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 Identification of Bacteria البكتريا تشخيص

 االنزيموث  بوبا  بثالسوتاثن  ال سو  فو  الغذائيو  المو ا  تمريول عون ينوت  البكت يوث  تكوثر  نمو  إن    
 أ   جو   يو  الغذائ ال سو  فو  المتو ف   الم ا  استيالك عمى ق  تو( ى يتو المجي ي الكثئن تا   الت 
 فو   المتو ف    )الغذائيو  المو ا ( الدوثم المو ا  اسوتد ام إمكثنيو  يحو   الوذي ىو  األنزيموث  ىوذ اناو ام
 األنزيموث  توتحكم  بوذلكخ الو الدم يو   كيو  االت بنوث  أ  لم ثقو  كمصو   منيوث  االسوتاث   البيئو 
 التونا  نو   المسوتيمك  السوك  نو   مرول  دث جيوث الداليوث  ادول تحصول التو  البثي كيميث ي  ي ا بثلتغ

 تحمول عموى  قثبميتيوث الب  تينوث   أ  األمينيو  األحموث  تكسوي  عموى القو     )الىو ائ  ا  ىو ائ (
 .ال ى ن
 لتح ي  تج ى الت  الاممي  الاح صث  من مجم ع  علىIdentification البكت يث تشديص ياتم 

 :  ا ا اإلج هىذ تتضمن .المجي ل  الازل  إليو تنتم  الذي )الامم  االسم( الامم  التصنيف
1. Pure Culture  نق   بشكل المنثسب  المدتب ي  البيئث  عمى البكت يث عزل 
 .) ال… ق ام  شكل  ل ن  حجم (  الممستام   المظي ي الشكل  اس   .2
 .البكت يث تصبيغ .3
 .البثي كيميث ي     ا االدتبث .4
 .السي  ل ج  التنمي  .5
 .الاثر  التنمي  .6

 حس  غي ىث أ  لمحثم  الصثم   الصبغ  أ ك ام  بصبغ   تصبيغيث نق  بشكل البكت يث عزل با 
 بينيث فيمث المتقث ب  المجثميع بين لمتا يق البثي كيميث ي    ا االدتبث من مجم ع  ىنثك اإلصثب  ن  
  من تمك االدتبث ا   الاسي ل جي  الم  ف ل جي  الصاث  ف 
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 IMViCأختبارات 

IMVIC Test : تمييز  لتشخيص واختبارات مصممة  ألربعةالكلمة هي مختصر او جمع هذه

 :العائلة المعوية وهي Enterobacteriaceaeأفراد عائلة 

   Indole production test :(I)  االن  ل انتثج فحص.
 Methyl Red Test (M)  األحم . المريل فحص

 Voges Proskauer test (V)  ب  سكث   ف ك  فحص.
 For easier pronounciation (I)   التماظ لسي ل.
 Citrate utilization test :(C) االست استيالك فحص  . 

Indole Production test -1  األندول إنتاج اختبار 

  التربتوفررا علررى تللررح اللررامل اامي رري  يريررةيظهررر هررذا ااختبررار عرردرن بعررل األ رروا  البكت     

Tryptophan   اختبررراراتكجرررزن مررر   ااختبرررار  اسرررتعماحيرررتم ليررر    اا ررردوح إل ترررا IMViC   

  Proteus و E. coli معظرم سرتاتف  Enterobacteriaceaeمصممة للتمييز بي  أفراد عائلرة ال

vulgaris و Providencia  تررا  لل ررة مررع   تريبتوفررا  ال مل األمي رريالررال تلطررم لهررا عرردرن علررى  

  اإل دوح.

الرذ  يعمرح   Tryptophanase   إل رزيم الم تجرة البكتريرا ا روا  عر  التلرر يهدف ااختبار الى    

  (NH2-)مرع  زالرة مجموعرة األمري  الوسرط فري الموجرود التريبتوفرا  اامي ري اللرامل على تلليرح 

 البايروفير  لراملالبكتريرا  تعمح تسرلير   واامو يرا البايروفير  لرامل اا ردوح  ليعطري م ر  

ويظهرر بشركح لل رة  الوسرط فري راكمفيتر اا ردوح امرا   للبكتريرا ل مروا متطلبراتجرزن مر  ك واامو يرا

 kovacs reagentكاشرف  تفاعلرة مرعبعرد  Pepton water لمران اللرو  فري اعلرى سرطح الوسرط

 .اصفر اللو 

 p-Dimethylaminobenzaldehyde   غم 11م     Kovac’sكاشفيتكو  

 Amyl Alcohol مح م  151و Hydrochloric Acid, 373مح م   51و

 



 المرحلة الثانية
  المحاضرة الثالثة                                                             أحياء مجهرية عملي                                     

3 
صالحم.د.ريام فارس عداد:ا  

 

  Indol production testاختبار انتاج االندولاجراء 

 طريقة العمل :

 المراد فلصها  بالبكترياالمع مة وسط مان الببتو  ا ابيب  تل حبواسطة ال اعح  -1

 في اللاض ة م 37ساعة بدرجة  24لمدن  اا ابيب لض   -2

 اا ابيب م  اللاض ة يتم اخرا بعد ا تهان فترن اللضا ة  -3

 الى كح ا بوب م  اا ابيب  kovac’s reagentم  كاشف عطرات  5ف اضت -4

  يجابية او سلبية .تكو  ال تيجة   اعرا ال تيجة -5

ثواٍ  م  الوسط ختح اعلى سطح  بشكح لل ةتكوي  اللو  األلمر )"لل ة الكرز األلمر"(  :ةإيجابي

  ضافة الكاشف.

 لتى بعد  ضافة كاشف م اسب.)تب ى لل ة صفران اللو ( ا يوجد تغيير في اللو   :ةسلبي

 

 مالحظة

ا ي بغي  وكذل لوكوز في اختبار اإل دوح كالتي تلتو  على ال وساطاا عمحا ي بغي أ  تست .1

 .Mueller Hinton Agarأيًضا استعماح 

  مصادر غير  EMBو  MacConkey وسط التي تلتو  على صبغة  مثح األوساط تعد  .2

 .م اسبة للتل يح 

 

 Methyl Red اختبارثانيا: 

ا مكمرح لفلررص ااخررر متتزمرري  او ا  الرردهم  Voges-Proskauerو  Methyl Red اختبرار   

  Glucose broth او وسرط  MR-VPو يمكر  اسرتعماح وسرط للفلصي  هرو  فسر  عمحالوسط المست

 لك  تختلف الكواشف المستخدمة في كح فلص .

 مر  عاليرة راكيرزت وا تا  الكلوكوز أكسدن على البكتريا عابلية لتلديد Methyl Redيستعمح فلص   

يتلروح   Glycolysis  ا  الكلوكروز فري بدايرة اامرر خرتح عمليرة الر لي  اللامضية  ال هائية ال واتج

كح البكتريا تمر بهذه المرللرة بعردها ه را  مسرال  عردن ليمرر  Pyruvic acid الى لامل البايروفي 

بها لامل البايروفي  لسب  و  البكتريا ا  كو ها هوائية او اهوائية او اختيارية . بعل مر  هرذه 

  Lactic Acid  الفورميرر  لرراملكال مررلاا مجموعررة مرر البكتريررا تخمررر الكلوكرروز م تجررة 

 Succinic Acid  Acetic Acid  Formic. ااكتير  لرامل مر  عاليرة كيرزابتر عضوية لوالما

Acid  فضت ع  ا تا   بعل الغازات مثحH2 , CO   يسرمى مسرار فيتم ا تا  االمال وفق مسار

و الترري برردورها سررتخفل لموضررة  Mixed Acid fermentation المخررتلط  تخمررر اللرروامل

ويمكرر  الكشررف ع هررا باسررتعماح كواشررف  4الوسررط الغررذائي  لررى درجررة متد يررة تصررح  لررى أعررح مرر  
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لكاشرف ع رد هرذه فع د اضرافة كاشرف المثيرح االمرر  سريتم تغييرر لرو  ا  Methyl red كيميائية مثح

 العليررا الطب رات فرري فيتغيررر لرو  الكاشررف مرر  األصررفر  لرى األلمررر خاصررة  الدرجرة مرر  اللموضررة

ا   كميرة لسرب االمرر اللرو   لرى كلر  الوسرط يتلروح األ بوبرة ر  وع ردمر  الوسرط  للهوان المتمسة

 كلوكروزوسرط و peptone water الببترو  مران وسرط  الوسرط المسرتخدم فري هرذا ااختبرار هرو

 كلوكروز وسرط ويتكرو ( MR – VP medium )او وسرط   Glucose phosphate  الفوسرفات

 :م  تالفوسفا

 

 طريقة العمل:

  ا ابيب مع مة.في  لضر الم MR-VPاو وسط   Glucose broth تزر  البكتريا في وسط -1

 .ةمئوي 37ساعة بلرارن 44 لمدن  اا ابيب تلض  -2

تر  اا ابيب برفق وتتر    Methyl red مح م  كاشف 1.5  ابيبتضاف لت التلضي  بعد -3

 دعي ة .  15لمدن 

 األصفر.ال تيجة الموجبة لفلص المثيح هو اللو  االمر وال تيجة السالبة هو اللو  

 Voges proskauerثالثاً: فحص 

 مركب متعادح يسمى ا تا على  بكترياالأا وا  م  هذا الفلص لتلديد عدرن بعل  عمحيست       

 "(Acetyl methyl carbonile (Acetoin الجلوكروز جزئيرا  لطريملوكروز  لير  يرتم تكال  " مر

يتلرروح بعرردها  لررى مررادن اح   بمسررار التللررح السرركر  ثررم بواسررطة البكتيريررا لي ررتج لمررل البيروفيرر 
"Acetoinيردعى تخمرر ر" بمسرا Butandiol fermenters  اح مركبرات الوسرط فري يتكرو  لير 

butandiol و  acetoin فري بسريط ا خفرال  لرى يردد  ممرا العضروية اللروامل مر  وعليرحPH  
هذه ال واتج تميح الرى التعرادح ولهرا خاصرية ا ترا  لرو  المرر مرع كاشرف االفرا فثوح الموجرود  الوسط

 . في مليط عاعد 

Glucose phosphate 

 ببتو  غم5

 البوتاسيوم ث ائية الفوسفيت امتح غم 5

 %11 كلوكوز مح يع م بالترشيح51

 مان لتر1
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 متلظات :

:يتكو  م  Omearareagentكاشف   ماه Voges proskauer  الكواشف المستعملة في اختبار

 مح م  الما الم طر. 111غرام م  الكرياتي  في  1.3و KOHغرام  41

مللتر م   3و KOH% 41مللتر م  1:يتكو  م  Barritts reagentكاشف باريت اما ااخر

  الفا  فثوح 1.15

 ا   اسر  وادق واكثر لساسية. ي * يفضح الكاشف الثا

 

 طري ة العمح:

 بالبكتريا MR-VPل ح وسطي Loopبواسطة ال اعح  -1

 م 37ساعة بدرجة 44 - 24 لض  الوسط لمدن  -2

الفا وذل  بإضافة  بعد ا تهان فترن اللضا ة اخر  اا ابيب م  اللاض ة و اضف كاشف باريت -3

 دعي ة. 15ضعف والد وتر  اا ابيب لمدن  KOHثتثة اضعاف ثم  ضافة   فثوح

ا  تلوح الوسط الى االمر دليح على ال تيجة الموجبة وا  ب ان الوسط بدو  اعرأ ال تيجة لي   -4

 تغيير يعتبر  تيجة سالبة.

 . مالحظة : البكتريا التي تعطي نتيجة موجبة للفحص االول تعطي سالبة للثاني والعكس صحيح

  Citrate utilization test الستراتاختبار استهالك  -4

 للكاربو  كمصدر السترات )تخمر( استهت  على ال ادرن البكتريا ع  لكشفل ااختبار يستعمح

 على ال درن لها البكتريا بعل التكتوز أو الكلوكوز غياب ع دف لل يتروجي  وليد كمصدر واامو يا
 على تعتمد ال درن ه هذلي  ا   الطاعة على وحصللل كاربو ي كمصدر  Citrate السترات عماحاست

  جزيئات تكسر لي  الختيا داخح  لى الوسط م  السترات ب  ح ي وم الذ  permease أ زيم وجود

 .للطاعة كمصدر الكاربو  م  لتستفادن الختيا داخح بأ زيمات السترات

 كاربو ات ليعطي والمان الصوديوم مع يتفاعح الذ  الكاربو  أوكسيد ثا ي العمليةه هذ ع  ي تج

  لى األخضر م  الكاشف لو  تغير  لى يدد  مما للوسط PH درجة ترتفع وبذل  ال اعدية الصوديوم

 الوسط هذا  اللو  اخضر صلب وسط وهو  Simmons Citrate Agar وسط يستعمح   قاألزر

ضم  مكو ات الذ  يكو   الكاشف على يلتو  الذ  IMViC ترا اختبا اوساط ضم  الوليد هو

 في اخضر لو   يكو  الذ  Bromothymol Blue Indicator وه الكاشف اسم  ا   فس  الوسط

 م  الوسط لو  تلوحب الموجبة ال تيجةتظهر و باللامضي اصفر بال اعد   ازرق المتعادح  الوسط
 السالبة ال تيجةبي ما  Enterobacter aerogenes. بكتريا في كما اازرق اللو   لى ااخضر

 Escherichia coli  بكتريا لالة في كما أخضر الوسط لو تكو  بب ان 

 طريقة العمل:

 سا.24لمدن  م   37 بدرجة باللاض ة لض تو بالبكتريا  Simmons Citrate Agarتل ح ا ابيب -1

 وت را ال تائج. لضا ة اخر  اا ابيب م  اللاض ةبعد ا تهان فترن ال -2
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 من العائلة المعوية نواعال IMViC اختباراتجدول يوضح نتائج 

Species Indole Methyl Red Voges-Proskauer Citrate 

Escherichia coli Positive Positive Negative Negative 

Shigella
]2[

 spp.  Negative Positive Negative Negative 

Salmonellaspp.  Negative Positive Negative Positive 

Klebsiellaspp.  Negative Negative Positive Positive 

Proteus vulgaris
]3[

 Positive Positive Negative Negative 

Proteus mirabilis Negative Positive Negative Positive 

Citrobacter freundii Negative Positive Negative Positive 

Enterobacter aerogenes Negative Negative Positive Positive 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://en.wikipedia.org/wiki/Shigella
https://en.wikipedia.org/wiki/Shigella
https://en.wikipedia.org/wiki/IMViC#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Salmonella
https://en.wikipedia.org/wiki/Salmonella
https://en.wikipedia.org/wiki/Klebsiella
https://en.wikipedia.org/wiki/Klebsiella
https://en.wikipedia.org/wiki/Proteus_vulgaris
https://en.wikipedia.org/wiki/Proteus_vulgaris
https://en.wikipedia.org/wiki/Proteus_mirabilis
https://en.wikipedia.org/wiki/Proteus_mirabilis
https://en.wikipedia.org/wiki/Citrobacter_freundii
https://en.wikipedia.org/wiki/Citrobacter_freundii
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterobacter_aerogenes
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterobacter_aerogenes

