
Gram Stain Kit    1  Kat. è. 212539   
 Gram Crystal Violet  Na diferenèné farbenie baktérií.  1 x 250 mL    
 Gram Iodine (stabilizovaný)    1 x 250 mL    
 Gram Decolorizer    1 x 250 mL    
 Gram Safranin    1 x 250 mL   
Gram Stain Kit    1  212524   
 Gram Crystal Violet  Na diferenèné farbenie baktérií.  1 x 250 mL    
 Gram Iodine (nestabilizovaný)    1 x 250 mL    
 Gram Decolorizer    1 x 250 mL    
 Gram Safranin    1 x 250 mL   
Gram Crystal Violet  Na farbenie mikroorganizmov pomocou   4 x 250 mL  212525 
  diferenènej Gramovej metódy. 1 x 3,8 L  212526       
Gram Iodine (stabilizovaný)  Na farbenie mikroorganizmov pomocou  4 x 250 mL  212542 
  diferenènej Gramovej metódy.  1 x 3,8 L  212543  
Gram Iodine (nestabilizovaný)  Na farbenie mikroorganizmov pomocou  4 x 250 mL  212529 
  diferenènej Gramovej metódy.  1 x 3,8 L  212530  
Gram Decolorizer  Na farbenie mikroorganizmov pomocou  4 x 250 mL  212527 
  diferenènej Gramovej metódy.  1 x 3,8 L  212528  
Gram Safranin  Na farbenie mikroorganizmov pomocou  4 x 250 mL  212531 
  diferenènej Gramovej metódy.  1 x 3,8 L  212532  
Gram Basic Fuchsin  Na farbenie mikroorganizmov pomocou  4 x 250 mL  212544 
  diferenènej Gramovej metódy.  1 x 3,8 L  212545

Urèené poUŽitie
Súpravy a‑èinidlá oznaèené názvom Gram sa používajú na farbenie mikroorganizmov v‑kultúrach alebo vzorkách 
Gramovou diferenènou metódou.

SÚHrn A VYSVetLenie
Gramovo farbenie navrhol v‑roku 1884 Christian Gram v‑snahe odlíšiť bakteriálne bunky od infikovaného tkaniva. 
Hoci Gram pozoroval reakciu, ktorá sa dnes nazýva „Gramova reakcia“, neuvedomil si taxonomickú hodnotu svojej 
techniky.
Farbenie Gramovou metódou sa dnes používa na odlíšenie nepoškodených, morfologicky podobných baktérií v‑dvoch 
skupinách na základe sfarbenia buniek pri farbení. Vidite¾né sú súèasne aj tvar, ve¾kosť a podrobná štruktúra bunky. 
Výsledky predbežného testu predstavujú dôležité indície na urèenie typu prítomných organizmov a ïalších metód 
potrebných na ich špecifikáciu.
Anorganický jód rýchlo oxiduje a stráca úèinnosť ako moridlo,1 preto sa súprava Gram Stain Kit (kat. è. 212539) 
odlišuje od pôvodného zloženia stanoveného Gramom a‑predstavuje stabilnejší organický jódový komplex,  
L-polyvinylpyrolidon-jód.

princípY poStUpU

Postup pri Gramovom farbení2 zahàòa:
Farbenie fixovaného rozteru kryštálovou violeťou.
Morenie jódom.
Vymývanie primárneho farbiva alkoholom alebo acetónom a kontrastné zafarbenie safranínom alebo základným 
fuksínom.
V-protoplaste (nie v-bunkovej stene) všetkých organizmov farbených týmto postupom sa vytvorí komplex kryštálovej 
violete a jódu. Organizmy schopné udržať si takto sfarbený komplex aj po odfarbení sú oznaèované ako 
grampozitívne a organizmy, ktoré je možné odfarbiť a následne dofarbiť kontrastným farbivom, sú oznaèované ako 
gramnegatívne.
Po narušení alebo odstránení bunkovej steny je možné protoplast grampozitívnych (aj gramnegatívnych) buniek 
odfarbiť a atribút grampozitivity sa stráca. Mechanizmus farbenia pod¾a Grama teda súvisí s prítomnosťou 
neporušenej bunkovej steny, ktorá je schopná brániť vymývaniu primárneho farbiva.
Bunková stena je vo všeobecnosti neselektívne priepustná. Predpokladá sa, že poèas Gramovho farbenia je bunková 
stena grampozitívnych buniek dehydrovaná alkoholom obsiahnutým v odfarbovaèi, stráca priepustnosť a zadržiava 
primárne farbivo. Bunková stena gramnegatívnych buniek však obsahuje viac lipidov a pôsobením alkoholu sa zvyšuje 
jej priepustnosť, èo vedie k vymývaniu primárneho farbiva.
Zatia¾ nebol stanovený molekulárny základ farbenia pod¾a Grama.

 Súpravy a‑èinidlá na farbenie 
Gramovou metódou


8820191JAA 

2008/06
Slovenèina



reAgencie
Približné zloženie* na jeden liter

*Upravené a/alebo doplnené pod¾a potreby tak, aby boli dosiahnuté požadované analytické parametre.

Varovania a upozornenia: Len na diagnostické použitie in vitro.
Po èase sa môže v produktoch Gram Basic Fuchsin vytvoriť jemná zrazenina. Úèinnosť produktu to neovplyvní.
gram crystal Violet (kryštálová violeť). Škodlivá pri vdýchnutí a požití. Dráždi oèi, dýchací systém a pokožku. 
Možné riziko trvalých následkov. Skladujte v‑dobre uzavretej nádobe. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov, ktoré môžu 
spôsobiť vznietenie. Zákaz fajèiť. Nevdychujte plyn, výpary, paru ani rozprášené kvapky produktu. Noste vhodný 
ochranný odev a ochranné rukavice.
gram iodine 100X (jód). Škodlivý pri inhalácii, kontakte s pokožkou a požití. Skladujte v dobre uzavretej nádobe. 
Nevdychujte plyn, výpary, paru ani rozprášené kvapky produktu. Vyhnite sa kontaktu èinidla s pokožkou a oèami. 
Noste vhodný ochranný odev. 
Stabilized gram iodine (stabilizovaný jód). Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Spôsobuje popáleniny. Dráždi oèi, 
dýchací systém a pokožku. Skladujte v dobre uzavretej nádobe. Nevdychujte plyn, výpary, paru ani rozprášené 
kvapky produktu. Vyhnite sa kontaktu èinidla s pokožkou a oèami. Noste vhodný ochranný odev.
gram Decolorizer (odfarbovaè). Dráždi oèi, dýchací systém a pokožku. Skladuje v dobre uzavretej nádobe na dobre 
vetranom mieste. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov, ktoré môžu spôsobiť vznietenie. Zákaz fajèiť. Nevdychujte plyn, 
výpary, paru ani rozprášené kvapky produktu. Vyhnite sa kontaktu èinidla s pokožkou a oèami.
gram Safranin (safranín). Škodlivý pri vdýchnutí a požití. Dráždi oèi, dýchací systém a pokožku. Skladujte v dobre 
uzavretej nádobe. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov, ktoré môžu spôsobiť vznietenie. Zákaz fajèiť. Noste vhodný 
ochranný odev a ochranné rukavice.
gram Basic Fuchsin (základný fuksín). Môže spôsobovať rakovinu. Môže spôsobiť dedièné genetické poškodenie. 
Dráždi oèi. Skladujte v dobre uzavretej nádobe. Nevdychujte prach. Vyhnite sa kontaktu èinidla s pokožkou a oèami. 
Noste vhodný ochranný odev.
V prípade kontaktu s oèami okamžite vypláchnite ve¾kým množstvom vody a vyh¾adajte lekársku pomoc.
gram iodine 100X (jód). Okamžite vyzleète všetky kontaminované kusy odevu.
pri styku s pokožkou ihneï umyte zasiahnuté miesto ve¾kým množstvom vody.
pri vdýchnutí preneste zasiahnutú osobu na èerstvý vzduch. Ak nedýcha, poskytnite umelé dýchanie. V prípade 
ťažkostí s dýchaním zabezpeète kyslík. Vyh¾adajte lekársku pomoc.
Pri prehltnutí okamžite vyh¾adajte lekársku pomoc. Ukážte lekárovi liekovku alebo štítok z nej.
Uskladnenie. Dodané súpravy skladujte pri teplote 15 až 30 °C. Èas použite¾nosti sa vzťahuje na produkt v 
neotvorených liekovkách uskladnených pod¾a pokynov. Otvorte až pred použitím.
Bežný roztok Gram Iodine používajte pri príprave najdlhšie 3 mesiace. Nepoužívajte po dátume použite¾nosti 
niektorého z komponentov.
Znehodnotený produkt. Po oživení, nestabilizovaný Gram Iodine môže spôsobovať odlišnosti pri Gramovom farbení z 
dôvodu nedostatku jódu v roztoku. Chráňte jódový roztok pred nadmerným pôsobením vzduchu, svetlu a tepla, aby 
ste sa presvedèili, èi roztok vykazuje dostatoènú aktivitu ako moridlo.

oDBer A príprAVA VZoriek
Testovanú vzorku rozotrite po èistom sklíèku tak, aby ste vytvorili tenkú rovnomernú vrstvu. Emulgujte kolónie  
18‑ až 24‑hodinovej kultúry vo fyziologickom roztoku, aby ste získali správnu hustotu.
Nechajte rozter vyschnúť.
Zafixujte rozter na sklíèku jedným z nasledujúcich spôsobov:
1. Fixácia teplom – 2‑ až 3‑krát prejdite sklíèkom cez nízky plameň. Pred farbením ochlaïte sklíèko na izbovú teplotu. 

POZNÁMKA. Sklíèko neprehrievajte, nadmerné zahriatie spôsobí netypické sfarbenie.
2. Fixácia metanolom – ponorte sklíèko na 1 až 2 minúty do èistého metanolu. Pred farbením opláchnite vodou 

z vodovodu.3 POZNÁMKA. Èistý metanol skladujte v‑hnedej liekovke so skrutkovacím uzáverom a dopåňajte 
pracovnú dávku každé dva týždne.
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gram crystal Violet (kryštálová violeť)
 priMÁrne FArBiVo
 Kryštálová violeť ............................................. 3,0 g
 Izopropanol ................................................... 50,0 mL
 Etanol/Metanol ............................................. 50,0 mL
 Destilovaná voda ......................................... 900,0 mL
gram iodine (jód)
 MoriDLo
 (Pracovný roztok pripravený z-produktov Gram 

Diluent a Gram Iodine 100X)
 Kryštály jódu ...................................................... 3,3 g
 Jodid draselný ................................................... 6,6 g
 Destilovaná voda ............................................... 1,0 L
Stabilized gram iodine (stabilizovaný jód)
 MoriDLo
 Komplex polyvinylpyrolidonu a jódu ............ 100,0 g
 Jodid draselný ................................................. 19,0 g
 Destilovaná voda ............................................... 1,0 L

gram Decolorizer (odfarbovaè)
 oDFArBoVAè
 Acetón .......................................................... 250,0 mL
 Izopropanol .................................................. 750,0 mL
gram Safranin (safranín)
 kontrAStné FArBiVo
 Safranín O-prášok (èisté farbivo) ..................... 4,0 g
 Etanol/Metanol ............................................ 200,0 mL
 Destilovaná voda .......................................... 800,0 mL
gram Basic Fuchsin (základný fuksín)
 kontrAStné FArBiVo
 Základný fuksín ...............................................0,08 g
 Fenol ................................................................2,6  g
 Izopropylalkohol .............................................4,5  mL
 Destilovaná voda .........................................993,0  mL



poStUp

Príprava èinidiel
Tradièný pracovný jódový roztok (Gram Iodine) pripravíte pridaním celej 2,5 mL ampulky produktu Gram Iodine 
100X do 250 mL rozpúšťadla Gram Diluent alebo celej 40 mL liekovky produktu Gram Iodine 100X do 3,8 L 
rozpúšťadla Gram Diluent. Dôkladne premiešajte.
Dodávaný materiál: produkty Gram Crystal Violet (kryštálová violeť), Gram Iodine (jód) alebo Stabilized Gram Iodine 
(stabilizovaný jód), Gram Decolorizer (odfarbovaè) a Gram Safranin (safranín) alebo Gram Basic Fuchsin (základný 
fuksín).
potrebný materiál, ktorý nie je súèasťou dodávky: mikroskopické sklíèka, Bunsenov horák alebo metanol, 
bakteriologická k¾uèka, tampóny, pijavý papier, mikroskop s olejovým imerzným objektívom a Gramovo sklíèko.

Postup pri teste:
1. Fixovaný rozter zalejte základným farbivom (produkt Gram Crystal Violet [kryštálová violeť]). Nechajte pôsobiť 

1 minútu.
2. Zmyte primárne farbivo jemným prúdom studenej vody z vodovodu.
3. Na sklíèko naneste moridlo (produkty Gram Iodine (jód) alebo Stabilized Gram Iodine [stabilizovaný jód]) a 

nechajte pôsobiť 1 minútu.
4. Zmyte moridlo jemným prúdom vody z vodovodu.
5. Odfarbujte (odfarbovaèom Gram Decolorizer), kým nie je roztok stekajúci zo sklíèka bezfarebný (3–60 sekúnd).
6. Sklíèko opatrne opláchnite v studenej vode z vodovodu.
7. Na sklíèko naneste kontrastné farbivo (Gram Safranin [safranín] alebo Gram Basic Fuchsin [základný fuksín]). 

Nechajte pôsobiť 30–60 sekúnd.
8. Sklíèka opláchnite studenou vodou z vodovodu.
9. Vysušte pijavým papierom alebo papierovým obrúskom alebo nechajte vyschnúť na vzduchu.
10.  Skontrolujte rozter pomocou olejového imerzného objektívu.
kontrola kvality používate¾om
Kontrola kvality sa musí uskutoèniť v súlade s nariadeniami, prípadne akreditaènýmj5i požiadavkami platnými na 
miestnej, celoštátnej alebo federálnej úrovni a štandardnými laboratórnymi postupmi pri kontrole kvality. Používate¾ 
by sa mal oboznámiť s usmernením Inštitútu klinických a laboratórnych noriem (CLSI, bývalý NCCLS) a nariadeniami 
Federálneho zákona o zvýšení kvality klinických laboratórií (CLIA) týkajúcimi sa primeraných postupov pri kontrole 
kvality.
Kontrolujte pomocou sklíèka BBL Gram Slide (kat. è. 231401) alebo 18‑ až 24‑ hodinových kultúr známych 
grampozitívnych a‑gramnegatívnych mikroorganizmov. Odporúèame použiť nasledovné kontrolné kmene.

organizmus Atcc oèakávané výsledky
Staphylococcus aureus 25923 grampozitívne koky
Escherichia coli 25922 gramnegatívne palièky

oBMeDZeniA poStUpU
Farbenie pod¾a Grama umožňuje iba predbežnú identifikáciu a nenahrádza testovanie kultúr vzoriek. Výsledky 
farbenia pod¾a Grama je potrebné potvrdiť ïalšími metódami, napríklad priamymi antigénovými testmi a kultiváciou 
kultúr na vhodných pôdach.
V dôsledku predchádzajúceho užívania antibakteriálnych prípravkov sa môžu grampozitívne organizmy odobraté zo 
vzorky javiť ako gramnegatívne.
Odporúèame použiť 18‑ až 24‑hodinové kultúry, ktoré zaruèujú lepšie výsledky. Èerstvé bunky majú vyššiu afinitu k 
väèšine farbív než staršie bunky. Týka sa to najmä mnohých sporotvorných baktérií, ktoré sú pri testovaní v èerstvých 
kultúrach výrazne grampozitívne, prièom neskôr výsledky Gamovho farbenia kolíšu alebo sú negatívne.
Reakcia pri Gramovom farbení sa mení v dôsledku fyzického narušenia bunkovej steny baktérií alebo protoplastu. 
Bunkové steny grampozitívnych baktérií predstavujú bariéru, ktorá bráni vyplavovaniu komplexu vytvoreného 
farbivom z cytoplazmy. Bunkové steny gramnegatívnych baktérií obsahujú lipidy rozpustné v organických 
rozpúšťadlách a umožňujú následné odfarbenie cytoplazmy. Organizmy, ktoré sú fyzicky poškodené nadmerným 
teplom, preto nebudú reagovať na Gramovo farbenie pod¾a oèakávania.
„V záujme dosiahnutia presných výsledkov starostlivo dodržiavajte uvedený postup a interpretaèné kritériá. Presnosť 
výsledkov do ve¾kej miery závisí na zaškolení a profesionálnej zruènosti mikrobiológa“.2

Výsledky Gramovho farbenia vrátane morfológie organizmov, môže ovplyvniť vek izolátu, baktérie obsahujúce 
autolytické enzýmy, kultúry prenesené z médií obsahujúcich antibiotiká a vzorky odobraté pacientom užívajúcim 
antibiotiká.4 „Interpretáciu výsledkov môže ovplyvniť aj pomocný materiál a‑pomocné produkty. Grampozitívna 
farebná zrazenina sa obvykle vytvára v tvare nepravidelných kokov alebo hviezdice pripomínajúcaj hýfy húb”.4

oèAkÁVAné VÝSLeDkY A‑cHArAkteriStikY1‑4

reakcia  S využitím gram Safranin S využitím gram Basic Fuchsin 
Grampozitívne  Fialovoèierne bunky  Svetlofialové až fialovoèierne bunky 
Gramnegatívne  Ružové až èervené bunky  Svetloružové až purpurové bunky 
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