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Gramnegatīvas baktērijas 

 
 
 
 
 
 
 

KODS APRAKSTS TESTU SKAITS 
04-100807 Brown Brenn 100 testu 
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Produkts paraugu sagatavošanai cito-histoloģiskai izmeklēšanai ar optiskās mikroskopijas palīdzību.  
Grampozitīvu un gramnegatīvu baktēriju attēlošanai audu sekcijās un uztriepēs. 
 

PRINCIPS 
 

Krāsošana pēc Grama metodes ir svarīgākā metode baktēriju sugu diferencēšanā. Viena pēc otras tiek izmantotas divas 
krāsvielas: kristāliski violetā un fuksīna sarkanā krāsā. Kristāliski violetais šķīdums izgulsnējas, oksidējoties ar joda šķīdumu. 
Atvasinātais komplekss piesaistās baktēriju šūnu sieniņām ar atšķirīga rakstura un intensitātes saitēm. Ar diferencējošo šķīdumu 
kristāliski violetais joda komplekss tiek noņemts no dažu baktēriju šūnu sieniņām, bet uz citām tas neiedarbojas. Tām paliek 
pirmējā krāsviela un tās sauc par grampozitīvām. Pēc tam bezkrāsainās baktērijas tiek kontrastējoši krāsotas ar sarkanu krāsvielu; 
tās sauc par gramnegatīvām. Grampozitīvo baktēriju spēju paturēt krāsvielas-joda kompleksu parasti piedēvē saitei, kas rodas 
starp kompleksu un molekulu, kas ir tikai grampozitīvām baktērijām, proti, magnija ribonukleātam. 
 

METODE 
 

1) Ievietojiet sekciju destilētā ūdenī. 
2) Iepiliniet sekcijā 8 pilienus reaģenta A un 2 pilienus reaģenta B: atstājiet iedarboties 1 minūti. 
3) Mazgājiet destilētā ūdenī. 
4) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta C: atstājiet iedarboties 3 minūtes. 
5) Noskalojiet ūdenī un nosusiniet ar filtrēšanas papīru, līdz ir pilnīgi sauss. 
6) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta D: atstājiet iedarboties 1 minūti. 
7) Nožāvējiet priekšmetstikliņu, nemazgājot to. 
8) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta E: atstājiet iedarboties 1 minūti. 
9) Noskalojiet ūdenī un nosusiniet ar filtrēšanas papīru. 
10) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta F: atstājiet iedarboties 1 minūti. 
11) Nožāvējiet priekšmetstikliņu, nemazgājot to. 
12) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta G: atstājiet iedarboties 30 sekundes. 
13) Dzidriniet ksilēnā un nostipriniet. 
 
 

 
Attēls ir paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem 
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Tehniska informācija  
 

Metodes specifikācijas 

Procedūras laiks 8 minūtes 

Papildaprīkojums Nav nepieciešams 

Rezultāti 

Grampozitīvas baktērijas: zili violetā krāsā 

Gramnegatīvas baktērijas: rozā-sarkanā 
krāsā  

Nocardia un Actinomyces pavedieni: zilā krāsā 

Kodoli: sarkanā krāsā 

Citi audu elementi: dzeltenā krāsā 

Sastāvdaļas 

A) Kristāliski violets šķīdums 30 ml 

B) Nātrija bikarbonāta šķīdums 30 ml 

C) Grama joda šķīdums 50 ml 

D) Etanols – acetons 30 ml 

E) Pamata fuksīna šķīdums 30 ml 

E) Pikrīnskābes šķīdums 30 ml 

G) Acetona – limonēna šķīdums 100 ml 

Glabāšana 

Glabāšana Glabājiet preparātu istabas temperatūrā. Glabāt tvertnes 
cieši noslēgtas. 

Glabāšanas temperatūra 15–25°C 

Stabilitāte Pēc pirmās atvēršanas reizes produkts ir lietojams atkārtoti 
līdz derīguma termiņa beigām, ja to pareizi glabā. 

Derīgums 2 gadi 

Brīdinājums 

Produkta klasifikācija 

Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās 
veselības aprūpes speciālistiem. 
Uzmanīgi izlasiet informāciju uz etiķetes (bīstamības simbolus, 
riska un drošības frāzes) un obligāti skatiet drošības datu lapu. 
Nelietot, ja ir bojāts pirmējais iepakojums. 
Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties 
informēt Bio-Optica Milano S.p.A un kompetentās iestādes. 

Iznīcināšana 
Bīstams preparāts: ievērot visus valsts un vietējos ar vidi 
saistītos noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu 
iznīcināšanu. 
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