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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
Módszer a Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok differenciálásához szövettani metszeteken és szövet appozíciókon.  
 
 

ELV 
 

A Gram festés a legfontosabb differenciál színezőmódszer a baktériumfajták kimutatására. A módszert két színezőanyag egymást 
követő használata jellemzi: a kristályibolya és a floxin. 
Először a kristályibolyát kicsapatják egy jódoldatos oxidáció segítségével. 
Az ebből létrejött komplex különböző természetű és erősségű kötésekkel rögzül a baktérium sejtfalára. A differenciáló oldat 
eltávolítja a kristályibolya–jód komplexet egyes baktériumok tokjából, de nem hat a többire, amelyek színesek maradnak, és 
Gram-pozitívnak minősülnek. A színtelenített baktériumokat ezután egy piros kontraszt festékkel kimutatják, és Gram-
negatívnak minősítik. A Gram-pozitív baktériumok sajátosságának tulajdonítható a jód színező komplex megtartása a kötésben, 
amely a komplex és csak a Gram-pozitívokban található molekula között jön létre: a magnézium-ribonukleát. 

 
 

MÓDSZER 
 

1) Helyezze a metszetet desztillált vízbe. 
2) Öntse az A flakon tartalmát egy függőleges szövettani edénybe, helyezze bele a tárgylemezt, és inkubálja 56-58 °C-on 15 
percig; nyerje vissza az A flakonba az oldatot egy szűrőpapíron keresztül megszűrve. 
3) Mossa le desztillált vízben. 
4) Helyezzen a metszetre 10 csepp B reagenst: hagyja hatni 3 percig. 
5) Csepegtesse le a tárgylemezt lemosás nélkül, tegyen rá 10 cseppet a C oldatból: hagyja hatni 3 percig. 
6) Mossa le desztillált vízben, és szárítsa meg a tárgylemezt előbb a szűrőpapírban, majd a levegőn 10 percig. 
7) Öntse a D flakon tartalmát egy függőleges szövettani edénybe: mozgassa meg a tárgylemezt 1 percig; nyerje vissza a D flakonba 
az oldatot egy szűrőpapíron keresztül megszűrve. 
8) Ismételje meg a 7. pont műveletét az E reagenssel. 
9) Xilén és balzsam. 
 

 
A kép illusztrációs célokat szolgál 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 40 perc 

Kiegészítő felszerelés 3 függőleges szövettani üvegedény, tölcsér, szűrő, kályha 

Eredmények 

Gram-pozitív baktériumok Kék 

Gram-negatív baktériumok Piros 

Sejtmagok: Piros 

Reagensek 

A) Floxin B oldat 100 ml 

B) Kristályibolya oldat  30 ml 

C) Gram féle jódoldat 30 ml  

D) Aceton – limonol 100 ml 

E) Aceton – limonol 100 ml 

Tárolás 

Tárolás A készítményt környezeti hőmérsékleten tárolja. A tárolóedényeket 
tartsa jól lezárva.  

Tárolási hőmérséklet: 15 -25 °C 

Stabilitás 
Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat időpontjáig 
jónak és újra használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen 
tárolják. 

Érvényességi idő 2 év 

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

A termékek besorolása 

A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális 
laboratóriumi használatra készült. 
A termék osztályba sorolása szerint veszélyes. 
Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat 
(veszélyszimbólumok, kockázati és biztonsági mondatok), és mindig 
olvassa el a biztonsági adatlapot. Ne használja sérült elsődleges 
tárolóedény esetén. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az illetékes 
hatóságok haladéktalan tájékoztatása. 

Hulladékba helyezés Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott 
cégeknek, az érvényes törvényi előírások szerint. 
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