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  Stain or Dyeالصبغة 

جدار الخلية البكتيرية يحتوي على مجاميع مشحونة بالشحنة السالبة مثل مجاميع 

لذلك فالصبغات املوجبة اي ذات الشحنات املوجبة   -carboxyl groups coo  الكاربوسكيل 

 simple stainيمكنها املرور الى داخل الخلية واالرتباط مثال على ذلك الصبغات البسيطة 

 Methyleneتستخدم للفحص األولي للتأكد من وجود البكتيريا في عينة معينة, من أمثلتها 

blue, crystal violet, basic purple dye\ صبغات قاعدية 

safranine, malachite green. acid fucsin and congo red\ صبغات حامضية 

 

 Differential stainالصبغات التفريقية  

 Gram  stainصبغة جرام   أوال 

 

تعتبر صبغة جرام من أهم أنواع الصبغات املستخدمة في املستشفيات للتعرف على البكتيريا. 

ويعود الفضل في اكتشافها إلى الطبيب ذو األصل الدانمركي هانس كريستيان جرام الذي كان 

للميالد. حيث قام بتطوير هذه  1880في العام  Berlinيعمل في مختبر التشريح التابع ملستشفى 

(, حيث كانت Pneumoniaالطريقة لتساعده على تفرقة أنواع البكتيريا املسببة لذات الرئة )

أحد أنواع البكتيريا تصبغ بلون أحمر وأطلق عليها )بكتيريا سالبة جرام( واألخرى باللون األزرق 

ريا في صبغة جرام على التركيب الكيميائي لجدار )بكتيريا موجبة جرام(. و يعتمد لون البكتي

 الخلية.

 

  الصبغة إضافة عند التفاعالت •

إلى الشريحة تدل هذه الصبغة إلى داخل جدار الخلية , و عند  Crystal violetعند إضافة 

 Crystalليكون مركب يسمى  Crystal violetيتفاعل مع  Iodine Solutionإضافة محلول اليود 

violet – Iodine complex  فعند إضافة الكحولAlcohol  يدخل إلى جدار الخلية فإذا كان

 لذوبان في الكحول فإنه سوف يذوب ويخرج خارج جدار الخلية وبذلك يفرغ 
ً
املركب األول قابال

ذات اللون األحمر فإنها ستدخل إلى جدار  Safraninجدار الخلية من أي صبغة فعند إضافة 

لك تكون البكتيريا سالبة لصبغة جرام أما إذا كان املركب األول غير قابل الخلية وتلونها وبذ

 Safraninسوف يثبت في جدار الخلية فعند إضافة  Crystal violetللذوبان في الكحول فإن الـ 

 فإنها لن تجد لها مكان داخل الخلية لتثبت فيه وبذلك تكو البكتيريا موجبة لصبغة جرام .

 

  والسالبة جرام لصبغة املوجبة ياالبكتر  بين الفرق  •
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هو تركيب جدار الخلية الكيميائي حيث املوجبة لصبغة جرام تحتوي على أحماض أمنية أقل 

من السالبة لصبغة جرام و تحتوي مود دهنية في البكتيريا السالبة لجرام أعلى من املوجبة 

 من البكتيريا السالبة لجرام , و الجدار الخلوي في البكتيريا املوجبة لصبغة جرام أقل ت
ً
عقيدا

حيث إن الجدار الخلوي في البكتيريا املوجبة لصبغة جرام تتكون من طبقتين وهما طبقة 

و الطبقة الثانية مكون من حمض  peptidoglycanوتعرف بـ  mucopeptideاملوكوبيبتيد 

تتكون من ثالث , أما جدار الخلوي للبكتيريا السالبة لصبغة الجرام  teicoic acidالتيكوئيك 

و طبقة دهنية سكرية  peptidoglycanوتعرف بـ  mucopeptideطبقات هي طبقة املوكوبيبتيد 

lipo polysaccharides  و طبقة دهنية بروتينيةlipo protein . 

 

 

 
 

 الجدار الخلوي للبكتيريا املوجبة و السالبة لجرامشكل 

 

 الصبغة  ةطريق• 

 

 . تثبيت املعلق البكتيري 1

ملدة دقيقة ثم تغسل باملاء ) تيار خفيف  Crystal violet. نضيف صبغة الكرستال البنفسجي 2

 ) 

 ملدة دقيقة ثم تغسل باملاء ) تيار خفيف  Iodine Solution. نضيف اليود 3

 ثانية ثم تغسل باملاء ) تيار خفيف ( .20ملدة  Alcohol. نضيف الكحول 4

http://www.almokhtbr.com/wp-content/uploads/2011/04/gram-bacteria.jpg
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 ثانية ثم تغسل باملاء ) تيار خفيف (  30ملدة  Safranin. نضيف الصفرانين 5

 . تجفف الشريحة ثم تفحص .6

 

 

 

 fast stain -Acidثانيا صبغة الحامض الصامدة  

تستعمل لتمميز الكائنات التي تقاوم التنصيل أي ازالة اللون بمحلول الكحول الحامض ي حيث 

 TBويرمز لها   tuberculosis   Mycobacteriumتستخدم لتشخيص جرثومة السل الرئوي 

أخذ عبنة من بلغم الشخص املصاب بالسل الرئوي ثم  -تتلخص خطوات هذا التصبيغ ب:

 استخدام املكونات التالية 

1. Carbol fuchsin 

2. Acid- alcohol 

3. Methylene blue 
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(   وهي mycolic acidعلى مادة )هذه البكتيريا تقاوم القصر باألحماض والكحوالت إلحتواءها  

يمكن تمميز هذه البكتيريا وذلك النها الوحيدة  2في الخطوة رقم   wax materialمادة شمعية 

. ان املصطلح التي التقصر بالتالي تصتبغ باللون االحمر بينما تصطبغ باقي البكتيريا باللون االزرق

البكتيريا تشير إلى مقاومتهم لال زالة الصبغة  هذهخاصية فيزيائية ل هناكصامدة للحامض تعني 

الحماض خالل عملية الصبغ. الكائنات صامدة للحمض تكون صعبة التمييز بواسطة التقنيات با

األساسية.على سبيل املثال. يمكن صبغ هذه الكائنات بواسطة صبغ مركزة وباستخدام الحرارة. 

 .مض املخففاإذا تم صبغها, هذه الكائنات تكون مقاومة للح

 

 

    Negative stainالتصبيغ السلبي 

.   بما ان جدار خلية البكتيريا India inkتستخدم لصبغ كبسول البكتيريا املحفظة مثال عليها 

 سالبةوالصبغة سالبة اذن يحصل تنافر فتظهر لنا الخلية شفافة محاطة بالصبغة من الخارج.         

  

 

 

 

 


