
صبغ الجراثيم 
صبغ الغالف

البكتيرياحركة فحص 



صبغ الجراثيم البكتيرية 
Spore Staining 

,  األصباغاجلراثيم الداخلية مقاومة بطبيعتها لتقبل
لذا ال ميكن صبغها ابلطرق العادية للصبغ

ستخدم يالنهابلصبغ اخلاص يسمى صبغ اجلراثيم 
داخل اخلليةالعضياتلصبغ 



طريقة العمل

Method of Technique
الغشاءساعة مث يثبت 48غشاء بكتريي من مزرعة بكتريية عمرها حيضر -1
بواسطة محام مائيالشرحيهتسخن )املالكيتأخضر بضبغةالغشاء يغمر -2

دقائق5-3ملدة 
الشرحية حتت تيار ماء خفيفتغسل -3
ملدة دقيقةالصفراننيالغشاء بصبغة يصبغ -4
الغشاء حتت تيار ماء خفيفيغسل -5
لتجفالشرحية ترتك -6
السيدروزيت ( 100قوة )مث العدسة الزيتية 10التحضري حتت اجملهر ابستعمال قوة يفحص -7

راء اللونالحظي ظهور اجلراثيم الداخلية خضراء اللون يف حني أن اخلالاي اخلضرية املتصلة ابجلرثومة تكون مح
.وضحي موقع اجلرثومة وحجمها





موقع الجرثومة وحجمها

..موقع اجلرثومة إما أن يكون 
Centralوسطي •
Terminalطريف •
Sub terminalحتت طريف •

..حجم اجلرثومة قد يكون 
أكرب من اخللية اخلضرية•
أصغر منها•
مساوي هلا•

 

 



صبغ الغالف البكتيري 

Staining of Capsule

:الغالف Capsule
ميةويطلق عليه الغالف أو الطبقة اخلارجية أو الطبقة اهلال, هو منطقة هالمية حتيط ابجلدار اخللوي من اخلارج 

خيتلف مسك الغالف يف البكترياي املغلفة وقد ال يوجد الغالف اصال يف البكترياي-
Polysaccharides التسكرمادة الغالف يف معظم احلاالت من عديدات ترتكب -

يصعب صبغ الغالف ابلطرق العادية-



طريقة العمل

Method of Technique

(احلرارةالتستخدم)حيضر غشاء بكتريي ملزرعة حديثة العمر ويرتك الغشاء ليجف يف اهلواء-
دقيقة2يصبغ الغشاء مبحلول مائي لصبغة الكريستال البنفسجي ملدة -
(املاءاليستخدم% )20يغسل الغشاء مبحلول كربيتات النحاس -
ترتك الشرحية لتجف يف اهلواء متاما-
يفحص الغشاء حتت اجملهر-
هر طبقة سوف تظهر اخلالاي بلون أزرق غامق بينما تظ) تُفحص اخلالاي وما قد حييط هبا من منطقة الغالف -

(الغالف كهالة زرقاء ابهتة





فحص حركة البكتيريا
Motility of Bacteria

بعض البكترياي تتحرك حركة حيوية حقيقية يف حني أن البعض اآلخر ال يتحرك-
Flagella احلركة احليوية تعزى لوجود األسواط -

يقة النقطة املعلقة ميكن دراسة حركة البكترياي ابلفحص اجملهري خلالاي البكترياي احلية غري املصبوغة بواسطة طر -
Hanging Drop Method 

جيب التمييز بني احلركة احلقيقية وبني احلركة الرباونية
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طريقة العمل
Method of Technique

السائلة التلقيح ذات العقدة نقطة صغرية من املزرعة البكترييةاببرةينقل -1
اىل مركز غطاء شرحية نظيف( حديثة العمر نشطة النمو)
يوضع يف اركان الغطاء نقط صغرية من الفازلني-2
يث تكون توضع الشرحية املقعرة فوق الغطاء مث تقلب الشرحية ابحرتاس حب-3

بدون مالمسة قاع الشرحيةالتقعريالنقطة املعلقة يف منتصف 
قليل مع مراعاة تحافة القطرة توضع الشرحية على اجملهر ويتم الفحص عند -4

اإلضاءة
https://www.youtube.com/watch?v=ujzSmsmg7ok

https://www.youtube.com/watch?v=ujzSmsmg7ok

