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Gram Stainتصبیغ البكتریا بصبغة كرام 
وھي من الصبغات التفریقیة التي ورد ذكرھا فیما سبق والتي تستخدم لتصبیغ البكتریا بھدف 

بھذا االسم ومن ھذه الصبغات صبغة كرام وسمیتالتشخیص وتحدید المواقع التصنیفیة لھا
م وتتكون صبغة كرام 1883عام Dr.Hans Christianمكتشفھا الطبیب الدنماركي إلىنسبة 

وحسب تسلسل استخدامھا في عملیة التصبیغ :اآلتیةمن الصبغات والمواد 
1- Crystal Violet
2- Iodine Solution ( Gram’s Iodin)
3- Ethanal %95
4- Safranin ( Counter Stain)

تتلخص خطوات لتصبیغ بما یأتي :
بعد تحضیر الغشاء من البكتریا المراد تصبیغھا تضاف قطرات من صبغة -1

الكرستال البنفسجي وتترك بحیث تالمس الغشاء لفترة دقیقة واحدة .
تغسل الصبغة الزائدة بالماء .-2
واحدة .وتترك لدقیقة تضاف قطرات من محلول الیود على الغشاء -3
تغسل الصبغة الزائدة بالماء .-4
) وتترك مالمسة للغشاء فترة 95%تضاف قطرات من الكحول االثیلي ( بتركیز -5

دقیقة .½ 
یغسل الكحول الزائد بالماء .-6
دقیقة ثم تغسل ½ على الغشاء وتترك لمدة Safraninتضاف قطرات من صبغة -7

بالماء .
إنبالعدسة الزیتیة ، حیث نالحظ تجفف الشریحة وتفحص بالعدسة الصغرى ثم -8

صبغة الكریستال وھي األولىالبكتریا قید الفحص أما اكتسبت لون الصبغة 
البنفسجي فیظھر عندئذ تحت المجھر باللون البنفسجي وتسمى البكتریا في ھذه 

تظھر تحت إنھاأو+gأو +Gالحالة ببكتریا موجبة لصبغة كرام ویرمز لھا 
وھي صبغة السفرانین الوردي وتسمى البكتریا في األخیرةالمجھر بلون الصبغة 

ببكتریا سالبة لصبغة كرام ویرمز لھا بـ األحمرحالة ظھورھا باللون الوردي أو 
G-أوg-.

باللون البنفسجي صفة خاصة بالبكتریا على أوأن صفة االحتفاظ باللون الوردي 
مستوى الجنس.

التي تظھر بصورة دائماً ولیس بین فترة -gام أمثلة على البكتریا السالبة لجنس كر
:األحمرأوالورديوتظھر بالون وأخرى

Escherichia coli , Enterobacter aerogenes , Salmonella typhi ,
Shigelle dysanteria وجمیع البكتریا ضمن عائلةEnterobacteraceae

والتي تظھر تحت المجھر باللون +gأمثلة على البكتریا الموجبة لصبغة كرام 
البنفسجي :

Clostridium Spp , Bacillus Spp , Lactobacillus Spp ,
Streptococcus Spp
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ما جرت عملیة التصبیغ على مراحل وتم فحص الخلیة البكتیریة في كل وإذا
سوف تالحظ االتي :مرحلة تحت المجھر 

المجھرلون البكتریا تحت مراحل التصبیغ
-gبكتریا +gبكتریا 

بنفسجيبنفسجيالكرستال البنفسجي
بنفسجيبنفسجيمحلول الیود

عدیم اللونبنفسجيالكحول االثیلي
وردي–احمر بنفسجيالسفرانین
ورديبنفسجياألخیرةالمرحلة 

صبغة كرامالتي تفسر تصبیغ خالیا البكتریا بالنظریات 
البكتریا لصبغة الكریستال البنفسجي وظھورھا تحت المجھر أنواعاحتفاظ خالیا بعض إن

األحمربصبغة السفرانین وظھرھا تحت المجھر باللون اآلخرالبعض باللون البنفسجي واحتفاظ
التباین في التركیب الكیمیاوي لجدار الخلیة بین ھذین النوعین من إلىیعود ھذا االختالف 

البكتریا .
على نسبة عالیة من المواد الدھنیة التي یزال جزء تحتويلسالبة من البكتریا فجدار خالیا كرام ا

نضوح معقد إلىالذي یؤدي األمرالكحول في المرحلة الثانیة من عملیة التصبیغ بإضافةمنھا 
وھي أخرىالستقبال صبغة مھیأةالخارج فتكون الخلیة إلىالیود من الخلیة وصبغة الكریستال

من البكتریا باللون الوردي عند االنتھاء من تصبیھا األنواعصبغة السفرانین علیھ تبدو ھذه 
بصبغة كرام بخالف البكتریا الموجبة لصبغة كرام والتي تظھر تحت المجھر باللون البنفسجي 

%) من المواد الدھنیة .2حیث تحتوي في جدارھا الخلوي على نسبة واطئة ( في حدود 
الكریستال البنفسجي وھي صبغيتفسر احتفاظ خالیا كرام الموجبة بلون أخرىنظریة وھناك 

في ارتباط ھموالتي تساMg++خالیا ھذه البكتریا تحتوي نسبة عالیة من ایونات المغنسیوم إن
بعض أدناهویوضح الجدول معقد الصبغة والیود بمكونات الخلیة ذات السلوك الحامض 

:-gو+gالفروقات بین بكتریا 

-G+Gالخواص
قلیل الحساسیةكثیر الحساسیةالحساسیة تجاه المضادات الحیویة وبخاصة البنسلین

%)30-20كثیرة ( %)3-2قلیلة (محتوى الجدار الخلوي من المواد الدھنیة
غیر موجودة أو نادرةموجودةMesosomesالمیزوزومات 

یؤثرالیؤثرLysozymeأنزیم 


