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دراسة الحركة فى البكتیریا
 أغلب فى الحركة وتنشأ ، السائلة المزارع فى تالحظ البكتیریا حركة     

 تعرف البكتیریة الخلیة من تمتد زوائد وجود عن البكتیریا أنواع
 ترى ال الفالجالت وھذه )flagellum مفردھا( flagella بالفالجالت

 البكتیریا بصبغ مشاھدتھا یمكن ولكن المصبوغة، غیر التحضیرات فى
 تنتقل حیث الذاتیة بالحركة البكتیریا فى الحركة وتعرف ، خاصة بطرق

 أن إما الذاتیة الحركة وھذه آخر، مكان إلى مكانھا من البكتیریا فیھا
 البكتیریا من وكثیر الحلزونیة والبكتیریا . نسبیًا بطیئة أو سریعة تكون

 الحركة ھذه وجود یندر بینما ، ذاتیًا المتحركة المجموعة من العصویة
 إختبار عند فإنھ المتحركة غیر البكتیریا حالة وفى .الكرویة األنواع فى

 من تنتقل أن دون مھتزة تظھر وقد ساكنة أنھا نجد الحركة على مقدرتھا
 ھذه وتسمى ، فیھ الموجودة السائل جزیئات تالطم نتیجة وذلك مكانھا
Brownian البراونیة بالحركة الحركة movement.
: ھما طریقتین إحدى البكتیریا حركة إختبار فى ویستعمل

:المعلقة النقطة طریقة -١
:بالوخز األجار تلقیح طریقة -٢



النقطة  بإستخدام طریقة إختبار حركة البكتیریا  -١
 المراد البویون مزرعة رج ثم المنضدة على نظیفة زجاجیة شریحة غطاء ضع -١  المعلقة

  وسط فى وضعھا المعقمة العقدة ذات التلقیح إبرة بواسطة نقطة وخذ إختبارھا
  علیھا تكون ما إذا المزرعة من ھواء فقاعة تأخذ أال الحظ( تنشرھا أن دون الغطاء
.)الرج أثناء رغوة

  ضع زجاجى قضیب وبواسطة ، المنضدة على أمامك الفجوة ذات الشریحة ضع -٢
 وجود عدم حالة وفى ، الشریحة تجویف حول الفازلین من صغیرة نقط أربعة

  بوسط الجلد الجوان وضع مع عادیة بشریحة عنھا یستعاض الفجوة ذات الشریحة
.بدیلة فجوة لعمل وتثبیتھ الشریحة

  تكون بحیث بإحتراس الزجاجیة الشریحة غطاء على وضعھا وإقلبھا الشریحة إرفع -٣
  الغطاء فیلتصق الشریحة تلمس أن دون التجویف منتصف فى البویون نقطة

.بالشریحة



إقلب الشریحة ثانیة والحظ أن النقطة معلقة وال تلم س ق اع الفج وة ، ث م      -٤
ثبتھا على مس رح المیكروس كوب بواس طة المق ابض ، وإفح ص بالعدس ة       
الش   یئیة الص   غرى م   ع تقلی   ل الض   وء ال   داخل إل   ى المیكروس   كوب بقف   ل  

.الحجاب جزئیًا، ثم إبحث عن حافة النقطة واضبط حتى تراھا واضحة
. عدل موضع الشریحة حتى ترى حافة النقطة فى وسط مجال الفحص -٥
إفح  ص بواس  طة العدس  ة الش  یئیة الكب  رى م  ع إس  تعمال المع  دل ال  دقیق        -٦

بإحتراس شدید ، وعدل كذلك قوة اإلضاءة حتى ترى حافة النقطة ، وعند 
.ذلك تشاھد البكتیریا متراكمة بجوار الحافة وتمیز حركتھا بوضوح



:طريقة تلقيح األجار بالوخز لدراسة حركة البكتيريا  -٢
  مستعمالً الصلب نصف المغذي األجار من أنابيب عدة المستقيمة باإلبرة لقح - ١

Micrococcus مزرعتى من كل من الوخز طريقة sp. وBacilus subtilis.
 األنابيب إختبر ثم أيام ٦ لمدة م٣٠º درجة على الحضان فى األنابيب ضع - ٢

  نمو تالحظ المتحركة البكتيريا حالة فى أنه حيث .البكتيريا نمو مكان لتحديد أثنائها
.المتحركة غير البكتيريا فى ذلك يشاهد ال بينما . الوخز موضع من خارج متفرع



http://www.swu.ac.th/med/micro/online/unit-
002/002-3-1.htm

http://web.umr.edu/~microbio/Bio221.html

على الشبكة الدولیة لإلتصاالت یمكنك زیارة المواقع التالیة

http://www.swu.ac.th/med/micro/online/unit
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