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 + الثامنة( السابعة) العملية الجلسة

 Direct microscopic exam املباشر  الفحص املجهري 

 Simple Stainالتلوين البسيط 

 Gram Stainتلوين غرام 

 
 األهداف

 نهدف من هذه الجلسة إلى:

 .بدون تلوين املباشر املجهري  الفحص جراءإ .1

 .للجراثيم املختلفة األشكال على والتعّرف البسيط التلوين جراءإ .2

 .الغرام وسلبية إيجابية الجراثيم بين والتفريق غرام تلوين جراءإ .3

 

 املحتوى العلمي

: الفحص
ً
  Wet exam) )الفحص الرطب تلوين بدون  املباشر أوال

 فوقها يوضتتت  ثم الجرثومي، املستتتتحل  من صتتتغي ة قطرة منتصتتتفها في يوضتتت  نظيفة زجاجية شتتتريحة ستتتت دمن .1

 .نظيفة ساترة

 .x 100 الغاطسة ، ثم بالعدسة x 40التكبي  ذات بالعدسة تفحص .2
 

 حركة أي براونية حركة) حركتها ونوع منها املتحركة وخاصة وعددها الجراثيم رؤية هو السري  الفحص هذا من الغاية

 من ، ولكن)املجهرية الستتتتتتاحة الجرثومية الخلية فيها تجتازوهادفة  ستتتتتتريعة نشتتتتتتطة حقيقية حركة أو املكان، في اهتزازية

 من خالل هذا الفحص. الجراثيم أشكال عن كاملة فكرةأخذ  الصع 

تلوين  الى نلجأ لذلك دقيق، بشتتكل الجرثومية الخاليا دارستتة الصتتع  من تجعل املستتتةرة وحركتها الخاليا شتتفافية نإ

 .لها املطول  بالفحص لنا يسةح ،ثابت وبشكل وضحأ بشكل الخاليا تبدول الجراثيم (تصبيغ)

: الفحص بعد التلوين
ً
 ثانيا

 تين:ب اصي تتصف أن حية مادة صبغ لغرضعند استعةالها  كيةيائية مادة يشت ط في أي

 التلوين على القدرة Chromogenic. 

 الخلوية املكونات بعض م  التفاعل على القدرة. 
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 :نوعين من مالحأ تعد املجهرية االحياء لدراسة تست دم التي الصبغات معظم نإ

الشتحنة  موج  اللون  أو للصتبغة الحامل يون األ  فيها يكون  :(قاعدية )أمالحBasic dye  قاعدية أساسية صبغات  .1

Cation مثال: صتتتتتتتتتتبات أزر  املي يلين ،Methylene blue  تفكك إلى ي والذيعبارة عن كلوريد املي يلين األزر  الذي هو

ذي الشتتتتتحنة الستتتتتالبة، ولون الصتتتتتبغة  chloride-والكلوريد   methylene blue+املي يلين األزر  ذي الشتتتتتحنة املوجبة  

 هنا يحدده أيون املي يلين األزر .

الشتتتتتتتحنة  ستتتتتتتال  اللون  أو للصتتتتتتتبغة الحامل األيون  فيها يكون   ام ببببببية(: )أمالحAcidic dye صبببببببغات  ام ببببببية   .2

Anion مثال: صبات اإليوزين ،Eosin   عبارة عن إيوزينات الصوديوم الذي هو األحةرSodium eosinate تفكك ت التي

، ولون الصتتتتتتتتتتتبغة هنا ذي الشتتتتتتتتتتتحنة املوجبة odiumS+والصتتتتتتتتتتتوديوم  الشتتتتتتتتتتتحنة الستتتتتتتتتتتالبة اتذ osinateE- اتإلى األيوزين

  .يحدده أيون اإليوزين األحةر
 

)تحتوي على العديد من املكونات ذات الشتتحنة الستتالبة( شتتحنات ستتالبة بشتتكل عام الخاليا الجرثومية ستتطوح تحةل 

 لنةو الجراثيم، لذا  pHعندما يكون 
م
 من التعادل، وهو الوستتط املعتاد غالبا

م
ذات  الخاليا الجرثومية تنجذبالوستتط قريبا

وبالتالي تتلون بها، أما الصبغات الحامضية ذات  ،الشحنة السالبة إلى األيون املوج  الحامل للون في الصبغات القاعدية

 حولها
م
وبالتالي الذي يتصبغ هو الخلفية أو  ،األيون السال  فت نافر معها الخاليا الجرثومية وال تصبغها وإنةا تشكل راسبا

   .التلوين السلبي() الشريحة التي تظهر ملونة

أشتتتتتتتتتكالها وصتتتتتتتتتفااها الخلوية )وجود األهداب، أو الستتتتتتتتتياط، أو  ودراستتتتتتتتتة رؤية الجراثيم تستتتتتتتتتهيل هوالتلوين  من الهدف

   أو األبوات(، ومعرفة التنوع الجرثومي ضةن العينة املدروسة، ونسبة كل نوع من األنواع املوجودة. املحفظة،

 أشكال الجراثيم

 األشكال الثالثة األساسية للجراثيم وهي:( 1يظهر الشكل )

 :Cocci املكورات .1

 لعنقوديات اStaphylococci .) تشبه عنقود العن( 

  العقدياتStreptococci .)على شكل سبحي( 

  املكورات املزدوجةDiplococci. 

  املكورات الرباعيةTetraden. 

  املكورات الثةانية الرزميةSarcina ) تشبه املكع(. 

 :Bacilli العصيات .2

  العصيات املكورة Coccibacilli 

 متطاولة، أو أحد طرفيها أعرض من الطرف اآلخر كالعصيات الوتدية( العصيات املفردة( 

 العصيات العقدية أو الخيطية (Chain of bacilli ) Streptobacilli  )على شكل سلسلة(. 
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 Spirals:   امللتويات .3

  الضةاتVibrios )تكون على شكل حرف الواو، أو مقوسة(. 

  الحلزونياتSpirilla (نحناءات وتةوجااها منتظةة، أو قد تكون على شكل حرف ا لها عدةS). 

  اللولبياتSpirochaetes .)متعددة االنحناءات وشكلها ثابت( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشكال الجراثيم.: (1الشكل )

 :التفريقي والتلوين البسيط التلوين إلى التلوين طر   تقسيم يةكن

  التلوين البسيطSimple Stain 

 الجرثومية الخاليا رؤية منه الهدف، (2الشكل ) الجرثومية الخاليا لتلوين وحيد (أساس ي) قاعدي ملون  يستعةل فيه

 واألحجام الخاصة بها. األشكال دراسةباإلضافة إلى  املجهر الضوئي، خالل من بوضوح

 ،Crystal violet الكريستتتتتتال ، وبنفستتتتتجيةSafranin or Fuchsinأو الفوكستتتتتين  الستتتتتافرانين املستتتتتت دمة: امللونات من

 .Methylene blue وأزر  املي يلين
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 طريقة العمل:

: تح ير اللطاخة أو املسحة 
ً
 :Smear preparationأوال

 لتب د. ثوان وتت ك عدة بالله  الزرع عروة تعّقم .1

ق من ملء العروة يؤخذ .2
ّ
 املستعةرة. سطح من أو الجرثومي املعل

من  مستعةرة املست دم كان وفي حال، دائري  بشكل نظيفة وتوّزع زجاجية شريحة إلى باملر   املليئة العروةتنقل  .3

 زجاجية نظيفة. شريحة على عقيةةماء  نقطة م  يتم املزجفاملغذي الصل   وسط اآلغار

 ).الشريحة على أبيض رقيق غشاء رؤية من التأكد يج  (بالهواء اللطاخةتجفف  .4

ت .5 ؛ إذ يتم قتتتل مرات 3 مصتتتتتتتتتتتتتتبتتاح كحولي لهتت  على معتتتدلتتة بستتتتتتتتتتتتتترعتتة تةريرهتتا خالل من بتتالحرارة اللطتتاختتة تثبتتّ

 .الغسلعند اللطاخة  الجراثيم ولكن دون ت ري  شكلها، كذلك من أجل عدم زوال

  املحضر كون عندها يو  ،نت ك الشريحة لتب د .6
م
 .للتلوين جاهزا

 :
ً
 :البسيط التلوينثانيا

 نض  الشريحة على حوض التلوين. .1

 .دقيقة 1-2 ملدة الفوكسين أو ،الكريستال بنفسجية أو ،نبأزر  املي يلي (اللطاخةالشريحة )مكان  نغةر .2

 ماص ور  بواستتتتتتتتتتتتتتطة الحواف واألطرافعلى  املاء الزائد من ويجفف ،املقطر باملاء بلطف الشتتتتتتتتتتتتتتريحةتغستتتتتتتتتتتتتتل  .3

اف(
ّ
 .امللونة مكان اللطاخة مسح لعدمم  االن باه  )نش

 .x 100ذات التكبي   الغاطسة العدسة باست دام لتفحصتوض  الساترة ثم قطرة من زيت األرز،  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خطوات التلوين البسيط.(2الشكل )
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 ب  التلوين
ّ
  Differential Stain التفريقي أواملرك

 .غرام لوينتو ، التلوين املقاوم للحةض ومن أمثلته: مراحل، عدة وعلى ملون  من أكث  فيه يستعةل

 للحمض املقاوم التلوين  Acid-fast stain 

جراثيم ك Mycobacteria املتفطرات لتةييز Ziehl Neelsen  نيلستتتتون  زيل تلوينستتتتتعةل التلوين املقاوم للحةض أو ي

يةيزها  (Mycolic acid, Waxذو بنية خاصتتتتتة ) خلوي  جدار املتفطراتهذه لك تتة،  Acid-fast bacteriaمقاومة للحةض 

لله  مصتتتتتتتتتتباح كحولي عدة مرات، ومت  تعريض الشتتتتتتتتتتريحة بعد  بأحةر الفوكستتتتتتتتتتين بصتتتتتتتتتتعوبة تتلون  ؛ إذالجراثيم باقيعن 

 الجراثيم تظهرلق ملون أزر  املي يلين بعتتدهتتا يطبّ  ،إزالتتته بتتالحةوض القويتتة  يةكنال حيتت   ؛أختتذت امللون احتفظتتت بتته

 . زرقاء خلفية على حةراء كعصيات

 يضم جنس املتفطرات:

 (.كوخصيات أو ع)عصيات السل  Mycobacterium tuberculosis السلية املتفطرة 

 )عصيات الجذام(. Mycobacterium lepra الجذامية املتفطرة  

 تلوين غرام 

على  م تلفين بلونين الجراثيم باستتتتتتتتت دام صتتتتتتتتبغتين لتلوين طريقة 1884 عام Christian Gram الدنةاركي اك شتتتتتتتتف

 .باسةه الطريقةهذه  وسةّيت ،التوالي

 :(3)الشكل  ،مجةوعتين إلى تنقسم الجراثيم أن حي  وجد

 وتدعىجانستتتتتتتتتيان( الأو بنفستتتتتتتتتجية  Crystal violet كريستتتتتتتتتتالال بنفستتتتتتتتتجية (األول  الصتتتتتتتتتبات بلون  تحتفظ األولى: 

 .+Gالغرام  بإيجابيات

 الستتتتتتتتتتتافرانين وهو الصتتتتتتتتتتتبات الثاني لون  تأخذل للون، املزيل حلول املب عند غستتتتتتتتتتتلها األول  الصتتتتتتتتتتتبات تفقد :الثانية 

Safranin  (فوكستتتتتتين كاربول  أوCarbol fuchsin  ، أو الفوكستتتتتتين القاعديBasic fuchsin ، أو )أحةر الفوكستتتتتتين

 . -Gبسلبيات الغرام املجةوعة هذه وتدعى

 
 : الجراثيم إيجابيات وسلبيات الغرام بعد تلوينها.(3الشكل )
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 غرامتلوين مبدأ 

أكث   +G الجراثيم عند فهو ،الخلوي  الجدار تركي  إلى األحةر اللون  أو البنفستتتتتتتتتتت ي باللون  إما الجراثيم ن تلوّ  يعود

يتتتألف من طبقتة حيتت  ) -G الجراثيم عنتتد ( منتتهPeptidoglycanالبب يتتدوغليكتتان  ستتتتتتتتتتتتتتةيكتتة من طبقتتةيتتتألف من ) ث تتانتتة

 متتتتتعتتتتتتتددستتتتتتتتتتتتتتتكتتري )دستتتتتتتتتتتتتتتم وستتتتتتتتتتتتتتتكتتر دستتتتتتتتتتتتتتتم عتتلتتى حتتتتتتتاوي ء ختتتتتتتاريتتي هتتيتتولتتي ن يتتعتتلتتوهتتتتتتتا غشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارقتتيتتقتتتتتتتة متتن التتبتتبتت تتيتتتتتتتدوغتتلتتيتتكتتتتتتتا

lipopolysaccharide)،  (4)الشكل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغرام.: الجدار الخلوي عند الجراثيم إيجابيات وسلبيات (4الشكل )

 مرا ل تلوين غرام

 تلوين غرام وهي: ( مراحل5يّبن الشكل )

 البنفس ي. باللون  الجراثيم كافة تصبغ، الكريستال بنفسجية األول وهو امللّون  عند إضافة .1

 .يحتجز في طبقات الجدار الخلوي  الكريستال بنفسجية م  معقد يشكل اليود فإن ،لوغول  محلول  إضافة عند .2

 كيفكل الرقيق عند الجراثيم سلبية الغرام الخلوي  الجدار ي ت   و  الدسم يذي  فإنه ،لون ال مزيل إضافة عند .3

 يستتتتتتتتتتتتتطي  ال اللون  مزيل فإنوتعود الخلية الجرثومية عديةة اللون، أما عند اإليجابية الغرام  املعقد الستتتتتتتتتتتتابق

 .بلون بنفس ي الجراثيم وتبقى املعقد وبالتالي ال يتفكك الخلوي  عب  الجدار النفوذ

رام باللون األحةر كونها أصتتتتتتتتتتبحت تتلون الجراثيم ستتتتتتتتتتلبية الغ ،أحةر الفوكستتتتتتتتتتين الثاني وهو امللّون عند إضتتتتتتتتتتافة  .4

 .عديةة اللون، بينةا ال يؤثر هذا الصبات على اإليجابية الغرام وتبقى بلون بنفس ي
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 تلوين غرام. مرا ل: (5الشكل )

 طريقة العمل:

: تح ير اللطاخة أو املسحة 
ً
(.أوال

م
 )كةا ذكر سابقا

 
ً
 :تلوين غرام: ثانيا

  امللون(. كةية حس  ي تلف الزمن (دقيقة ملدة الكريستال بنفسجية ن بةلوّ  الشريحة تغةر .1

 .املقطر باملاء تغسل .2

 .واحدة دقيقة ملدة) املثبت بةحلول اللوغول )اليود الشريحة تغةر .3

 .املقطر باملاء تغسل .4

 ثانية. 20 إلى 10 ملدةالجاري على الشريحة املحةولة بشكل مائل   % 95 الكحول  باست دام اللون  يزال .5

 حي  الالزم، أكث  من اللون  ُيزال ال حت  فيها الحذر يج  والتي الحاستتتتتتتتتةة الخطوة هي الخطوة هذه تعتب  مال ظة:

 .الغرام سلبية جراثيم وتبدو كأنها بسهولة البنفس ي لونها تفقد أن الغرام إيجابية الجراثيم من للعديد يةكن

  املستتتتتتتتتتتتتتتعةل اللون  مزيل اختيار يتم
م
 الكحول  يعد حي  ،اللون  إزالة خطوة إلنجاز املطلوبة الستتتتتتتتتتتتتترعة على اعتةادا

  الكحول اإلي يلي من امل ستتتتاوي  املزيج بينةا ون،ت اللمزيال  فهو أستتتترع أما األستتتتيتون  اللون، مزيالت أبطأ  %95اإلي يلي

 .متوسطة بسرعة يعةل واألسيتون 
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 .املقطر باملاء تغسل .6

 .واحدة لدقيقة) الثاني ن امللوّ  (أحةر الفوكسين ن بةلوّ  الشريحة تغةر .7

 .املقطر باملاء تغسل .8

 املجهر. تحت فحصها قبل كامل بشكل بالهواء الشريحة وتجفف نشاف، بور  بلطف يجفف املاء الزائد .9

 .x 100ذات التكبي   الغاطسة العدسة باست دام لتفحصتوض  الساترة ثم قطرة من زيت األرز،  .10
 

 أمثلة عن الجراثيم التي تتلون بطريقة غرام:

 :الغرام إيجابية

  .العنقودية املكوراتو  الرئوية، العقدياتو  ،العقدية املكورات 

 .الدفت يا عصياتو  الكزاز، عصياتو  الخبيثة، الجةرة عصيات 

 سلبية الغرام:

 .السحائية النايسي ياو  البنية، النايسي يا 

، الشتتتتتتتتتتتتتتيغالو  ،ولونيتتةقال كتتاأليشتتتتتتتتتتتتتتريكيتتةاإلمعتتائيتتات )عتتائلتتة و الزوائف الزنجتتاريتتة، و ، أو الهيضتتتتتتتتتتتتتتتة ضتتتتتتتتتتتتتتةتتات الكولي ا 

 .)واألنتي وباكت ، الكليبسيالو  ،الب وسيالو 

 التلوين أخطاء

 كاذب:  غرام سلبي

 .أقرب إلى الزهري  فاتح +G للجراثيم البنفس ي اللون  فيبدو ،اللون  مزيل فت ة نطيل عندما 

 .الكريستال بنفسجية نقصر فت ة عندما  

 إذا كانت املستعةرة قديةة بسب  ت رب جدارها الخلوي. 

 :كاذب غرام إيجابي

بلون بنفس ي -G لجراثيما فتبدو ،الكريستال بنفسجية فت ة نطيل عندما 

.اللون  مزيل فت ة نقصر ندماع 

 

 انتهت الجلسة ... بالتوفيق للجميع
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