
2. In de reageerbuizen A en B doe je niets; de andere buizen vul je zoals opgegeven:
reageerbuis C → gedistilleerd water
reageerbuis D → verdunde keukenzoutoplossing
reageerbuis E → geconcentreerde keukenzoutoplossing
reageerbuis F → suikeroplossing
reageerbuis G → azĳn
reageerbuis H → natriumnitrietoplossing
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3. Sluit alle buizen met een prop watten. Reageerbuis A wordt bewaard in de koelkast en de reageerbuizen B t.e.m. H worden tot de volgende les geïncubeerd bĳ
kamertemperatuur.

Vragen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Waarom is het noodzakelĳk op voedingswaren een vervaldatum te vermelden?
Wat kan er voedselbederf veroorzaken?
Waarop berust de werking van azĳn als bewaarmiddel?
Welke andere bewaringstechnieken worden gebruikt in dit experiment? Waarop berust hun werking?
Sommige voedingsmiddelen worden vacuüm verpakt. Hoe belet deze verpakkingsvorm de ontwikkeling van bacteriën?
Op welke manier worden instant soep en aardappelvlokken (voor puree) tegen bederf
gevrĳwaard?
Hoe werd vlees vroeger bewaard (vóór het verschĳnen van de koelkasten)?
Welke methodes worden gebruikt om vis te bewaren?
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Observeer goed de inhoud van de verschillende reageerbuizen en beantwoord de volgende vragen:
a. Hoe ziet de inhoud (erwten + vloeistof) van de diverse reageerbuizen er na de incubatieperiode uit?
b. Voortgaande op je waarnemingen, beschrĳf de invloed van de temperatuur op de
microbiële groei.
c. Hoe verklaar je de bacterieremmende werking van de suikeroplossing? En van de
geconcentreerde zoutoplossing?

III.4 MICRO-ORGANISMEN EN DE BEREIDING VAN YOGHURT

Leidraad voor de leerkracht

Over het practicum
Meestal wordt yoghurt gemaakt van gepasteuriseerde magere melk, die rĳk is aan vaste
melkbestanddelen. De melk wordt geënt met een gemengde cultuur van melkzuurbacteriën
(Lactobacillus bulgaricus en Streptococcus thermophilus) en gedurende meerdere uren
geïncubeerd bĳ 35 - 45 °C. Tĳdens dit proces daalt de pH tot ca. 4,3 waardoor de melkeiwitten coaguleren.
Beide bacteriesoorten beïnvloeden elkaar positief: Lactobacillus bulgaricus breekt eiwitten af tot peptiden en aminozuren, die de groei van Streptococcus thermophilus stimuleren en S. thermophilus produceert mierenzuur dat op zĳn beurt de groei van L. bulgaricus stimuleert. Deze laatste bacteriesoort zet lactose om in melkzuur, wat de typische
yoghurtsmaak oplevert.
Leerdoelen
•
•
•

de rol van micro-organismen bĳ de yoghurtbereiding aantonen
aantonen dat tĳdens het proces een zuur wordt geproduceerd
het effect van hitte op micro-organismen aantonen
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Doelgroep
Alle graden, mits - waar wenselĳk - enkele aanpassingen.
Duur
•
•
•

Sessie 1: 40 minuten
Sessie 2: 20 minuten
Incubatieperiode: minstens 48 h tussen twee sessies

Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verse (‘levende’) yoghurt in een klein bekertje (ca. 50 mL)
250 mL UHT-melk in een beker
0,005 % (m/v) resazurine-oplossing (zie onderaan deze blz.)
strookjes universele indicator
2 glucose voedingsagar platen
gedistilleerd water in een spuitfles
3 cultuurbuizen, gemerkt met A, B en C, met schroefdop of stop
2 bekertjes van 50 mL respectievelĳk gelabeld ‘VY’ (verhitte yoghurt) en ‘NVY’
(niet verhitte yoghurt)
1 meetspuitje van 10 mL en 1 meetspuitje van 1 mL
1 koffielepeltje
2 gegradueerde pipetten + pipetteerhulp
entoog
waterbaden (om te incuberen): 37 °C en 43 °C
chronometer
bunsenbrander
driepikkel
draadnet
kleefband
plastic folie
markeerstift
veiligheidsbrillen

Aanbevelingen voor het practicum
1. Voor de bereiding van glucose/voedingsagar: voeg 0,5 % (m/v) glucose toe aan voedingsagar, doe in een voorraadfles en steriliseer. De glucose levert een fermenteerbaar substraat
voor de melkzuurbacteriën.
2. Voor het experiment dien je verse, niet gepasteuriseerde yoghurt zonder bewaarmiddelen te
gebruiken, zoniet zal het experiment niet lukken.
3. Resazurine is een redoxindicator die je in tabletvorm kan kopen. Los 1 tablet op in 50 mL
water om een 0,005 % (m/v) oplossing te bekomen. De indicator verandert van kleur volgens de bacteriële groei. In geoxideerde vorm is hĳ roze en kleurloos indien gereduceerd.
4. De bekers met yoghurt dienen na 24 h incubatie uit het waterbad verwĳderd te worden
en in een koelkast bewaard tot de volgende sessie
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Opdrachten voor de leerlingen

MICRO-ORGANISMEN EN DE BEREIDING VAN YOGHURT
Yoghurt is het resultaat van de omzetting van bepaalde melkbestanddelen door microorganismen. Hĳ werd voor het eerst gemaakt in warme streken, waar melk rap zuur werd.
De yoghurtbacteriën (Lactobacillus bulgaricus en Streptococcus thermophilus) treden
in competitie met andere melkzuurbacteriën en geven onder gecontroleerde omstandigheden een smakelĳker eindproduct. Dit gaf de mensen in een tĳd dat men niets afwist van
pasteuriseren de gelegenheid de melk over een langere tĳd te consumeren.
In dit practicum zal je zelf wat yoghurt maken en zal je de aanwezigheid van bacteriën in
het eindproduct aantonen a.d.h. van de kleurverandering van een indicator.

Werkwĳze

1. Doe 3 koffielepels yoghurt in de beker die gelabeld is met HY. Zet een veiligheidsbril op en verwarm de beker op een driepikkel met gaas boven een een bunsenbrander. Roer voortdurend en stop met verwarmen wanneer zich gasbellen beginnen te
vormen in de yoghurt. Laat afkoelen en reinig de koffielepel onder de kraan.
2. Gebruik de grootste van de twee meetspuitjes om 10 mL UHT melk in de reageerbuis A te doen en 5 mL UHT melk in elk van de reageerbuizen B en C.
3. Wanneer de verwarmde yoghurt is afgekoeld doe je
met een pipet 5 mL ervan in reageerbuis B.
Met een andere pipet doe je 5 mL niet verwarmde
yoghurt in reageerbuis C

Reageerbuis Inhoud
A

10 mL UHT melk

B

5 mL UHT melk + 5 mL verwarmde yoghurt

C

5 mL UHT melk + 5 mL niet verwarmde yoghurt

VOB - Jaarboek 2017

64

Eenvoudige experimenten microbiologie

4. Doe met de kleine meetspuit 1 mL resazurine-oplossing in elk van de 3 reageerbuizen. Sluit de buizen en keer ze een paar keer om en om zodat de inhoud goed
gemengd wordt.
5. Label de reageerbuizen met je naam en plaats ze in een waterbad of incubator bĳ 37 °C.
Start de chrono en10 minuten incuberen.
6. Terwĳl de reageerbuizen incuberen gloei je het entoog in de bunsenvlam. Laat afkoelen en dompel het entoog in de verwarmde (en ondertussen weer afgekoelde) yoghurt.
7. Neem een suiker/voedingsagarplaat en ent ze met de yoghurt door deze gelĳkmatig
over de voedingsbodem te spreiden. Zet dadelĳk het deksel op de petriplaat, kleef
ze dicht en draai ze om. Label de bodem met je naam, de datum en ‘VY’.
8. Gloei het entoog opnieuw. Herhaal de werkwĳze uit het vorig punt met niet verwarmde yoghurt en maak een ent op de andere agarplaat. Label de onderkant hiervan met ‘NVY’. Beide platen zullen worden geïncubeerd tot de volgende sessie.
9. Na 10 minuten haal je de reageerbuizen A, B en C uit het warmwaterbad. Noteer de
kleur van de inhoud van elke reageerbuis en beoordeel de kwaliteit van de melk aan
de hand van de gegevens in onderstaande tabel:
Kleur inhoud

Melkkwaliteit

Blauw (geen kleurverandering)

Uitstekend

Lila

Goed

Diep roze/mauve

Redelijk

Roze

Pover

Wit

Slecht

10. Gebruik een weinig van de resterende melk en vul hiermee voor de helft de beker
‘VY’ (die de overschot van de verwarmde yoghurt bevat).
11. In de beker ‘NVY’ doe je met een propere koffielepel één lepeltje niet-behandelde
yoghurt en je vult verder aan met melk tot ook deze beker halfvol is.
12. Sluit beide bekers af met vershoudfolie en label ze met jouw naam en de datum.
De bekers zullen gedurende 24 h geïncubeerd worden bĳ 43 °C en vervolgens in
een koelkast bewaard worden tot de volgende sessie.
Vragen
a. Wat is UHT-melk? Waarin verschilt ze van gepasteuriseerde melk?
b. De indicator resazurine ontkleurt gradueel bĳ bacteriële activiteit. Welke veranderingen verwacht je respectievelĳk te zien in de reageerbuizen A, B en C?
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c. Welk effect heeft het verhitten van de yoghurt op de erin aanwezige microben?
d. Welke verschillen denk je volgende sessie te zullen waarnemen tussen de inhoud
van de beker ‘VY’ en de beker ‘NVY’?
e. Welk verschil denk je de volgende sessie te zullen waarnemen tussen beide agarplaten?

Observeer goed de inhoud van de bekers ‘VY’ en ‘NVY’ en noteer het uitzicht en de
reuk ervan. Bepaal van elk de pH m.b.v. een strookje universeel indicatorpapier en
beantwoord de volgende vragen:
a. Beschrĳf het uitzicht van de agarplaten en van de inhoud van de bekers. Waren je
voorspellingen correct?
b. Is er een verschil in zuurtegraad tussen de inhoud van beide bekers?
c. Bewĳst dit onderzoek dat micro-organismen verantwoordelĳk zĳn voor de yoghurtproductie? Indien niet, welke aanpassing stel je voor om dit aan te tonen?
d. Welk is de naam van het disacharide dat voorkomt in melk? Wat gebeurt met dit
sacharide tĳdens de yoghurtbereiding?
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III.5 MICRO-ORGANISMEN EN VOEDSELBEDERF

Leidraad voor de leerkracht

Over het practicum
Bĳna alle soorten voedsel zĳn een goede voedingsbodem voor microbiële groei. Bederf
is het gevolg van wĳzigingen in reuk, smaak en samenstelling bĳ bacteriële groei op of
in het voedsel.
De technieken die gebruikt worden om voedselbederf tegen te gaan voorkomen de microbiële groei, of stellen deze uit.
In dit practicum wordt de snelheid van de bacteriële groei in voedsel aangetoond. Hiervoor wordt een eenvoudige methode gebruikt om het aantal bacteriën te bepalen.
Leerdoelen
•
•
•

de snelle toename in het aantal microben aantonen bĳ ontdooid voedsel
de rol van micro-organismen aantonen bĳ voedselbederf
het gevaar aantonen van het opnieuw invriezen van ontdooid voedsel

Doelgroep
Alle graden, mits - waar wenselĳk - enkele aanpassingen bĳ de vragen.
Duur
•
•
•

Sessie 1: 40 minuten
Sessie 2: 30 minuten
Incubatieperiode: minstens 48 h tussen twee sessies

Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reageerbuis A met 3 juist ontdooide erwten
reageerbuis B met 3 erwten die reeds 24 h ontdooid zĳn
2 voedingsagarplaten
2 propere glazen roerstaven
2 steriele 1mL spuitjes (of pipetten met vulhulp)
2 steriele 10 mL spuitjes (of pipetten met vulhulp)
150 mL steriel gedistilleerd water
kleefband
vilstift
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10 reageerbuizen
2 gekalibreerde pasteurpipetten
beker met ontsmettingsmiddel

Aanbevelingen voor het practicum
1. Voor de beste resultaten is het wenselĳk steriel te werken. Indien dit moeilĳk realiseerbaar is, probeer dan ten minste zeer proper materiaal te gebruiken.
2. Om contaminatie door de leerlingen te vermĳden, doe je de erwten op voorhand in
reageerbuizen.
3. De agarplaten dienen op voorhand gegoten te worden, om zeker te zĳn dat hun oppervlak droog is. Na het enten mogen ze niet beroerd worden, totdat de entdruppels
droog zĳn.
4. De platen worden gedurende 2 tot 3 dagen geïncubeerd op kamertemperatuur, waarna
ze tot het practicum bewaard worden in de koelkast.
5. De pasteurpipetten kunnen gekalibreerd worden door een gekend volume vloeistof op
te zuigen (bv. 1 mL water) en dan het aantal druppels te tellen, die dit volume vloeistof
oplevert.
Nota’s
1. Het gebruik van ongekookte groenten is veilig omdat er geen pathogene bacteriën op
voorkomen. Dit is niet het geval wanneer men rauw vlees zou gebruiken.
2. De gehanteerde methode om het aantal leefbare micro-organismen te schatten is de
z.g. Miles en Misra-techniek: druppels die een groot aantal levensvatbare cellen bevatten zullen op de agarplaat aanleiding geven tot cirkelvormige gebieden met samenvloeiende groei. Een druppel daarentegen met minder dan 15 levensvatbare cellen zal kleine, afzonderlĳke en makkelĳk telbare kolonies opleveren.

Opdrachten voor de leerlingen

MICRO-ORGANISMEN EN VOEDSELBEDERF
Hoewel sommige micro-organismen gebruikt worden voor de bereiding van bepaalde
voedingsmiddelen zoals yoghurt en kaas zĳn er heel wat microben die voedselbederf
veroorzaken. Om dit laatste te verhinderen beschikt men over een waaier aan technieken,
zoals het toevoegen van bewaarmiddelen, het verhitten, drogen of invriezen.
In dit practicum zal je nagaan wat er gebeurt met microben op bevroren erwten, nadat
deze zĳn ontdooid en een tĳdje gestockeerd.
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Werkwĳze

1. Doe m.b.v. de grotere meetspuit 5 mL gedistilleerd water in reageerbuis A, die drie
pas ontdooide erwten bevat.
2. Met een glazen roerstaaf plet je de erwten en je mengt ze zo goed mogelĳk met het
water. Je laat het geheel even bezinken.
3. Label 5 reageerbuizen van A1 t.e.m. A5. en doe met het spuitje van 10 mL in elke
reageerbuis 9 mL gedistilleerd water.
4. Met het kleine meetspuitje meng je de inhoud van reageerbuis A grondig door meerdere malen na elkaar het spuitje te vullen en weer leeg te spuiten in de reageerbuis.
5. Breng vervolgens 1 mL van de vloeistof uit reageerbuis A over in reageerbuis A1.
Meng de inhoud van A1 zeer grondig.
6. Breng 1 mL van de vloeistof uit reageerbuis A1 over in reageerbuis A2 en meng ook
hier de inhoud grondig. Repeteer de voorgaande werkwĳze tot de verdunningsreeks
met de laatste reageerbuis (A5) compleet is (zie fig.)

7. Label de onderkant van een agarplaat van A t.e.m. A5 zoals weergegeven op de figuur. Zet er ook je naam en datum op en ‘P.O.’ (pas
ontdooid). Met de gekalibreerde pasteurpipet doe
je nu één druppel van het monster A5 op de agarplaat op locatie A5. Houd hierbĳ het uiteinde van
de pasteurpipet zo dicht mogelĳk bĳ de agar, zodat
de vallende druppel niet spat. Doe de overschot van
de inhoud van de pasteurpipet weer in reageerbuis
A5. Herhaal deze werkwĳze voor de inhoud van de
reageerbuizen A4, A3, A2, A1 en A en de overeenstemmende locaties op de petriplaat.
Je sluit de petrischaal en laat de druppels in de agar
dringen. Kleef de plaat dicht en keer ze om.
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In de volgende stappen wordt de volledige werkwĳze herhaald, maar nu voor een cultuur
van materiaal van erwten die reeds 1 dag ontdooid zĳn
8. Doe m.b.v. de grotere meetspuit 5 mL gedistilleerd water in reageerbuis B, die drie
erwten bevat, die reeds een dag ontdooid zĳn
9. Met een glazen roerstaaf plet je de erwten en je mengt ze zo goed mogelĳk met het
water. Je laat het geheel even bezinken.
10. Label 5 reageerbuizen van B1 t.e.m. B5. en doe met het spuitje van 10 mL in elke
reageerbuis 9 mL gedistilleerd water.
11. Met het kleine meetspuitje meng je de inhoud van reageerbuis B grondig door meerdere malen na elkaar het spuitje te vullen en weer leeg te spuiten in de reageerbuis.
12. Breng vervolgens 1 mL van de vloeistof uit reageerbuis B over in reageerbuis B1.
Meng de inhoud van B1 zeer grondig.
13. Breng 1 mL van de vloeistof uit reageerbuis B1 over in reageerbuis B2 en meng ook
hier de inhoud grondig. Repeteer de voorgaande werkwĳze tot de verdunningsreeks
met de laatste reageerbuis (B5) compleet is (zie fig.)

14. Label de onderkant van een agarplaat van B t.e.m. B5 zoals weergegeven op de figuur.
Zet er ook je naam en datum op en ‘1 D.O.’( 1 dag ontdooid).
Met de gekalibreerde pasteurpipet doe je nu
één druppel van het monster B5 op de agarplaat
op locatie B5. Houd hierbĳ het uiteinde van de
pasteurpipet zo dicht mogelĳk bĳ de agar, zodat de
vallende druppel niet spat. Doe de overschot van
de inhoud van de pasteurpipet weer in reageerbuis B5.
Herhaal deze werkwĳze voor de inhoud van de
reageerbuizen B4, B3, B2, B1 en B en de overeenstemmende locaties op de petriplaat.
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Je sluit de petrischaal en laat de druppels in de agar dringen. Kleef de plaat dicht en
keer ze om.

Vragen
a. Beschrĳf enkele vormen van voedselbederf.
b. Met welke bedoeling maakt men de twee verdunningsreeksen?
c. Waarom dienen de monsters genomen te worden in de opgegeven volgorde? (A5 →
A) en (B5 → B)?

Bekĳk de agarplaten en tel de bacteriekolonies, respectievelĳk bĳ A, A1, A2, A3, A4, A5
en bĳ B, B1, B2, B3, B4, B5 en noteer je resultaten in een tabel met twee kolommen
(eerste kolom met als hoofding ‘Verse erwten’ en de tweede met hoofding ‘1 dag oude
erwten’) en beantwoord de volgende vragen:
a. Waarom vertonen sommige kolonies op de zes entplaatsen een sterkere groei dan
andere?
b. Zien alle kolonies er hetzelfde uit? Wat mogen we veronderstellen indien dit niet het
geval is?
c. Bereken het aantal bacteriën in de oorspronkelĳke suspensie (A en B) in de veronderstelling dat elke waargenomen kolonie gegroeid is uit één bacterie.
d. Waarom raadt men af ontdooid voedsel weer in te vriezen?
e. Suggereer de meest voorkomende fouten die kunnen optreden in dit practicum.
Welke verbeteringen zou je kunnen aanbrengen om meer betrouwbare schattingen
van het aantal bacteriën te bekomen?
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III.6 MICRO-ORGANISMEN EN MELKKWALITEIT

Leidraad voor de leerkracht

Over het practicum
Melk bevat water, eiwitten, sachariden, lipiden, vitaminen en mineralen. Het is een uitstekende voedingsbodem voor heel wat bacteriën. Door pasteuriseren, waarbĳ de melk
gedurende ca. 15 s wordt verwarmd tot minstens 72°C, worden heel wat mogelĳke pathogenen zoals Salmonella en Mycobacterium bovis gedood, evenals een groot deel van
de natuurlĳke melkflora. Pasteurisatie denatureert ook bepaalde bacteriële enzymen (zoals lipase), die een oorzaak van bederf kunnen vormen. Sommige onschadelĳke bacteriën
overleven het proces en gaan zich sterk vermenigvuldigen, waardoor de melk zuur wordt.
UHT-melk wordt gedurende een 2-tal seconden op zeer hoge temperatuur ( > 135 °C)
verhit, waardoor nagenoeg alle bacteriën en hun sporen worden vernietigd.
Leerdoelen
•
•
•
•

de aanwezigheid van bacteriën in melk aantonen
aantonen dat het aantal bacteriën in melk toeneemt bĳ blootstelling aan de lucht
de rol van micro-organismen aantonen bĳ voedselbederf
het verschil in effect tussen pasteurisatie en UHT-behandeling op het aantal bacteriën in melk.

Doelgroep
Alle graden, mits - waar wenselĳk - enkele aanpassingen bĳ de vragen.
Duur
50 minuten
Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•
•
•
•
•
•

20 mL resazurine-oplossing (zie volgende blz.)
6 reageerbuizen met een merkstreepje op het niveau van 10 mL + stoppen
meetspuitje
waterbad (37 °C)
chrono
markeerstift
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•

6 x 10 mL melkstalen als volgt gelabeld:
A
vers gepasteuriseerd
B
24 h geleden gepasteuriseerd
C
48 h geleden gepasteuriseerd
D
UHT - vers geopend
E
UHT - 24 h geleden geopend
F
UHT - 48 h geleden geopend

Aanbevelingen i.v.m. het practicum
Zoals vereist voor de proef dient een deel van de melk 4 h op voorhand geopend te worden en een ander deel 48 h.
Door de reageerbuizen op voorhand te merken op een 10 mL-niveau, dienen de leerlingen geen reeks pipetten te gebruiken.
Resazurine is een redoxindicator die je in tabletvorm kan kopen. Los 1 tablet op in 50 mL water
om een 0,005 % (m/v) oplossing te bekomen. De indicator verandert van kleur volgens de bacteriële groei. In geoxideerde vorm is hĳ roze en kleurloos indien gereduceerd.
Nota’s
Tĳdens de incubatie veroorzaakt het microbiële metabolisme een kleurverandering van
het resazurine. De aard en de intensiteit van de kleurverandering is een maat voor microbiële activiteit in het monster.
De kleurencode, die gegeven wordt op het werkblad van de leerlingen, is een vereenvoudiging van de procedure die in de zuivelnĳverheid gehanteerd wordt om de houdbaarheid
van melk te bepalen.
Het practicum geeft op een eenvoudige manier visuele informatie over de verschillen tussen diverse monsters en dit binnen het bestek van 1 les.

Opdrachten voor de leerlingen

MICRO-ORGANISMEN EN DE KWALITEIT VAN MELK
Melk is niet alleen een goede voedingsbron voor onszelf, maar ook voor heel wat microorganismen. Door melk te pasteuriseren (verwarmen op 72 °C) worden de meeste
schadelĳke micro-organismen gedood. Sommige bacteriën overleven echter dit proces, waardoor de melk snel zuur wordt. Bĳ de ultra hoge temperatuur (UHT) behandeling daarentegen worden nagenoeg alle micro-organismen (en hun sporen) gedood.
Hoe kleiner het aantal bacteriën in de melk, hoe beter de kwaliteit.
Een idee van het aantal bacteriën wordt bekomen aan de hand van de verkleuring van de
indicator resazurine.
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Werkwĳze

1. Label 6 reageerbuizen van A → F en zet ook op elke buis je initialen. Noteer dat op elke
buis een horizontaal streepje staat. Dit is het merkteken voor een volume van 10 mL.
Doe in elke buis m.b.v. een meetspuitje 2 mL resazurine-oplossing.
2. Je beschikt over 6 melkmonsters in 6 reageerbuizen, die eveneens gelabeld zĳn van
A → F. De sleutel tot de verschillende melkmonsters is de volgende:
A
→
vers gepasteuriseerd
B
→
24 h geleden gepasteuriseerd
C
→
48 h geleden gepasteuriseerd
D
→
UHT - vers geopend
E
→
UHT - 24 h geleden geopend
F
→
UHT - 48 h geleden geopend
3. Doe het melkmonster A in de reageerbuis A, die reeds
2 mL resazurine bevat. Sluit af met de stop en draai de
reageerbuis 3 x ondersteboven, zodat de inhoud goed
gemengd wordt.
4. Herhaal de werkwĳze uit punt (3) voor de resterende 5
melkmonsters en reageerbuizen.
Kleur inhoud

Melkkwaliteit

Blauw

Uitstekend

Lila

Goed

Diep roze/mauve

Redelijk

Roze

Pover

Wit

Slecht

5.
Plaats de reageerbuizen in het waterbad en
start de chrono. Noteer om de 5 minuten de kleur
van de inhoud van elke reageerbuis en beoordeel
de kwaliteit van de melk aan de hand van de gegevens in nevenstaande tabel.

6. Noteer je waarnemingen in tabelvorm:
Tijd
(minuten)

Monster
A

B

C

D

E

F

0
5
10
15
20
25
30
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Vragen
a. Wat veroorzaakt het zuur worden van melk?
b. Volgens welke parameter kan je de melkkwaliteit op een gegeven ogenblik beoordelen?
c. Hoe betrouwbaar is volgens jou de resazurine-test? Geef de voor- en nadelen van
deze test.
d. Wat veroorzaakt de kleurverandering van de indicator? (Eventueel opzoeken)
e. Waarom worden de reageerbuizen geïncubeerd bĳ 37 °C?
f. Verklaar je resultaten. Welk verschil tonen ze aan tussen gepasteuriseerde en UHTmelk?
g. Welk bĳkomend onderzoek zou je kunnen doen om je bevindingen te staven?
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IV - GEZONDHEID EN HYGIËNE
IV.1 HET EFFECT VAN ANTISEPTICA OP MICROBEN

Leidraad voor de leerkracht

Over het practicum
Antiseptica worden gebruikt op levende weefsels te ontsmetten. Ze kunnen profylactisch
gebruikt worden (om besmetting te voorkomen) of therapeutisch (om besmetting te behandelen). De effectiviteit van één bepaald antisepticum is meestal effectiever tegen een
bepaalde groep micro-organismen dan tegen een andere en zĳn efficiëntie wordt sterk
beïnvloed door factoren zoals de verdunning, temperatuur, pH of de aanwezigheid van
organisch materiaal of van detergent.
In het practicum wordt de invloed bestudeerd van diverse verdunningen op de effectiviteit
van een antisepticum.
Leerdoelen
•
•

Het effect van antiseptica aantonen op de microbiële groei.
Hetbestuderenvandeinvloedvanverdunningenvanantisepticaopdeeffectiviteitervan.

Doelgroepen
Tweede en derde graad
Duur
•
•
•

Sessie 1: 50 minuten
Sessie 2: 20 minuten
Incubatieperiode: min. 48 h tussen de sessies

Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•
•
•
•
•
•

cultuur van Bacillus subtilis in voedingsbouillon
cultuurflesje met 20 mL gesmolten voedingsagar, die op een temperatuur van 45 - 50 °C
gehouden wordt
70 % (v/v) industriële, gedenatureerde alcohol in een kleine beker, afgedekt met
folie
petrischaal
steriele druppelteller
ca. 10 mL antisepticum (b.v. Dettol) in een flesje, met label A.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 flesjes, respectievelĳk labeld B en C.
gedistilleerd water in een beker
beker met ontsmettingsmiddel
meetspuitje van 10 mL
metalen pincet (kan op voorhand gesteriliseerd worden)
4 steriele papieren schĳfjes van ca. 0,5 mm diameter
bunsenbrander
kleefband
markeerstift
mm-papier

Aanbevelingen bĳ het practicum
1. De Bacillus subtilis-cultuur moet minstens 48 h vóór het practicum geënt worden op
een voedingsbouillon en geïncubeerd worden bĳ 25 °C.
2. Als antisepticum kan elk gangbaar commercieel product gebruikt worden.
3. De agarplaten worden bĳ voorkeur gedurende een 3-tal dagen geïncubeerd bĳ 25 °C,
maar ze kunnen bewaard worden bĳ kamertemperatuur.
4. De papieren schĳfjes kunnen gekocht worden (Whatman Antibiotic Assay discs) of
met behulp van een kurkboor (Ø ca. 6 mm) gedrukt worden uit filter- of chromatografiepapier.
5. Wanneer de leerlingen de agar en de bacteriecultuur mengen in de petrischaal, dien je hen
aan te raden de petrischaal in wĳzerzin en in tegenwĳzerzin te roteren, alsook voorwaarts
en achterwaarts te bewegen.
Nota’s
1. Andere geschikte bacterieculturen zĳn o.a. Micrococcus luteus en Escherichia coli.
2. Groei-inhibitie is duidelĳk zichtbaar door een helder gebied rond het papieren schĳfje. Groei kan waargenomen als kleine afzonderlĳke kolonies die met het blote oog
zichtbaar zĳn of - indien er veel cellen werden toegevoegd - als een groot samenvloeiend troebel geheel.

Opdrachten voor de leerlingen

HET EFFECT VAN ANTISEPTICA OP MICROBEN
Antiseptica worden gebruikt om het aantal microben in levend weefsel te reduceren (b.v.
in een snĳwonde of een geschaafde knie). Zĳ zĳn milder dan de ontsmettingsmiddelen die
gebruikt worden om voorwerpen en oppervlakken te desinfecteren.
In dit practicum zal je nagaan in hoeverre het verdunnen van een antisepticum een invloed heeft op het aantal bacteriën dat gedood wordt.
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Werkwĳze
1. Neem het flesje met de cultuur van Bacillus subtilis, verwĳder de stop en flambeer
de hals in de vlam van de bunsenbrander. Neem enkele druppels van de cultuur met
de steriele druppelteller, flambeer de flessenhals opnieuw en sluit de fles.
Verwĳder het deksel van de petrischaal en doe 2 - 5 druppels van de bacteriecultuur
in het centrum van de petriplaat en doe dadelĳk het deksel weer op de schaal. De
druppelteller kieper je in de beker met ontsmettingsmiddel.
2. Neem de fles met gesmolten agar, verwĳder de stop en flambeer de hals. Giet vervolgens de inhoud voorzichtig in de petrischaal, waarin je reeds enkele druppels
bacteriecultuur hebt gedaan. Sluit met het deksel, flambeer de hals van de agarfles
opnieuw en sluit deze ook.
3. Meng voorzichtig de inhoud van de plaat door licht roterende bewegingen te maken.
Laat vervolgens de agar stollen.
4. Doe met een meetspuitje 9 mL gedistilleerd water in de lege flessen B en C.
5. Met hetzelfde meetspuitje doe je vervolgens 1 mL uit de fles A (de fles met het antisepticum) in de fles B. Schud voorzichtig om de inhoud goed te mengen.
6. Tenslotte doe je met het meetspuitje 1 mL van de inhoud van B in C en meng ook
goed.

Overzicht van de werkwĳze voor de stappen 4, 5 en 6

7. Wanneer de agar in de petriplaat gestold is draai je de plaat ondersteboven en je verdeelt met de markeerstift de onderkant in 4 gelĳke segmenten, die je respectievelĳk
labelt met A, B, C en D.
Vervolgens draai je de plaat weer om.
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8. Steriliseer het pincet door het even in de alcohol te dompelen en vervolgens door de
vlam van de bunsenbrander te halen.
9. Neem met het steriele pincet één papierschĳfje en dompel het even in wat gedistilleerd water. Leg dit schĳfje in het midden van sectie D van je agarplaat. Sluit de
agarplaat snel opnieuw.
10. Steriliseer het pincet opnieuw door het
even in de alcohol te dompelen en vervolgens door de vlam van de bunsenbrander
te halen.
11. Neem met het steriele pincet één papierschĳfje en dompel het even in oplossing
C. Leg dit schĳfje in het midden van sectie C van je agarplaat. Sluit de agarplaat
snel opnieuw.
12. Herhaal deze werkwĳze waarbĳ je het papieren schĳfje nu dompelt in oplossing B
(A) en het schĳfje legt in de sectie B (A ). Respecteer de opgegeven volgorde voor
het toevoegen van de schĳfjes!
13. Zet het deksel op de plaat en kleef het dicht met tape. Label met je naam en datum.
De petriplaat zal geïncubeerd worden tot de volgende sessie.

Vragen
a. Wat zĳn antiseptica?
b. Welk is het verschil tussen een antisepticum en een antibioticum?
c. Wat zou er een invloed kunnen hebben op de bacteriële groei tussen nu en de volgende les?
d. Welke is de concentratie van het antisepticum in fles B? En in fles C?
e. Waarom worden de schĳfjes toegevoegd in de opgegeven volgorde?
f. Hoe verwacht je dat je agarplaat er de volgende les zal uitzien?

Bekĳk je agarplaat. Zet ze op mm-papier en noteer de diameter van elk helder gebied
rond de papieren schĳfjes en beantwoord de volgende vragen:
a. Stemmen je waarnemingen overeen met je voorspellingen van vorige week?
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b. Maak een tabel waarin je de resultaten voor elke verdunning van de andere groepen in
je klas verwerkt.
c. Vertonen alle resultaten hetzelfde patroon? Indien dit het geval is, wat kan je hieruit
besluiten?
d. Welke bĳkomende experimenten zou je kunnen uitvoeren om deze besluiten te bevestigen?

IV.2 MICRO-ORGANISMEN EN PERSOONLĲKE HYGIËNE

Leidraad voor de leerkracht

Over het practicum
Tĳdens dit experiment maken de leerlingen gebruik van de onschadelĳke gist Saccharomyces cerevisiae om een besmetting van de handen met fecale microben te simuleren.
Verder zullen ze ook het effect onderzoeken van het wassen van de handen op het verwĳderen van de microben.
Verschillende merken en diktes van toiletpapier kunnen met elkaar vergeleken worden
alsook verschillende zeeptypes.
Leerdoelen
•
•
•

Aantonen dat WC-papier in zekere mate permeabel is voor microben
Aantonen dat het belangrĳk is de handen te wassen na elk toiletbezoek.
Aantonen hoe ziektekiemen kunnen overgedragen worden

Doelgroepen
Alle graden
Duur
•
•
•

Sessie 1: 40 minuten
Sessie 2: 30 minuten
Incubatieperiode: min. 48 h tussen de sessies
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Benodigdheden (per groepje samenwerkende leerlingen)
•
•
•
•
•
•
•

3 spreidculturen van Saccharomyces cerevisiae op moutextract agar
3 moutextract agarplaten
verschillende types toiletpapier (één type per groepje)
verschillende zeeptypes (één type per groepje)
plastic afvalzak
kleefband
markeerstift

Aanbevelingen voor het practicum
1. Om spreidculturen van S. cervisiae te maken ent je moutextract agarplaten met enkele druppels van de cultuur in moutextract bouillon. Spreid de vloeistof gelĳkmatig
over de agar met een steriele spreider en incubeer gedurende 48 h op 20 -25 °C.
2. Hoewel alle platen gesteriliseerd worden dienen de leerlingen bĳ het begin van het
practicum toch goed hun handen te wassen om eventuele bĳkomende contaminaties
te voorkomen.
3. Na gebruik dient alle WC-papier direct in de plastic afvalzak gedeponeerd te worden.
4. Het is wenselĳk diverse types toiletpapier met elkaar te vergelĳken.

Opdrachten voor de leerlingen

MICROBEN EN PERSOONLĲKE HYGIËNE
In dit experiment maak je gebruik van een onschadelĳk micro-organisme, Saccharomyces
cerevisiae, je beter bekend als bakkersgist. De bedoeling is aan te tonen dat je handen
kunnen besmet geraken na een toiletbezoek. Je zal ook de permeabiliteit van diverse
types toiletpapier onderzoeken en nagaan hoe effectief het wassen van handen is na een
toiletbezoek.

Werkwĳze
1. Label de onderkant van 3 steriele mout-agarplaten respectievelĳk met A, B en C; zet
er ook je naam en de datum op.
2. Was je handen grondig met warm water en zeep en droog ze vervolgens af met een
blad proper keukenpapier.
3. Open één spreidplaat van Saccharomyces cerevisiae en wrĳf zacht met twee vingers
over de voedingsbodem. Open de agarplaat A en raak de voedingsbodem zacht aan
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met dezelfde twee vingers (zie onderstaande figuur)

WAS HIERNA GRONDIG JE HANDEN
4. Omwikkel de vingers met één laag toiletpapier. Open een andere Saccharomyces
serevisiae - plaat en wrĳf licht met de omwikkelde vingers over het oppervlak. Probeer dit op een gelĳkaardige manier te doen als bĳ de eerste plaat.
5. Verwĳder het toiletpapier en doe het in de plastic afvalzak.
6. Open de plaat B en druk met dezelfde twee vingers licht op de voedingsbodem. Doe
hierna direct weer het deksel op de plaat:

WAS HIERNA GRONDIG JE HANDEN
7. Herhaal de werkwĳze van stappen 4 , 5 en 6, maar nu was je na stap 5 grondig je
handen en pas dan druk je beide gewassen vingers op plaat C.
WAS HIERNA GRONDIG JE HANDEN
8. Tape de platen A, B en C en keer ze ondersteboven.
Ze zullen geïncubeerd worden tot de volgende sessie.
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Vragen
a. Zoek op: welke soorten bacteriën komen voor in de menselĳke darmen?
b. Waarom is het belangrĳk je handen te wassen
1. alvorens te eten?
2. na een toiletbezoek?
c. Wat verstaan we onder een ‘besmettelĳke ziekte’?
d. Wat verwacht je de volgende sessie te zullen waarnemen op de platen A, B en C?

Bekĳk de agarplaten zonder ze te openen en beantwoord de volgende vragen:
a. Stemt het uitzicht van de platen overeen met je verwachting?
b. Zĳn de klassikale resultaten consistent? Indien niet, geef een mogelĳke verklaring
voor de verschillen.
c. Zĳn er aanwĳzingen voor een verschil in efficiëntie tussen
1. de gebruikte papiertypes?
2. de gebruikte zeepsoorten?
d. Voortgaande op je bevindingen, welke hygiënische maatregelen raad je aan?
e. Geef zoveel mogelĳke methodes om de verspreiding van een besmettelĳke ziekte
tegen te gaan.
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