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 الفحص المجهري لالحٌاء المجهرٌة
 :الفحص البكتٌري

 :دون تصبٌغها حٌةوهً  لخالٌا: الفحص المجهري لأوال
 

 Wet mount طرٌقة القطرة الرطبة -1

عرفة تستخدم هذه الطرٌمة فً كثٌر من الفحوصات المبدئٌة خاصة فً مجال الفحوص المٌكروبٌة الطبٌة لم

المسبب لإلصابة بشكل مبدئً فمثالً ٌمكن التعرف على البكتٌرٌا أو مشاهدة الخٌوط الفطرٌة أو وجود خالٌا 

 .الدم كمؤشر لحدوث اإللتهاب

 

   :طرٌقة العمل

ضع نمطة من معلك بكتٌري أو من مزرعة بكتٌرٌة سائلة على سطح شرٌحة عادٌة أو ٌمكن  -1

زج كمٌة للٌلة من الخالٌا البكتٌرٌة خاصة إذا أخذت العٌنة من وسط استخدام نمطة من محلول ملحً وم

صلب كما ٌمكن خلط كمٌة من النمو مع كمٌة من المحلول الملحً فً أنبوب لعمل معلك بكتٌري ثم وضع 

لطرة منه على شرٌحة وفحصها كم وٌمكن أخذ العٌنة مثل أحد سوائل الجسم وفحصها مباشرة من خالل 

ً استخدام هذه الط  .رٌمة كما سٌر معنا الحما

 . Cover slipe غط النمطة بغطاء شرٌحة رلٌك -2

 

افحص الشرٌحة بالعدسة الكبرى ثم بالعدسة الزٌتٌة لمالحظة الحركة فً البكتٌرٌا أو مشاهدة الخٌوط  -3

  . الفطرٌة

ة . و وٌمكن استخدام المجهر ذو األطوار المتباٌنة لرؤٌة الحركة وكذلن لمشاهدة تجمعات الخالٌا البكتٌرٌ

 تعد هذه الطرٌمة من أسرع الطرق ومما ٌؤخذ على هذه الطرٌمة سرعة جفاف التحضً

 

 Slide of hanging dropطرٌقة القطرة المعلقة  -2

  البكتٌرٌا حركة مرالبةو  الحركة على البكتٌرٌا لدرة ختبارا المعلمة المطرة طرٌمة

-:التالٌة ممٌزاتها     

 للشرٌحة جفاف ٌحدث ما نادراً  -1 

 .الرطبة   الطرٌمة من أطول لمدة نشطة حالة فً ٌاالالخ بماء -1

 :العمل طرٌقة   

 والصابون   الساخن بالماء غطائها مع                      جٌداً   تنظٌفا التجوٌف تذا الشرٌحة تنظف -   

  .بها العالمة الدهنٌة المواد إلزالة

على كل زاوٌة من غطاء الشرٌحة بواسطة نالل    طًم النفالمط من الماء أو الفازلٌن أو الهتوضع أربعة ن -

 .البٌئة

 .الزجاجٌة الرلٌمة   توضع لطرة من البٌئة البكترٌة فً وسط غطاء الشرٌحة -
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انخامست 

 

مدرس المادة             
 د. مصطفى رشٌد مجٌد القٌسً

 

بحٌث ٌكون التجوٌف ممابال للمطرة فً وسط   توضع الشرٌحة على غطاء الشرٌحة الزجاجٌة الرلٌمة ، -

 .بحٌث ٌكون الغطاء ملتصما مع الشرٌحة   التجوٌف،

 البكتٌرٌة فً منتصف التجوٌف.   تملب الشرٌحة بسرعة مع الحفاظ على وجود نمطة البٌئة -

وٌمفل  ،ال، ثم ٌخفض المكثف للٌٌرة الموةالصغ   فحص النمطة المعلمة تحت المجهر، مستعمال العدسة -

 .نة بوضوحضاءة للتمكن من رؤٌة العٌاالجزئٌا ً لتملٌل    الحجاب

 المجهري.   تعدل حافة الشرٌحة لوضع حافة النمطة فً وسط مجال -

 وضع نمطة زٌت السٌدر، على غطاء الشرٌحة.   تغٌر العدسة الصغٌرة إلى كبٌرة الموة، ثم إلى الزٌتٌة، بعد -

 تعدٌل اإلضاءة، بواسطة المكثف، حتى ترى  تفحص حافة العٌنة، مع تحرٌن الضابط الدلٌك ببطء، مع -

 بشكل واضح.   البكتٌرٌا

 .لحظ حركة البكتٌرٌا، عند حافة النمطة المعلمة -

    البكتٌرٌة ونوعٌة حركتها. الخالٌا   حظات برسم شكل البكتٌرٌة، وطرٌمة تجمٌعالدون الم -

 

 :بعد تصبٌغها مٌتة وهً لخالٌاثانٌا: الفحص المجهري ل

ُٔبئ٢ أُؼِوخ ثٚ ال ٣ٌل٢ ُشؤ٣زٜب ثٞظٞػ، ُزُي اُجٌز٤ش٣ب اُؾ٤خ ػذ٣ٔخ إُِٞ روش٣جبً، ٝرجب٣ٜ٘ب ٓغ اُٞسػ ا

 visible ، كزصجؼ ٓشئ٤خك٢ إُِٞ ػٖ اُٞسػ أُٞعٞدح ثٚ  contrastكإٕ صجؾ اُجٌز٤ش٣ب ٣غؼِٜب رزجب٣ٖ

ً ثؼط اُصجـبد٣ٝسَٜ ر٤٤ٔضٛب  internal ُز٤٤ٔض اُزش٤ًجبد اُذاخ٤ِخ ُِخال٣ب  dyes. ًٔب رسزؼَٔ أ٣عب

structures ـٜب رٌٕٞ ؿ٤ش ٓشئ٤خٝاُز٢ ثذٕٝ صجinvisible   ٝثبإلظبكخ إ٠ُ رُي، كإٗٚ ٢ٌُ رسزخذّ اُؼذسخ

ك٢ اُلؾص ُِٞصٍٞ إ٠ُ أًجش دسعخ رٌج٤ش ، كإٗٚ ٖٓ األٗست اسزؼٔبٍ  oil immerging lens اُض٣ز٤خ

 preparations wetػٖ اسزؼٔبٍ اُزؾع٤شاد أُجزِخ  stained preparations رؾع٤شاد ٓصجٞؿخ

mounts   اُجٌز٤ش٣ب ال رجذٝ ٓخزِلخ ثذسعخ ًج٤شح ػٖ اُٞسػ أُؾ٤ػ ثٜب، إال أٜٗب رخزِق ػ٘ٚ ًض٤شاً  ؿْ إٔس

ٖٓ اُ٘بؽ٤خ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ، ٛزٙ االخزالكبد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ث٤ٖ اُجٌز٤ش٣ب ٝاُٞسػ، ٢ٛ اُز٢ رٌٔ٘٘ب ٖٓ ر٤٤ٔض اُجٌز٤ش٣ب 

 .ػ أُؾ٤ػثٞاسطخ اُصجؾ. كبُصجـخ رزؾذ ؿبُجبً ٓغ اُخ٤ِخ اُجٌز٤ش٣خ ٤ُٝس ٓغ اُٞس

 :ٌرــــــــــــــــــــــــــــــــــــضـوات التحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخط

 :Smear ة(حاء )المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــعمل الغ -1

اُشش٣ؾخ اُز٢  ب، ثٔؼ٠٘ إٔ رِزصن اُجٌزش٣ب ثسطؼهجَ إعشاء ػ٤ِٔخ اُصجؾ رضجذ اُجٌزش٣ب أُشاد كؾصٜ

 ٝإرا ُْ ٣ضجذ اُزؾع٤ش أٝ اُـشبء كسٞف ٣ضٍٝ ٖٓ ػ٠ِ اُشش٣ؾخ أص٘بء ػ٤ِٔخ اُصجؾ. ،سزصجؾ ػ٤ِٜب

 طريقت انعمم:

 ح راد اُؼوذح، ظؼ٢ ؿٔسٚ إثشح ٖٓ ًَ ٓضسػخ سبئِخ ػ٠ِ سطؼ اُشش٣ؾخ.ثٞاسطخ اإلثش         -

 .سْ ثٞاسطخ إثشح اُزِو٤ؼ أٝ اُسبم اُضعبع٤خ 1ػ٠ِ ٓسبؽخ  اٗشش         -
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انخامست 

 

مدرس المادة             
 د. مصطفى رشٌد مجٌد القٌسً

 

اُشش٣ؾخ ُزغق ك٢ اُٜٞاء أٝ ثٔسي اُشش٣ؾخ أػ٠ِ اُِٜت ثؾ٤ش ال ٣ـ٢ِ اُـشبء أُٞعٞد ػ٠ِ  ارشى         -

 اُشش٣ؾخ.

ضج٤ذ اُـشبء ثزٔش٣ش اُشش٣ؾخ ػ٠ِ اُِٜت صالس ٓشاد ٓغ ٓالؽظخ ٝعٞد اُـشبء ػ٠ِ ثؼذ رُي ر         -

 اُسطؼ اُؼ١ِٞ.

 :heat fix رضج٤ذ ثبُؾشاسح -أ
 

ػذح ٓشاد _ ٣ٝشاػ٠ إٔ اسزؼٔبٍ اُؾشاسح  Bunsen burner ٣ٝزْ إٓب ثزٔش٣ش اُشش٣ؾخ ػ٠ِ ُٜت ث٘ضٕ

أًضش ٖٓ اُالصّ س٤شٞٙ شٌَ ٝرش٤ًت اُخ٤ِخ أُصجٞؿخ ، ُزا ٣غت إٔ رٌٕٞ اُشش٣ؾخ داكئخ ٤ُٝسذ سبخ٘خ _ 

 . ّ ُٔذح ػشش دهبئن66ºػ٘ذ  slide warmer ( hot plate ) أٝ ثٞظغ اُشش٣ؾخ ػ٠ِ ٓسخٖ اُششائؼ

 

 :chemically fix رضج٤ذ ٤ٔ٤ًبئ٢ -ة
 

 . ُٔذح ده٤وخ صْ ٤َٔٗ اُشش٣ؾخ ُِزخِص ٖٓ اٌُؾٍٞ اُلبئط methyl alcohol 95% ًؾٍٞ ٤ٓض٢ِ٤ ثٞظغ

 

 :Staining صبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــػانخ -2

رةزْ ػِة٠ ػ٤٘ةبد ٓصةجٞؿخ.  –ُزؾذ٣ةذ أشةٌبُٜب اُؼبٓةخ أٝ أعضائٜةب أُخزِلةخ  -ِت دساسبد األؽ٤بء اُذه٤وةخإٕ أؿ

 االثةٞاؽ٣ٝوصذ ثؼ٤ِٔخ اُصةجؾ ٛةزٙ رِة٣ٖٞ اٌُبئ٘ةبد اُؾ٤ةخ اُذه٤وةخ ثصةجـبد خبصةخ ُزؾذ٣ةذ أعضائٜةب أُخزِلةخ ًبألسةٞاغ 

, ٗؼط٢ رؼش٣لب ٓجسةطب ُِصةجـخ.٢ٛ ٓةبدح ِٓٞٗةخ ػعة٣ٞخ ٝهجَ اُؾذ٣ش ػٖ أٗٞاع اُصجـبد  ٝؿ٤شٛب ٝأُؾلظخاُذاخ٤ِخ 

ً ٝاُصجـبد إٓب إٔ رٌٞ ُٜب اُوذسح ػ٠ِ االُزؾبّ ٓغ أُٞاد األخشٟ ٓؼط٤خ ُٜب إُِٞ .  ،ٕ غج٤ؼ٤ةخ ٝٛة٢ اُزة٢ ر٘ةزظ غج٤ؼ٤ةب

رسةزخذّ  ٝإٓب إٔ رٌٕٞ ص٘بػ٤خ ٝٛة٢ اُزة٢ ،ٖٓ أٓضِزٜب صجـخ ا٤ُٜٔبرًٞس٤ِ٤ٖٝ ،ٌٖ اسزخالصٜب ٖٓ أٗسغخ اُ٘جبربد٣ٝٔ

غةةبٍ آب كةة٢ ٓٝسةة٘زطشم ٛ٘ةةب إُةة٠ ثؼةةط أٗةةٞاع اُصةةجـبد األًضةةش اسةةزخذ .بً ثٌضةةشح ٝرسةةزخِص ٓةةٖ هطةةشإ اُلؾةةْؽب٤ُةة

 .اُذساسبد ا٤ٌُٔشٝث٤خ
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 : Simple stain البسٌطة الصبغات :أوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         : Staining method غالتصبٌ ٌقةطر
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 : Differential stain (Compound) انمركبت (انخفريقيت) انمفرقت انصبغاثثانيا: 

 :Gram Stain رام(ك)صبغت  -1

أٝ األصةةجبؽ اُز٤ٔض٣ةةخ  ٣Compound  stainingؼةةشف ٛةةزا اُ٘ةةٞع ٓةةٖ اُصةةجؾ أ٣عةةبً ثبُصةةجؾ أُشًةةت     

ّ أٍٝ ٖٓ سصذ رِةي اُظةبٛشح، ُةزُي كٜة٢ رؼةشف ثبسةٔٚ ٝٛة٢ 1884ػبّ  ٣ٝChristian Gramؼزجش اُؼبُْ  

 ر٤٤ٔض ث٤ٖ ٓغٔٞػبد ثٌز٤ش٣خ ٓخزِلخ . 

 شاّ ٖٓ أسثؼخ ٓؾب٤َُ ٓخزِلخ : ًرزٌٕٞ صجـخ   

 صجـخ هبػذ٣خ " اٌُش٣سزبٍ اُج٘لسغ٢" ٝرؼزجش اُصجـخ األسبس٤خ . -1

 ٓؾٍِٞ "ا٤ُٞد" . -2

 ػبَٓ ٓض٣َ ُِٕٞ "اٌُؾٍٞ" . -3

 ٓعبدح "اُسلشا٤ٖٗ . صجـخ -4

ػ٘ذ إرجبع ٛزٙ اُطش٣وخ ٗغذ إٔ ثؼط إٔ أٗٞاع اُجٌز٤ش٣ب رصطجؾ ثبُصجـخ اُوبػذ٣خ ك٢ ٝعةٞد ا٤ُةٞد، ثذسعةخ    

ال ٣ٌٖٔ ٓؼٜب إصاُخ اُصجـخ ٖٓ اُخال٣ب ػٖ غش٣ن اُـسة٤َ ثةبٌُؾٍٞ أٝ األسة٤زٕٞ كة٢ ؽة٤ٖ إٔ اُةجؼط ا٥خةش 

سةةُٜٞخ ثبسةةزؼٔبٍ اٌُؾةةٍٞ، ٝأُغٔٞػةةخ األُٝةة٠ ٓةةٖ اُجٌز٤ش٣ةةب ٓةٖ خال٣ةةب اُجٌز٤ش٣ةةب ٣ٌٔةةٖ إصاُةةخ اُصةةجـخ ٜٓ٘ةةب ث

رؼةشف ، أٓةب أُغٔٞػةخ اُضب٤ٗةخ كٜة٢ positive Bacteria Gram  شاّ ًةرؼةشف ثبُجٌز٤ش٣ةب أُٞعجةخ ُزلبػةَ 

، ُٝزسةة٤َٜ سؤ٣ةةخ خال٣ةةب أُغٔٞػةةخ اُضب٤ٗةةخ  Gram negative Bacteriaشاّ ًةةثبُجٌز٤ش٣ةةب اُسةةبُجخ ُزلبػةةَ 

د ُةةٕٞ أؽٔةةش ٓضةةَ اُسةةلشا٤ٖٗ ٝارةة٢ رعةةبف ثؼةةذ اُـسةة٤َ ثةةبٌُؾٍٞ ٝرسةة٠ٔ اُصةةجـخ رسةةزؼَٔ صةةجـخ أخةةشٟ را

 اُؼٌس٤خ،ؽ٤ش رصطجؾ اُخال٣ب ثؼذٛب ثبُِٕٞ األؽٔش. 
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 األدواث وانمىاد انالزمت :

سةةبػخ ، أل ألٕ أُةةضاسع 24-18، ػٔشٛةةب ٓةةٖ Young  culturesٗؾعةةش ٓةةضاسع ؽذ٣ضةةخ اُؼٔةةش  -1

 (  ٝ ٗغٜض ٜٓ٘ب ٓؼِن ثٌز٤ش١ ٓ٘بست.اُوذ٣ٔخ ر٤َٔ إ٠ُ كوذ خبص٤خ اُصجؾ أُٞعت 

 صجـخ اٌُشسزبٍ اُج٘لسغ٢, ًؾٍٞ اص٢ِ٤, ٓؾٍِٞ ٣ٞد ٝ صجـخ اُصلشا٤ٖٗ . -2

 .(االسصألص٣ذ س٤ذس  -3

 ششائؼ صعبع٤خ ٝاثش خبصخ ثبُجٌزش٣ب. -4

 

 انشريحت:ححضير طريقت 

 : وانخثبيج عمم انغشاء -

 

  اُ٘ظ٤لخ اُشش٣ؾخ ػ٢ِ اُجٌز٤ش١ أُؼِن ٖٓ ٗوطخ ٗأخز اُؼضٍ إثشح ثبسزخذاّ -1

  اُشش٣ؾخ ػ٢ِ ٝٗلشدٛب -2

 .ثبُِٜت بٗضجزٜ  صْ -3

 

 ػ :يصبخان -

 

 ٗصجؾ اُـشبء ثٔؾٍِٞ ثبٌُش٣سزبٍ اُج٘لسغ٢ ُٔذح ده٤وخ. -1

 ٗزخِص ٖٓ ٓؾٍِٞ اُصجـخ ، صْ ٗـسَ اُشش٣ؾخ ثبُٔبء اُغبس١ اُخل٤ق.  -2

 ٗـٔش اُـشبء ثٔؾٍِٞ ا٤ُٞد، ٝٗزشًٚ ُٔذح ده٤وخ .  -3

 ٗزخِص ٖٓ ٓؾٍِٞ ا٤ُٞد ، صْ ٗـسَ اُـشبء ثبُٔبء اُغبس١ اُخل٤ق.  -4

 ى اُشش٣ؾخ ُزغق ك٢ اُٜٞاء . ٗزش -5

%(، ٝرُي ثإظبكزٚ ُِشش٣ؾخ هطشح هطشح ٓغ إٓبُةخ اُشةش٣ؾخ ٤ُزسةبهػ 95ٗـسَ اُـشبء ثٔؾٍِٞ اإل٣ضبٍٗٞ أل -6

ٜٓ٘ب اٌُؾٍٞ ثؼذ ٓشٝسٙ ػ٠ِ اُـشبء ، ٝرسزٔش اإلظبكخ ؽز٠ ٣صةجؼ اٌُؾةٍٞ أُزسةبهػ ٣ٌةبد ٣ٌةٕٞ ػةذ٣ْ 

 إُِٞ. 

 ١ اُخل٤ق. ٗـسَ اُـشبء ثؼذ رُي ثبُٔبء اُغبس -7

 ٗـٔش اُـشبء ثٔؾٍِٞ اُسلشا٤ٖٗ ُٔذح ٗصق ده٤وخ.  -8

 ٗزخِص ٖٓ ٓؾٍِٞ اُصجـخ ، صْ اؿس٢ِ ثبُٔبء اُغبس١ اُخل٤ق.  -9

ٗزشى اُشش٣ؾخ ك٢ اُٜٞاء ٢ً رغق رٔبٓب ، ٣ٌٝٔةٖ اإلسةشاع ٓةٖ ػ٤ِٔةخ اُزغل٤ةق ثزؼةش٣ط اُشةش٣ؾخ إُة٠  -16

 اُٜٞاء اُسبخٖ كٞم ُٜت ث٘ضٕ. 

 ٗعغ ٗوطخ ثس٤طخ عذاً ٖٓ ص٣ذ اُس٤ذس ػ٠ِ اُـشبء ا٤ٌُٔشٝث٢.  -11

 ٗلؾص اُشش٣ؾخ ثإسزؼٔبٍ اُؼذسخ اُض٣ز٤خ.  -12

 ٗذٕٝ أُشبٛذح ٝٗؼِن ػ٢ِ اُزغشثخ. -13
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 Acid fast stainingانصبغت انصامذة نالحماض -2

 طش٣وز٣ٖ٤زْ ر٘ل٤زٛب ث

 Ziehl-Neelsen ::األونى

 

 THE COLD METHOD ACID FAST STAIN Kinyoun : :انثانيت

 

رؾزٟٞ ػ٠ِ ٓؾزٟٞ ػب٠ُ ٖٓ اُِج٤ذاد اُصجـخ اُصبٓذٙ ُالؽٔبض ٠ٛ صجـخ رسزخذّ ُِجٌزش٣ب اُز٢     

ٝصجؾ ٛزٙ اُخال٣ب ٣ؾزبط ا٠ُ رسخ٤ٖ ٓغ أسزؼٔبٍ ٛزٙ اُصجـخ ٝاُز٢ ٣صجؼ ٖٓ اُصؼت أصاُزٜب ثؼذ 

صجـزٜب ؽز٠ ثٌؾٍٞ ٓعبكب ُٚ ؽٔط ٝرزعٖٔ اُطش٣وخ اُصجؾ ثٌبسثٍٞ اُلًٞس٤ٖ اُسبخٖ صْ ٓؾبُٝخ 

اصاُخ إُِٞ ٛٞ اُزخل٤ق ٖٓ اُصجـخ صْ  أصاُخ إُِٞ ثٔؾٍِٞ ٖٓ اٌُؾٍٞ اُؾبٓع٢ ٝاُوصذ ثٔؾبُٝخ

اُصجؾ أُعبد ُِخال٣ب ٣ٝضٍٝ إُِٞ ٖٓ اُجٌزش٣ب اُصبٓذٙ ُالؽٔبض ثجػء شذ٣ذ ثبٌُؾٍٞ اُؾبٓع٢ 

ُٜٝزا رؾزلظ ثِٕٞ اُصجـخ االسبس٤خ ثؼذ اُصجـخ أُعبدح ٝرسزؼَٔ ٛزٙ اُطش٣وخ ك٢ رشخ٤ص ٝدساسخ 

 .ثؼط االٓشاض ٓضَ اُسَ

 

Method: 

1)Make a smear and fix it into fire 

2)Flood slide with carbol fuchsin and heat it until steam rise for 3 to 5 min 

3)Wash with water 

4)Decolourize with acid alcohol for 20 sec 

5)Wash with water 

6)Put methylene blue for 2 min 

7)wash with water 

 

.أؽٔش كبرؼ ٝخِل٤خ صسهبء  ٖٝٓ صْ رظٜش اُخال٣ب ثِٕٞ  

 

Structure stain   ثانثا: صبغت انخراكيب 
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 خطىاث حصبيػ االبىاغ:
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 خطىاث انخصبيػ:
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انخي ركرث سابقامع مكىنخها  األساسيت انخصبيػ خطىاثجذول يىضح   


