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مركب مركب الال  صبغصبغالال

))التفریقيالتفریقي((أو المزدوج  أو المزدوج  

الصبغ بطریقة جرامالصبغ بطریقة جرام  --١١



)التفریقى(الصبغ المركب أو المزدوج 

:یشتمل على عدة طرق للصبغ مثل     
الصبغ بطریقة جرام  - ١
صبغ الجراثیم البكتیریة  - ٢
لألحماض ) المقاومة(صبغ البكتیریا الصامدة  - ٣
.صبغ الغالف - ٤

 تسمى ، الصبغات من نوعین یستخدم فإنھ الطرق ھذه من طریقة أى وفى    
 بالصبغة الثانیة الصبغة تسمى بینما األساسیة بالصبغة األولى الصبغة

 فإنھ نھائي كلون األساسیة الصبغة لون المیكروب إكتسب وإذا ، المضادة
 ھو لھ النھائي اللون كان إذا بینما ، الصبغ من الطریقة لھذه موجب یعتبر

الصبغ من الطریقة لھذه سالبًا یعتبر فإنھ المضادة الصبغة لون



)تعدیل ھوكر(الصبغ بطریقة جرام 

:أھمیة ھذه الطریقة من الصبغ 

من أھم الطرق المستعملة للتفرقة بین أنواع البكتیریا إذ   - ١
:بواستطھا یمكن وضع البكتیریا فى إحدى المحموعتین اآلتیتین 

.G+ (Gram positive bacteria(البكتیریا الموجبة لصبغة جرام  -أ
.G- (Gram negative bacteria(البكتیریا السالبة لصبغة جرام  - ب

.لھا أھمیة كبیرة للحكم على مدى نقاوة المزرعة البكتیریة - ٢



Gram variable bacteriaالبكتیریا المختلفة لصبغة جرام 
ھناك أنواع كثیرة من البكتیریا تظھر أحیانًا موجبة وأحیانًا أخرى سالبة للصبغة ویطلق علیھا 

ویرجع ذلك لألسباب اآلتیة Gram variable bacteriaالبكتیریا المختلفة لصبغة جرام 

: decolorizationصعوبة الطریقة فى إجراء عملیة إزالة اللون  -أ
حیث أن عدم الدقة فى إجراء العملیة لبعض أنواع البكتیریا یوصلنا إلى نتائج خاطئة إذ تظھر 

.بعض البكتیریا موجبة بتقصیر مدة إزالة اللون وسالبة بإطالة ھذه المدة

:عدم الدقة فى تجھیز الغشاء -ب
فإن لم یتماثل الغشاء فإنھ یستحیل الحصول على نتائج حاسمة لصعوبة ضبط عملیة إزلة اللون 

.بمذیبات الصبغ

:عمر المزرعة المستخدمة وعدم تناسب البیئة الغذائیة لھا -جـ
.حیث یجب أن تكون البكتیریا حدیثة العمر نامیة فى بیئة عذائیة مناسبة

: pHإنخفاض درجة الـ -د
.یضعف من قدرة البكتیریا على تقبل الصبغة

:Ribonuclaseمعاملة الخالیا بإنزیم الریبونیوكلیز  -ھـ



فكرة الصبغ بطریقة جرام

البكتیریا الموجبة لجرام              البكتیریا السالبة لجرام

عمل غشاء وتثبیتھ

الصبغ بالجنسیان

المعاملة بالیود

إزلة اللون بالكحول

الصبغ بالفوكسین



فكرة الصبغ بطریقة جرام
الجنسیان

الكحولالیود
الفوكسین

تتلون البكتیریا       
الكرویة والعصویة 

باللون البنفسجى

یظل لون البكتیریا       
الكرویة والعصویة 

بنفسجى

تفقد البكتیریا العصویة         
لونھا وتظل البكتیریا 
الكرویة بنفسجیة اللون

تتلون البكتیریا       
العصویة باللون 

األحمر



البكتیریا الموجبة لجرام عن البكتیریا السالبة لجرامالسبب فى إختالف 
ھو أن المیكروبات الموجیة لجرام تحتوى على مركب ات خاص ة ف ى       

الغشاء السیتوبالزمى تتفاعل م ع الجنس یان والی ود مجتمع ین مكون ًة      
مركبًا معقدًا یصعب على المذیب إزالتھ ، بینما المیكروب ات الس البة   
لجرام ال یتكون فیھ ا مث ل ھ ذا المرك ب المعق د وبالت الى یس ھل عل ى         
الم  ذیب إزال  ة ص  بغة الجنس  یان ، وعلی  ھ تص  بغ ھ  ذه المیكروب  ات       

.ویصبح لونھا أحمر )الفوكسین(بالصبغة المضادة 
    
ولقد أثبتت األبحاث الحدیثة أن المادة التى تتحد مع الجنسیان والیود    

. RNAلتكوین المركب المعقد ھى ملح الماغنسیوم للحامض النووى 



كالمعتادوثبتھ من المزارع الموجودة أمامك حضر غشاء  -١

)تعدیل ھوكر(خطوات الصبغ بطریقة جرام 



.على الغشاء) الجنسیان(ضع قلیل من صبغة الكریستال البنفسجى  -٢
.دقیقة ١إتركھا على الحامل المخصص لذلك لمدة  -٣



.تخلص من الصبغة الزائدة بصبھا فى حوض الصبغ -٤
.إغسل الشریحة بتیار ھادئ من الماء -٥
.غمر الغشاء بمحلول الیود لمدة دقیقة واحدة ثم إغسل بالماءأ -٦



وإلى   ضع قلیًال من الكحول على الغشاء نقطة بنقطة مع إمالة الشریحة إلى األمام -٧
) بنفسجى خفیف جدًا(الخلف وكرر ھذه العملیة حتى یصبح لون الكحول المزال رائقًا 

.ثم إغسل بالماء
ن المخفف أو السفرانین المخفف لمدة نصف دقیقة ثم أزل  یإغمر الغشاء بالفوكس -٨

.الصبغة وإغسل بالماء



.جفف الشریحة كالمعتاد بین ورقتى نشاف ثم على اللھب -٩
.ضع نقطة من زیت السیدر على الغشاء -١١
.إفحص بإستخدام العدسة الزیتیة ، وصف وإرسم ما تشاھده ودون نتیجة الصبغ -١٠



 subtilisBacillus: اإلسم العلمى  
عصوي طویل:           شكل المیكروب - 
من خلیتین أو ثالث مفرد أو فى سالسل:             نظام التجمع   - 
)طریقة جرام(مركب :  نوع الصبغ                - 
)الكریستال(الجنسیان البنفسجى : اسم الصبغة األساسیة  - 
الفوكسین: اسم الصبغة المضادة    - 
بنفسجى:   لون خالیا المیكروب      -
موجبة  :  النتیجة                       -



 fluorescensPseudomonas: اإلسم العلمى  
قصیرعصوي      :          شكل المیكروب - 
مفرد   :            نظام التجمع   - 
)طریقة جرام(مركب :  نوع الصبغ                - 
)الكریستال(الجنسیان البنفسجى : اسم الصبغة األساسیة  - 
الفوكسین: اسم الصبغة المضادة    - 
أحمر:   لون خالیا المیكروب      -
  سالبة:  النتیجة                       -



 luteusMicrococcus: اإلسم العلمى  
كروى  :          شكل المیكروب - 
أو فى تجمعات غیر منتظمة مفرد  :            نظام التجمع   - 
)طریقة جرام(مركب :  نوع الصبغ                - 
)الكریستال(الجنسیان البنفسجى : اسم الصبغة األساسیة  - 
الفوكسین: اسم الصبغة المضادة    - 
بنفسجى:   لون خالیا المیكروب      -
  موجبة:  النتیجة                       -



 albusStreptomyces: اإلسم العلمى  
خیطى متفرع  :          شكل المیكروب - 
مفرد  :            نظام التجمع   - 
)طریقة جرام(مركب :  نوع الصبغ                - 
)الكریستال(الجنسیان البنفسجى : اسم الصبغة األساسیة  - 
الفوكسین: اسم الصبغة المضادة    - 
بنفسجى:   لون خالیا المیكروب      -
  موجبة:  النتیجة                       -



http://www.rlc.dcccd.edu/mathsci/reynolds/micro/l
ab_manual/TOC.html

http://www.spjc.cc.fl.us/hec/vettech/vtde/ATE2639
LGS/gramstain.htm

http://www.sirinet.net/~jgjohnso/monerans.html

على الشبكة الدولیة لإلتصاالت یمكنك زیارة المواقع التالیة

http://www.rlc.dcccd.edu/mathsci/reynolds/micro/l
http://www.spjc.cc.fl.us/hec/vettech/vtde/ATE2639
http://www.sirinet.net/~jgjohnso/monerans.html

