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صبغ الجراثیم صبغ الجراثیم   --٢٢

بطریقة شیفروفلتونبطریقة شیفروفلتون



طریقة شیفروفلتون لصبغ الجراثیم البكتیریة

 كل فى واحدة غلیظة جدر ذات أجسامًا البكتیریا من أنواع بعض تكّون    
 الخالیا عن للصبغ قابلیة أقل والجرثومة . spore بالجرثومة تسمى خلیة

 نقص نتیجة بروتوبالزمھا وتمكاسك السمیك جدارھا بسبب الخضریة
 الجراثیم على المحتویة البكتیریة الخالیا صبغت فإذا ، فیھ الماء

 بینما المعة رائقة كبقعة وتظھر تصبغ ال الجرثومة فإن العادیة بالصبغات
 الجراثیم صبغ عند أنھ إال ، المستعملة الصبغة بلون الخلیة بقیة تصبغ
 تحتفظ فإنھا )التسخین مع مركزة صبغة كإستعمال( خاصة بطرق

 أما ، للون المزیلة بالمواد معاملتھا رغم منھا إزالتھا ویتعذر بالصبغة
 بالماء غسلھا عند الصبغة منھا فتزال الخلیة من الخضریة األجزاء
.البسیطة المضادة الصبغات بإحدى ذلك بعد صبغھا فیسھل

.شیفروفلتون طریقة أھمھا من الجراثیم لصبغ طرق عدة وھناك    



األشكال المختلفة للجراثیم الداخلیة
وموضع الجرثومة داخل الخلیة
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كالمعتادثبتھ من المزارع الموجودة أمامك وحضر غشاء  -١

بطریقة شیفر وفلتون خطوات صبغ الجراثیم البكتیریة



اللھب إلى أن یبدأ البخار فى أعلى  سخنثم  أخضر المالكیتغمر الغشاء بصبغة أ -٢
مع ) دقائق ٥حوالى (مرات  ٤-٣اللھب ، وكرر ذلك الشریحة عن بعد أالتصاعد ف

.غلیانھا أو عدم جفاف الصبغةمراعاة 



.تخلص من الصبغة المتبقیة على الشریحة ثم إغسل الغشاء جیدًا بالماء -٣
.غمر الغشاء بالفوكسن المخفف لمدة نصف دقیقة ثم إغسل الغشاء جیدًا بالماءأ -٤

الصبغة المضادة
فوكسین



.جفف الشریحة كالمعتاد بین ورقتى نشاف ثم على اللھب -٥
.ضع نقطة من زیت السیدر على الغشاء -٦
.إفحص بإستخدام العدسة الزیتیة ، وصف وإرسم ما تشاھده ودون نتیجة الصبغ -٧



 subtilisBacillus: اإلسم العلمى  
عصوي طویل:           شكل المیكروب - 
من خلیتین أو ثالث مفرد أو فى سالسل:             نظام التجمع   - 
)صبغ الجراثیم(مركب :  نوع الصبغ                - 
أخضر المالكیت: إسم الصبغة األساسیة  - 
الفوكسین: إسم الصبغة المضادة    - 
أخضر:  لون الجراثیم            -
أحمر: لون الخالیا الخضریة     -
موجبة :  النتیجة                    -



 fluorescensPseudomonas: اإلسم العلمى  
قصیرعصوي  :          شكل المیكروب - 
مفرد  :            نظام التجمع   - 
)صبغ الجراثیم(مركب :  نوع الصبغ                - 
أخضر المالكیت: إسم الصبغة األساسیة  - 
الفوكسین: إسم الصبغة المضادة    - 
أحمر:   لون خالیا المیكروب      -
  سالبة:  النتیجة                       -



 luteusMicrococcus: اإلسم العلمى  
كروى  :          شكل المیكروب - 
أو فى تجمعات غیر منتظمة مفرد  :            نظام التجمع   - 
)صبغ الجراثیم(مركب :  نوع الصبغ                - 
أخضر المالكیت: إسم الصبغة األساسیة  - 
الفوكسین: إسم الصبغة المضادة    - 
أحمر:   لون خالیا المیكروب      -
  سالبة:  النتیجة                       -



http://www.textbookofbacteriology.net/Bacillus.ht
ml

http://biosci.sierra.cc.ca.us/materials/4/illustrations
/dorner_method.html

http://www.sirinet.net/~jgjohnso/monerans.html

على الشبكة الدولیة لإلتصاالت یمكنك زیارة المواقع التالیة

http://www.textbookofbacteriology.net/Bacillus.ht
http://biosci.sierra.cc.ca.us/materials/4/illustrations
http://www.sirinet.net/~jgjohnso/monerans.html

