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BROWNO ir BRENNO dažymo metodas  
 
 
 

  
Gramneigiamos bakterijos 

 
 
 
 
 
 

KODAS APRAŠAS TESTŲ SKAIČIUS 
04–100807 Browno ir Brenno dažymo metodas 100 testų 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostika. Medicinos priemonė                                           Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 
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Preparatas citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti.  
Gramteigiamoms ir gramneigiamoms bakterijoms audinių pjūviuose ir tepinėliuose parodyti. 
 

PRINCIPAS 
 

Gramo dažymas – tai pats svarbiausias metodas bakterijų padermėms diferencijuoti. Vienas paskui kitą naudojami du dažikliai: 
kristalinis violetas (metilvioletas) ir fuksinas. Kristalinio violeto tirpalas nusėda dėl oksidacijos su jodo tirpalu. Gautas kompleksas 
prisijungia prie bakterijos sienelės įvairaus pobūdžio ir intensyvumo jungtimis. Diferencijuojantysis tirpalas kristalinio violeto-
jodo kompleksą nuo tam tikrų bakterijų sienelių pašalina, bet ant kitų jis lieka. Tos bakterijos nusidažo pirmuoju dažikliu ir 
vadinamos gramteigiamomis. Išblukintos bakterijos tada kontrastiškai dažomos raudonu dažikliu; jos vadinamos 
gramneigiamomis. Paprastai laikoma, kad gramteigiamų bakterijų geba išlaikyti dažiklio ir jodo kompleksą priklauso nuo jungties, 
susidarančios tarp komplekso ir molekulės, kurią turi tik gramteigiamos bakterijos – magnio ribonukleato. 
 

METODAS 
 

1) Įdėkite pjūvį į distiliuotą vandenį. 
2) Užlašinkite ant pjūvio 8 lašus reagento A ir 2 lašus reagento B: palikite 1 minutę suveikti. 
3) Nuplaukite distiliuotu vandeniu. 
4) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento C: palikite 3 minutes suveikti. 
5) Nuskalaukite vandeniu ir patapšnokite sugeriamuoju popieriumi, kad visiškai išdžiūtų. 
6) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento D: palikite 1 minutę suveikti. 
7) Leiskite nulašėti skysčiui nuo objektinio stiklelio neplaudami. 
8) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento E: palikite 1 minutę suveikti. 
9) Nuskalaukite vandeniu ir patapšnokite sugeriamuoju popieriumi. 
10) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento F: palikite 1 minutę suveikti. 
11) Leiskite nulašėti skysčiui nuo objektinio stiklelio neplaudami. 
12) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento G: palikite 30 sekundžių suveikti. 
13) Išryškinkite ksilenu ir uždenkite. 
 
 

 
Viršuje pateikta tik orientacinė iliustracija 
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Išsamūs techniniai duomenys  
 

Metodo specifikacijos 

Procedūros trukmė 8 min. 

Papildoma įranga Nereikia 

Rezultatai 

Gramteigiamos bakterijos: mėlynai 
violetinė 

Gramneigiamos bakterijos: rožiniai 
raudona  

Nokardijų ir aktinomicetų filamentai: mėlyna 

Branduoliai: raudona 

Kiti audinio komponentai: geltona 

Komponentai 

A) Kristalinio violeto tirpalas 30 ml 

B) Natrio bikarbonato tirpalas 30 ml 

C) Gramo jodo tirpalas 50 ml 

D) Etanolis ir acetonas 30 ml 

E) Bazinio fuksino tirpalas 30 ml 

F) Pikro rūgšties tirpalas 30 ml 

G) Acetono ir limoneno tirpalas 100 ml 

Laikymas 

Laikymas Preparatą laikykite kambario temperatūroje. Laikyti talpykles 
sandariai uždarytas. 

Laikymo temperatūra 15–25 °C 

Stabilumas Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, 
galima naudoti iki tinkamumo datos. 

Galiojimas 2 metai 

Įspėjimas 

Gaminio klasifikacija 

Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams 
profesionalioje laboratorijoje. 
Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją (pavojaus 
simbolius, rizikos ir saugos frazes) ir visada vadovaukitės saugos 
duomenų lapu. Nenaudokite, jeigu pirminė talpyklė pažeista. 
Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant 
informuoti bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ ir 
kompetentingas institucijas. 

Šalinimas Pavojingos atliekos: vadovaukitės visais valstybės ir regiono 
aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo. 
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