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مركب  مركب  الال  صبغصبغالال

))المزدوج أو التفریقيالمزدوج أو التفریقي((
)  )  المقاومةالمقاومة((صبغ االلبكتیریا  الصامدة صبغ االلبكتیریا  الصامدة   --٣٣

لألحماضلألحماض

بطریقة زیل نلسونبطریقة زیل نلسون



:طریقة زیل نلسون لصبغ البكتیریا الصامدة لألحماض 

  دھنیة طبقة الخلویة جدرھا تكسو البكتیریا من أنواع بعض توجد      
  أو البسیطة بالطرق الصبغ عند بتخللھا للصبغة تسمح ال شمعیة أو

  محلول فیھا یستعمل خاصة طرق لصبغھا یستخدم ولھذا المعتادة،
  ویترك ، كالفینول Mordant للون مثبت على حتوىت قویة صبغة
  من األنواع ھذه صبغت ومتى ،قلیًال یسخن أو طویلة مدة علیھا

  بإستعمال حتى منھا إزالتھا ویتعذر الصبغة فیھا تثبت البكتیریا
acid الحامضى الكحول( حامض إلیھ مضاف كحول alcohol(،  
   لألحماض المقاومة أو الصامدة لفظ علیھا أطلق الخاصیة ولھذه

(acid fast).
  كصبغة الفوكسین بكربول الصبغ فى األساسیة لطریقةا تنحصر     

  أزرق صبغة إضافة ثم الحامضى بالكحول اللون إزالة ثم أساسیة
.مضادة كصبغة المیثیلین



عمل غشاء وتثبیتھ

الصبغ بالصبغة األساسیة

بالكربول فوكسین 

إزالة اللون 

بالكحول الحامضى

الصبغ بالصبغة المضادة

أزرق المثیلین

البكتیریا الغیر مقاومة لألحماضالبكتیریا المقاومة لألحماض

خطوات صبغ البكتیریا المقاومة لألحماض بطریقة زیل نلسون



كالمعتادثبتھ من المزرعة الموجودة أمامك وحضر غشاء  -١

طریقة زیل نلسونخطوات صبغ البكتیریا الصامدة لألحماض ب



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

.غلیانھا أو عدم جفاف الصبغة



.تخلص من الصبغة المتبقیة على الشریحة ثم إغسل الغشاء بالماء -٣
إغمس الشریحة فى ك أس ب ھ كح ول حامض ى لبض ع ث وانى حت ى یص بح ل ون الغش اء            -٤

.ثم اغسل جیدًا بالماء إلزالة أثر الحامض المتبقى Faint pinkأحمر باھت 
.دقیقة ثم إغسل الغشاء جیدًا بالماءبصبغة أزرق المیثیلین لمدة الغشاء أصبغ  -٥



.جفف الشریحة كالمعتاد بین ورقتى نشاف ثم على اللھب -٦
.ضع نقطة من زیت السیدر على الغشاء -٧
.إفحص بإستخدام العدسة الزیتیة ، وصف وإرسم ما تشاھده ودون نتیجة الصبغ -٨



 luteusMicrococcus: اإلسم العلمى  
كروى:           شكل المیكروب - 
تجمعات غیر منتظمةمفرد أو فى :             نظام التجمع   - 
)صبغ البكتیریا الصامدة لألحماض(مركب :  نوع الصبغ                - 
كربول فوكسین: إسم الصبغة األساسیة  - 
أزرق المیثیلین: إسم الصبغة المضادة    - 
أزرق: لون الخالیا                  -
سالبة :  النتیجة                    -



phleiMycobacetium:   اإلسم العلمى
عصوى طویل ذو إنحناءة  خفیفة:           شكل المیكروب - 
مفرد:             نظام التجمع   - 
)صبغ البكتیریا الصامدة لألحماض(مركب :  نوع الصبغ                - 
كربول فوكسین: إسم الصبغة األساسیة  - 
أزرق المیثیلین: إسم الصبغة المضادة    - 
أحمر: لون الخالیا                  -
موجبة :  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

