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هاباکتريگرم آمیزيرنگبررسی یک روش جدید براي انجام 

یشگاهیاکارشناس علوم آزم- زاده ایواتلوعباس حسین

چکیده

تجربی کمـک شـایانی   بیوتیکیآنتیکه اغلب به درمان استهاباکتريگرم یک روش بسیار مهم و مفید براي شناسایی آمیزيرنگ
جایگزین شوند کـه در  يدیگرهايمحلولتوسط توانندمیگرم آمیزيرنگلزوم براي مورد هايمحلولازاینجا تعدادي در.کندمی

.ایمکردهدر این پژوهش این روش جدید را بررسی ما.کاربرد دارندهاآمیزيرنگسایر 

گرم، روش جدیدآمیزيرنگ:کلیديهايواژه

:مقدمه
Hans Christianاز نـام دانشـمندي بنـام    Gramواژه .استهاباکتريریع براي شناسایی ــو سگرم یک روش مهمآمیزيرنگ

Gramگرم مثبـت  هايباکتريگرم به تشخیص آمیزيرنگ.را گسترش دادآمیزيرنگاین 1884وي در سال .اقتباس شده است
درصـد  1محلـول  . کندمیید در مقابل یک رنگ تمایزي سافرانین کمک -کمپلکس ویولهپذیريرنگاساس اختالف و گرم منفی بر

Mycobacteriumآمیزيرنگل براي ــالک-دـــاسی lepraeالکـل  -درصد اسـید 1بنابراین اگر این محلول ،شودیمواقع یدمف
لذا این مطالعه براي بررسـی  خواهد شد،ییجوصرفهمربوطه خیلی هايینههزاستون بکار برده شود در يجابهییزدارنگدر مرحله

.انجام شده است)درصد است70اتانول دارايکه(الکل -اسیددرصد1سودمندي استفاده از محلول 
:هاروشمواد و 

تـا اواخـر جـوالي    ژوئـن از ماهسسه مؤشناسییکروبمبا اساس آزمایشگاهی است که در بخش يامشاهدهاین بررسی یک مطالعه 
يهـا گونـه ، Staphylococcus aureusمرکـز شـامل   10بـالینی  هـاي یزولـه ا. شـده اسـت  انجامبه مدت یک ماه و نیم 2015
یکـی از ،گسـترش 2تمیـز  ايشیشـه روي هـر الم  . بطور تصادفی براي این مطالعه انتخاب شدندEscherichia coliو وسباسیل

Staphylococcus aureusو دیگري از وسباسیلیاEschericha coliتهیه شد.
سپس توسط محلول کریستال ویوله به مدت ،گردیدثابت حرارتبعد از تهیه در هوا خشک شده و توسط گسترش،در روش روتین

دقیقـه الم را  1بعـد از  و اضـافه کـرده   را بـه گسـترش  محلول ید گـرم ،بعد از شستشوي الم.قرار گرفتآمیزيرنگدقیقه مورد 1
درصـد سـافرانین   5/0محلـول در مرحله آخر بـا ثانیه عمل رنگبري را انجام داده و15با استون به مدت از آنبعد.شستشو دادیم

.کردیمآمیزيرنگگسترش را 
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ویوله به مدت سپس توسط محلول کریستالثابت گردید،حرارتگسترش بعد از تهیه در هوا خشک شده و توسط ،در روش جدید
دقیقـه الم را  1د از بعـ ،اضـافه کـرده  را بـه گسـترش  محلول یـد گـرم  ،بعد از شستشوي الم.قرار گرفتآمیزيرنگدقیقه مورد 1

الکـل  -درصد اسید1محلول.ثانیه عمل رنگبري را انجام دادیم5الی 4الکل به مدت -درصد اسید1محلول باشستشو دادیم، بعد
.شودمیاسید سولفوریک تهیه غلیظمحلول لیترمیلی1درصد و 70الکل لیترمیلی99از 

.کردیمآمیزيرنگدرصد سافرانین گسترش را 5/0محلولدر مرحله آخر با
.نوبت براي یک ایزوله اختصاصی تکرار شدند3در هاروشاین 

.عدسی روغنی مورد بررسی قرار گرفتندزیر،میکرسکوپدر هوا خشک شده و با آمیزيرنگبعد از هاگسترش

:نتایج
اسـتفاده از روش جدیـد   بـا .بـا اسـتون نشـان نـداد    رنگبريخاصیتازلحاظبود و هیچگونه تفاوتی مؤثررنگبر جدید بطور یکسان 

Staphylococcus aureus باسیلوس گرم مثبت و هايگونهوEscherichia coli   ،100تطـابق  بنـابراین گـرم منفـی بودنـد
.نشان داده شدبین دو روش مرسوم و جدید درصدي

:بحث
وکندمیکمک شایانی هابیماريکه در درمان انتخابی استمهم پزشکی هاباکتريگرم یک تکنیک بسیار قدیمی براي آمیزيرنگ
اساس این ذهنیت، بر. باشدمیگرمآمیزيرنگبراساس نتایجايمالحظهقابلموضوع خیلی مهم است چون درمان بیماري بطور این

وقتی که با مقادیر زیاد استنشاق استفاده از استون. جدید ما بخصوص روش جدید رنگبري خیلی مفید خواهد بودآمیزيرنگروش 
گـرم  آمیـزي نـگ رجایگزین اسـتون در  تواندمیالکل -اسیدهمراه است بنابراینبا اثرات سمی بالقوه مثل سردرد و سرگیجه گردد
.گردد

:گیرينتیجه
جایگزین استون گردد و روشی مفیـد  تواندمیکه باشدمیگرم آمیزيرنگیک روش جدید رنگبري در الکل با درصد مذکور-اسید

.دیگر کاربرد داشته باشدهايآمیزيرنگدر تواند میبوده و همچنین ایمن و بدون خطرمحیطیزیستو از لحاظ 
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