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تجھیز التحضیرات البكتیریولوجیة للفحص المیكروسكوبى 

:تحضیر الغشاء وتثبیتھ : أوًال 
نظف الشریحة الزجاجیة جیدًا -١



بإمرارھا عدة مرات فى اللھب  الشریحة الزجاجیة عقم  -٢
وللتخلص من أثار ما قد یكون عالقًا بھا من حبیبات دھنیة



الشریحة الزجاجیةضع نقطة من الماء فى منتصف  -٣



إمسك إبرة التلقیح ذات العقدة بالید الیمنى ثم عقمھا بوضع   -٤
السلك فى اللھب رأسیًا تقریبًا إلى درجة األحمرار ثم مرر ید  

اإلبرة أیضًا فى اللھب مع إدارتھا ثالث مرات



إمسك األنبویة التى تحتوى على المزرعة بالید الیسرى فى وضع مائل بحیث   -٥
.یظھر النمو البكتیري إلى أعلى 

إنزع السدادة القطنیة للمزرعة بواسطة اإلصبع الصغیر للید الیمنى مع مراعاة   -
.عدم مالمسة طرفھا الذى یدخل اإلنبوبة  ألى سطح خارجى

.عقم فوھة المزرعة بإمرارھا مرتین  فى اللھب  -



.خذ جزء صغیر من النمو البكتیري على طرف إبرة التلقیح السابق تعقیمھا -٦
.من خدش البیئة حتى ال ینتقل جزء منھا إلى الشریحة ویعوق رؤیة البكتریا إحذر -



.عقم فوھة المزرعة مرة أخرى بإمرارھا مرتین  فى اللھب -٧



.ضع السدادة القطنیة مكانھا لسد فوھة األنبوبة ولتجنب تلوث المزرعة ثم ضعھا مكانھا - ٨
.على عدم مالمسة عقدة إبرة التلقیح الحاملة للنمو البكتیري ألى سطح خارجىإحرص  -



.ضع النمو البكتیري فى نقطة الماء التى فى منتصف الشریحة - ٩
.إمزج النمو البكتیري جیدا بنقطة الماء - 
.تسمح بظھور غشاء رقیق مساحة مناسبةإنشر المعلق المتكون على  - 



بوضع السلك فى اللھب رأسیًا تقریبًا إلى درجة   مرة أخرىعقم إبرة التلقیح  -١٠
وذلك للتخلص من  ، األحمرار ثم مرر ید اإلبرة أیضًا فى اللھب مع إدارتھا ثالث مرات

تعقم اإلبرة دائمًا (البكتیریا العالقة بھا ثم ضعھا مكانھا على الحامل المخصص لذلك 
)قبل وبعد اإلستخدام



سم   ٢٠–١٥جفف التحضیر عن طریق تعریض الشریحة أعلى اللھب على مسافة  -١١
.بحیث یكون المعلق إلى أعلى

وذلك لضمان عدم زوال الغشاء فى الخطوات التالیة وذلك بإمرار   ثبت الغشاء - ١٢
.الشریحة فى منتصف اللھب ثالث مرات

.إترك الشریحة على حاملھا لتبرد -١٣



):كیفیة إجراء الصبغ البسیط ؟(صبغ الغشاء : ثانیًا 

ضع قلیل من صبغة الفوكسین المخفف  أو صبغة أزرق المیثیلین على الغشاء ولیس   -١
.على الشریحة كلھا

دقیقة فى حالة إستخدام صبغة   ١ -½ أتركھا على الحامل المخصص لذلك لمدة  -٢
. دقائق فى حالة إستخدام صبغة أزرق المیثیلین ٥-٣الفوكسن المخفف أو لمدة 



.تخلص من الصبغة الزائدة بصبھا فى حوض الصبغ  -٣
.إغسل الشریحة بتیار ھادئ من الماء -٤
.جفف الشریحة بین ورقتى نشاف نظیف -٥
.حتى ال یفقد الغشاء البكتیري) الجھة التى بھا الغشاء(مسح الشریحة من أعلى  تجنب -



.سم ثم مررھا فى اللھب مرتین ٢٠ -  ١٥جفف الشریحة أعلى اللھب على مسافة  -٦



.ضع نقطة من زیت السیدر على الغشاء -٧
.إفحص الغشاء میكروسكوبیًا مستعمًال العدسة الزیتیة -٨
صف المیكروب من حیث شكل الخلیة المفردة ونظام التجمع السائد   -٩

.وإرسم ما تشاھده     



 subtilisBacillus: اإلسم العلمى  
عصوي طویل     : شكل المیكروب - 
من خلیتین أو ثالث مفرد أو فى سالسل     :   نظام التجمع   - 
بسیط  :    نوع الصبغ       - 
الفوكسین المخفف: اسم الصبغة المستخدمة  - 
أحمر  :   لون الصبغة                 - 
أحمر:   لون خالیا المیكروب      - 



 fluorescensPseudomonas: اإلسم العلمى  
قصیرعصوي      : شكل المیكروب - 
مفرد     :   نظام التجمع   - 
بسیط  :    نوع الصبغ       - 
الفوكسین المخفف: اسم الصبغة المستخدمة  - 
أحمر  :   لون الصبغة                 - 
أحمر:   لون خالیا المیكروب      - 



 luteusMicrococcus: اإلسم العلمى  
كروى     : شكل المیكروب - 
أو فى تجمعات غیر منتظمة مفرد     :   نظام التجمع   - 
بسیط   :    نوع الصبغ       - 
الفوكسین المخفف: اسم الصبغة المستخدمة  - 
أحمر  :   لون الصبغة                 - 
أحمر:   لون خالیا المیكروب      - 



 albusStreptomyces: اإلسم العلمى  
خیطى متفرع     : شكل المیكروب - 
مفرد     :   نظام التجمع   - 
بسیط   :    نوع الصبغ       - 
الفوكسین المخفف: اسم الصبغة المستخدمة  - 
أحمر  :   لون الصبغة                 - 
أحمر:   لون خالیا المیكروب      - 



  Saccharomyces cerevisiae: اإلسم العلمى  
بیضاوي     : شكل المیكروب - 
مفرد     :   نظام التجمع   - 
بسیط   :    نوع الصبغ       - 
أزرق المثیلین: اسم الصبغة المستخدمة  - 
أزرق :   لون الصبغة                 - 
أزرق: لون خالیا المیكروب       - 



http://academic.pg.cc.md.us/~kroberts/lecture/web/
Micro.htm

http://www.meddean.luc.edu/lumen/DeptWebs/mic
robio/med/gram/slides.htm

http://www.buckman.com/eng/micro101/bacteria.h
tm

http://uths.revealed.net/science/stein/homework/la
b_ident_bacteria_intro.htm

http://www.ulb.ac.be/sciences/biodic/EImBacterie2.
html

على الشبكة الدولیة لإلتصاالت یمكنك زیارة المواقع التالیة

http://academic.pg.cc.md.us/~kroberts/lecture/web/
http://www.meddean.luc.edu/lumen/DeptWebs/mic
http://www.buckman.com/eng/micro101/bacteria.h
http://uths.revealed.net/science/stein/homework/la
http://www.ulb.ac.be/sciences/biodic/EImBacterie2

