
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 
 
 
 
 
 

مرجع  آزمایشگاه
  سالمت

-W : كد راهنماي اجنام آزمایش 
LM03/00 

  متیل رد
Methyl Red Test  

صفحه  1  از 2  

 
    :هدف   -١

آنرتوباكرتیاسه براساس اعضاي خانواده تشخیص و متایز 
 ومتابولیسم گلوكز  ناشي از فرآورده ائيمیزان 

   Mixed  Acid  Fermentationتولید اسید از طریق مسري 
 
 :اساس آزمایش  -٢

در حمدوده بني  است كه pHمعرف متیل رد یك اندیكاتور 
pH 6 ) زرد ( وpH 4.4 ) واکنش نشان می دهد) قرمز .

كه در آن معرف متیل رد قادر است تا تغیري اسیدیته ای 
رنگ اجياد مناید بسیار كمرت از سایر معرفهاي بیولوژیكي 

در مسري ختمري چند  ،اسیدیته باالبوده و تنها در جماورت 
 .اجياد واكنش مناید اسید از گلوكز مي تواند

 دورهاي انرتوباكرتیاسه ها فقط در ابتد برخي از
ويل تنها باكرتي هایي  نمایندمیتولید اسید انكوباسیون 

 ٤٨-٧٢كه قادر باشند براي مدت طوالني طي انكوباسیون 
داراي واكنش  حمیط را در حد پایني حفظ منایند pHساعت 

 .مثبت میباشند
 
 :منونه اولیه  -٣

 ١٨- ٢٤كشت ( كشت  خالص و تازه از باكرتي مورد نظر 
 )ساعته 

 
 : معرفها وواد م  -٤

- MR/VP Broth   باpH   ایي٩/۶ 
پودر متیل   g 0.1معرف متیل رد كه عبارت است از  -

 آب مقطر   200mlو %  ٩٥الكل اتیلیك   300mlرد در 
 متیل رد را باید در الكل حل منودپودر  ابتدا: توجه 

حملول هتیه شده را باید در . اضافه كردبه آن و سپس آب 
 مصرف روزانه وجهت  .خيچال نگهداري منودشیشه تريه و در 

میلي ٥/٢هفتگي آنرا در لوله هاي در پیچدار به حجم 
  .در خيچال بگذارید لیرت رخيته و

 
   : روش اجنام آزمایش  -٤ 

لوله كشت خالص باكرتي را در چند كلين از ابتدا  -
 .مناییدتلقیح    MR/VP Broth میلی لیرت ٥/٢حاوی 

انكوبه   350Cدر   )روز ٥حداكثر (  ساعت – 72 - 48 
 .منائید



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 
 
 
 
 
 

مرجع  آزمایشگاه
  سالمت

-W : كد راهنماي اجنام آزمایش 
LM03/00 

  متیل رد
Methyl Red Test  

صفحه  2  از 2  

اضافه  Brothقطره از معرف متیل رد را به  ٥سپس   -
و نتیجه واكنش را براساس تغیري رنگ حاصله  منایید

 . دبررسي كنی
 اجياد رنگ زرد               واكنش منفي   
اجياد رنگ قرمز               واكنش مثبت در نتیجه  

 . است  pH<4.5زیاد و اجياد تولید اسید 
   اجياد رنگ نارجني            واكنش منفي  
 

 ۵/٠جهت كوتاه تر كردن زمان نتیجه گريي مي توان حدود 
را در لوله اي رخيته و مقدار    MR/VP Broth میلی لیرت

از و پس  ودب را در آن تلقیح منواز میكر ینسبتًا زیاد
معرف  قطره  ١-٢،   350Cساعته در  ١٨-٢٤انكوباسیون 

واكنش را مشاهده  کرده،را به آن اضافه   متیل رد
 .منود
 
 : كنرتل كیفيبرنامه    -٥
 Ecoli  ATCC     25922  :كنرتل مثبت 

 Klebsiella،  13048 نوزایانرتوباكرت آئروژ  :كنرتل منفي
Pneumoniae  ATCC  13883 

 
 كنرتل قبل از اجنام آزمایش، ،در هر روز كاري:  توجه 
  .شود با سویه هاي مثبت و منفي اجنام باید كیفي

 


