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 هدف:  -1

رفولوژي سلول و واكنش گرم آنها در آزمايشگاه اساس شكل، اندازه، م رنگ آميزي گرم براي طبقه بندي باكتري ها بر

براي تشخيص احتمالي كليدي و بسيار مهم  مي شود. همچنين به عنوان آزمايش ميكروب شناسي پزشكي استفاده

 ه كار مي رود.ب بالينيو بررسي كيفيت نمونه هاي  عوامل عفونت

 

        دامنه كاربرد:  -2

 خش ميكروب شناسي آزمايشگاه كاربرد دارد.اين دستورالعمل در ب 

 

 اصول:     -3

براي  Huckerتوسط  ۱۹۲۱پايه گذاري شد. در سال  Christian Gram توسط ۱۸۸۴اين آزمايش در ابتدا در سال 

ارگانيسم ها بهتر انجام مي شود.  افتراقبيشتري داشته و  اصالح شد، كه معرف ها پايداري عموميباكتري شناسي 

( و براي باسيل هاي Kopeloff s̉ modificationهوازي ها ) اصالحات ديگري به صورت اختصاصي براي رنگ آميزي بي

 (.Legionella spp., Campylobacter spp., Brucella spp) ه به صورت ضعيف رنگ آميزي مي شوندگرم منفي ك

در واقع بسياري از آزمايشگاه ها از اين رنگ ها به طور  فوشين يا فوشين بازي انجام شده است.تفاده از كربول با اس

 .بالينيخصوص براي اسمير مستقيم نمونه هاي ه معمول استفاده مي كنند، ب

رند. گونه هاي گرم باكتري ها بر اساس تفاوت در ساختمان و تركيب ديواره سلولي، گرم مثبت يا گرم منفي رنگ مي گي

عوامل مثبت داراي اليه ضخيم پپتيدوگليكان و مقدار زيادي اسيد تيكوئيک هستند و اگر ديواره سلولي آنها در اثر سن، 

رنگ بنفش تيره اوليه باقي مي ه بي رنگ نشده و ب ،وسيله الكله ها آسيب نديده باشد، بضد ميكروبي يا ديگر فاكتور

خارجي دو اليه  ءگليكان به يک غشااليه پپتيدوگليكان هستند. پپتيدوداراي تک مانند. گونه هاي گرم منفي 

، خارجي به وسيله الكل ءصورت پراكنده در آن پروتئين وجود دارد، متصل است. غشاه فسفوليپيد كه ب-ليپوساكاريد

 ، تركيب كريستال ويوله و يد خارج شده و به وسيله رنگ ديگر جايگزين مي شود.شده تخريب

اين خصوصيات  ، اندازه، شكل و آرايش سلول باكتريايي را بررسي مي كند.عالوه بر واكنش رنگ آميزي گرمين آزمايش ا

رنگ  هاي انكوباسيون، روش محيط شرايط كشت، محيط كشت،سن  شامل متعددي ممكن است تحت تأثير عوامل

به كار مي شرايط مشابه  نيز بالينيده از نمونه هاي براي تفسير اسمير تهيه ش .گيردقرار  آميزي و وجود مواد مهاركننده

 د.نو فاگوسيتوز نيز مؤثر مي باش ي ميزبانديگري مثل وجود انواع سلول ها عوامل امارود، 

  

 نمونه:   -4

 ًمايعات ب بيني، خلط بيماران مبتال به فيبروز سيستيک، ا، سوحلقب اشامل سو نمونه هاي باليني عموما

قيم براي نمونه هاي زخم، جراحات چشم، بافت تمي باشد. الم مس هاي مصنوعيپروتزو  مدفوعاستريل بدن، 

 .استبسيار مفيد هاي بدن و ترشحات خاص 

 رفولوژي باكتري هاكشت هاي خون براي تعيين رشد يا مو  مايع هاي كشت 

 كلني هاي رشد كرده روي محيط كشت جامد 

  مهار كننده و محيط هاي غير  رويساعت(  ۲۴كشت هاي تازه )كمتر از توجه: تهيه اسمير از 

ک ها و مهم است )مانند استرپتوك رفولوژيم زماني كه .تازه، صحيح ترين نتيجه را مي دهند بالينينمونه هاي 

 ارجحيت دارد. مايع هاي ، كشتباسيل هاي گرم مثبت(

 ود.براي جمع آوري نمونه به دستورالعمل هاي مربوطه براي هر نوع نمونه مراجعه ش 
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 يا ماده نگهدارنده به  ،خير صورت گيردود، اما زماني كه انتقال آن با تأاسمير در آزمايشگاه تهيه مي ش اًعموم

 نمونه اضافه شود، اسمير را آماده نموده و الم را به آزمايشگاه ارسال نماييد.

 :كمي داشته وارزش  ،حلقرنگ آميزي گرم براي اسمير مستقيم مدفوع، خون يا  معیارهای رد نمونه 

 براي خلط بيماران مبتال به فيبروز سيستيک كاربردي ندارد.  همچنين

 

 معرف ها، لوازم و تجهیزات:   -5

A.   :معرف ها 

a)  كريستال ويوله 

b )  يد گرم 

c) رنگ برها 

  ۹۵رنگ بر آهسته: اتانول% 

  ۹۵رنگ بر متوسط: استون ـ الكل: مخلوطي از اتانول% ( و استونReagent gradeاز هر كدام )  ml۵۰  در

 اتاق نگهداري كنيد. دمايدر  ء برچسب زده وسال تاريخ انقضا يکبطري شيشه اي قهوه اي رنگ ريخته، با 

 ( رنگ بر سريع: استونReagent grade) 

 ن قابل اشتعال هستند.وتوجه: اتانول و است 

d) ها رنگ كننده: 

 سافرانين 

  :درصد( ۲/۰يا  ۱/۰، ۸/۰فوشين بازي )جايگزين 

حجم زيادي از معرف ها را  يا در آزمايشگاه تهيه شوند. ، خريداري ومعرف ها ممكن است به صورت آماده مصرف تجاري

معرف ها را در بطري هاي كوچک تر بريزيد،  ،محلول كاري آماده نماييد. براي مصرف روزانه ،تهيه كرده و به اندازه نياز

 د.ن، بطري هاي كوچک تر كريستال ويوله و رنگ برها بايد هر ماه جايگزين شواما براي دوري از ايجاد رسوب روي الم

  :نام معرف، تاريخ آماده سازي، تاريخ استفاده، شماره ساخت، تاريخ انقضاء و شرايط نگهداري روي بطري و توجه

كاري  اگر تاريخ استفاده به طور واضح روي بطري هاي ذخيره و در برگه هايدر برگه كاري مشخص شود. 

 كنترل ثبت شده باشد، نيازي به برچسب گذاري بطري هاي كاري با اين مشخصات نيست، به غير از نام معرف.

 

B .لوازم: 

     قلم الماس 

     الم شيشه اي 

 NaCl ۸۵/۰%  استريل 

  ( آب يا براثنرمال ،)سالين 

  لوپ يا نيدل 

  و برندهمثل وسايل نوك تيز  کبيولوژي پسماندلوازم براي دور ريختن 

 پنس 

  چراغ گازي 

  روغن ايمرسيون 
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 نجام آزمایش:روش ا  -6

A. تهیه اسمیر 

خصوصيت آرايش ميكروارگانيسم مشخص باشد، براي اما با تراكم كم به گونه اي كه با غلظت كافي  اليه ارگانيسم از يک

 . و و تميز استفاده نماييدهاي شيشه اي ناز الم  تهيه اسمير مستقيم استفاده كنيد.

 زماني كه از يک پي پت يا سواب براي تهيه اسمير و تلقيح محيط كشت استفاده مي كنيد، هميشه قبل : توجه

 از تهيه اسمير، ابتدا محيط كشت را تلقيح كنيد.
 

 بالینینمونه های  

a  ،مايعات بدن )BAL  وCSF 

سانتريفوژ  Cytospin Slide Centrifugeرا در  %۳۷قطره فرمالين  ۱قطره از نمونه به اضافه  ۶يا  ۵ (۱

 كنيد.

  توجه: براي مايعات غليظ بدن ازCytospin Slide Centrifuge  استفاده كنيد، كه باعث افزايش

 حساسيت رنگ آميزي گرم، كاهش زمان سانتريفوژ و آزمايش و در نهايت نتيجه سريع تر مي گردد.

قطره  ۲يا  ۱يا مقدار نمونه كافي نباشد، به عنوان يک روش جايگزين، زماني كه نمونه غليظ يا كدر باشد  (۲

ماس مشخص روي الم قرار دهيد. سپس جاي قطره را با قلم ال اًوسيله پي پت پاستور مستقيمه نمونه را ب

يک قطره بزرگ تشكيل دهند. مايع را روي الم پخش نكنيد. در صورت نياز  كنيد. اجازه دهيد قطره ها

 يک قطره ديگر از نمونه را روي همان اسمير اضافه كنيد. براي افزايش غلظت مايع مورد آزمايش،

 

bنمونه هاي ادرار ) 

بدون سانتريفوژ نمودن روي الم شيشه اي قرار دهيد. سپس  ،ميكروليتر از ادرار كه به خوبي مخلوط شده ۱۰ (۱

 جاي قطره را با قلم الماس مشخص كنيد.

 شک شود. قطره را پخش نكنيد و اجازه دهيد قطره در مجاورت هوا خ (۲

 

c ب سوا روي( نمونه هاي فرستاده شده 

 فرستاده شود. براي رنگ آميزي گرم ب جداترجيحاً بايد يک سوا   

ب را در طول الم تن آرايش باكتريايي، به آرامي سواجهت جلوگيري از تخريب عناصر سلولي و از بين رف (۱

 بچرخانيد. 

لوله  درِقرار داده و  مايعيا محيط  مقدار كمي سالين ب را در، سواهدمواردي كه فقط يک سواب فرستاده شدر  (۲

 .ب را به ديواره داخلي لوله فشرده، و آن را براي تهيه اسمير استفاده كنيدآن را ورتكس كنيد. سوارا بسته و 

 مانده سوسپانسيون را براي تلقيح محيط كشت استفاده كنيد. باقي

 

dهخلط و غيرترشحات، شامل آسپيره ها،  د،نب فرستاده نمي شو( نمونه هايي كه روي سوا 

 نه را روي يک الم تميز قرار دهيدنمو (1)

a)  مقدار همه محيط هاي كشت را تلقيح كنيد و سپس ، ابتداارسال شده استيک سرنگ  داخلاگر نمونه 

 روي الم قرار دهيد.ي از آن را كم



 سالمتآزمایشگاه مرجع 

 آزمایشگاه رفرانس 

 میکروب شناسیبخش  
 

 آزمایش رنگ آمیزی گرم
14   4 

 

 
 

  :قبل از ارسال، گ ارسال مي شود، به كاركنان مربوطه آموزش دهيد كه در مورد نمونه هايي كه با سرنتوجه

 سوزن را از روي سرنگ بردارند.

b) قسمت هاي چركي يا خوني رنگ نمونه  ،با استفاده از يک اپليكاتور چوبي يا پي پت يا لوپ سيمي استريل

 را انتخاب كنيد.

c) ايجاد شود ينمونه را روي ناحيه بزرگي از الم پهن كنيد تا اليه نازك. 

 

 ليظ يا چركيبراي نمونه هاي خيلي غ (2)

a) .براي تهيه آسان تر اسمير، نمونه را در يک قطره سالين روي الم رقيق كنيد 

b)  به عنوان يک روش جايگزين، نمونه را روي الم قرار داده، يک الم ديگر را روي آن قرار دهيد. الم ها را روي

ر جدا كنيد. مواد از يكديگ در دو جهت مخالف، الم را با كشيدن زير يكديگر فشار داده و مطابق شكل

 ، برداريد.اضافي روي الم را با دستمال آغشته به محلول ضد عفوني كننده

 
 

c)     به مقدار خيلي كم بالينيمواد خشک يا نمونه هاي 

 استريل حل كنيد. در صورت نياز ورتكس نماييد. مايع ml ۵/۰نمونه را در  (۱

 ه را روي الم قرار دهيد. قطره از نمون يک ،با استفاده از پي پت پاستور استريل (۲

 با استفاده از نوك پي پت قطره را پخش كنيد تا اليه نازكي ايجاد شود.  (۳
 

 كشت های مایع

 روي هر اساليد فقط يک اسمير آماده كنيد.

a براي ظروفي مثل بطري هاي كشت خون، جهت جلوگيري از خأل سوزن( با استفاده از پي پت پاستور استريل )يا ،

 قطره روي الم قرار دهيد.  ۲تا  ۱و سرنگ(  زنسوآلودگي با 

bقطره را پخش كنيد تا اليه نازكي ايجاد شود ). 

 

 كلنی از محیط های كشت جامد  

 aرفولوژي طبيعي ارگانيسم هاي حساس را آب مقطر ممكن است م استريل روي الم قرار دهيد. يا آب ( يک قطره سالين

 از بين ببرد.

 bبا يک اپليكاتور چوبي، نيدل سيمي يا لوپ استريل برداريد. ( مقدار كمي از كلني را 
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c  .در اسـمير خشـک    حلقـوي اگر خطوط اسمير بايد كمي كدر و يكنواخت باشد. ( به آرامي آن را در قطره مخلوط كنيد

چكي كـو خيلي در ناحيه يا اسمير /و ،بودهقطره سالين خيلي كوچک يا ، بودهتلقيح خيلي غليظ يا شده مشاهده شود، 

 پخش شده است.

 

B. فیکس كردن اسمیر 

 خشک كنيد. C۶۰˚ دماي يا روي گرم كننده اساليد در بيولوژيکايمني  هودالم ها را در مجاورت هوا در 

 حرارتخشک كردن با   -۱

a )ور نسـينريت ثانيه در مقابل ميكرواي ۱۰تا  ۵دو يا سه بار از روي شعله بگذرانيد يا براي  اساليد هاي خشک شده را

 .اجتناب نماييدحرارت زياد از براي جلوگيري از تغيير شكل سلول ها،  نگه داريد.

c.بگذاريد الم قبل از رنگ آميزي خنک شود ) 

 

از تخريـب سـلول هـاي     ها مي شود. RBCمتانول مانع از ليز  به عنوان روش جايگزين الم را با متانول فيكس كنيد. -۲

 مي شود.  مايعمانع از شسته شدن نمونه هاي  و ر مي شودميزبان جلوگيري مي كند، زمينه واضح ت

a )كشـي از الم  را بدون آب باقيمانده دقيقه بريزيد. متانول ۱به مدت چند قطره متانول  ،روي يک اسمير خشک شده

 دور بريزيد و اجازه دهيد تا الم در مجاورت هوا خشک شود.

b.قبل از رنگ آميزي از حرارت استفاده نكنيد  ) 

 

C.  روش انجام رنگ آمیزی 

 مراجعه نماييد. ۱براي مقايسه روش ها به جدول 

 نزديک انتهاي الم ريخته و  ي اسمير نريزيد. قطره هاي معرف رارو اًتوجه: رنگ ها، آب يا رنگ برها را مستقيم

 اجازه دهيد معرف روي سطح اسمير را بپوشاند.

 

  روشHucker 

 الكل نتايج سازگاري مي  -نوطور گسترده اي در كارهاي روتين استفاده مي شود. استه توجه: از اين روش ب

ن يک رنگ بر سريع است و وبراي دانشجويان و كاركنان كم تجربه ارجح است. است %۹۵دهد، اما اتانول 

 الكل براي نمونه هاي حاوي تعداد -نواستفاده از است فقط براي كاركنان با تجربه پيشنهاد مي شود.

 زيادي از سلول هاي ميزبان مفيدتر واقع مي شود. 

a)  ثانيه باقي بماند. ۳۰اسمير فيكس شده را با محلول كريستال ويوله بپوشانيد. اجازه دهيد رنگ به مدت 

b) .كريستال ويوله را دور بريزيد و الم را به آرامي با آب شير آبكشي كنيد 

  كريستال ويوله از سلول هاي گرم مثبت شود. ه شدنشستتوجه: آبكشي زياد در اين مرحله مي تواند باعث 

c) ثانيه باقي  ۳۰شسته و سپس الم را با محلول يد بپوشانيد. اجازه دهيد يد به مدت  ،آب اضافه را با محلول يد

 بماند.

d) .يد را دور بريزيد و الم را به آرامي با آب شير آبكشي كنيد 
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e) رنگ الكل را روي اسمير بريزيد. زماني كه  -نواشته ايد، استصورت زاويه دار )كج( نگه ده كه الم را ب در حالي

بري را بر اساس ضخامت اسمير و  د، اين مرحله را متوقف كنيد. زمان رنگخارج شده از روي الم كمرنگ ش

 نوع رنگ ر مورد استفاده تنظيم كنيد.

f) .الم را با آب شير آبكشي كنيد 

g) ثانيه و اگر از رنگ هاي فوشين استفاده مي شود، يک  ۳۰اقلهيد حدالم را با سافرانين بپوشانيد و اجازه د

 دقيقه يا بيشتر روي الم بماند. در اين مرحله مي توانيد يكي از رنگ هاي زير را استفاده كنيد:

 سافرانين 

  درصد ۲/۰تا  ۱/۰فوشين بازي 

  رنگ مي شوند. درصد براي ارگانيسم هاي گرم منفي كه كمرنگ ۸/۰تا  ۱/۰كربول فوشين يا فوشين بازي 

h) .رنگ را دور بريزيد و الم را به آرامي با آب شير آبكشي كنيد 

i) ورت هوا خشک شود يا از خشک كننده اصورت عمودي قرار دهيد تا در مجه آب اضافي را خارج كرده و الم را ب

 الم تجاري استفاده نماييد.

j) .اسمير را از نظر ميكروسكوپي بررسي كنيد 

 

   روشKopeloff 

براي مشاهده و افتراق بهتر باكتري هاي بي هوازي پيشنهاد مي شود كه ممكن است با روش اين روش 

Hucker اين  رنگ خود را از دست داده و كمرنگ رنگ بگيرند. ،رنگ برثير به آساني و خيلي زياد تحت تأ

جام رنگ )براي ان تشخيص واژينوزيس باكتريايي پيشنهاد مي شود.براي اسميرهاي واژن در روش همچنين 

 .(مراجعه نماييد ۱به جدول و روش استفاده از كربول فوشين  Kopeloffروش ه آميزي ب

 

 روش هاي رنگ آميزي گرم، معرف هاي پيشنهادي، زمان هاي رنگ آميزي و موارد استفاده -۱جدول 

 

 
 

D. ه، و در بيولوژيک و تيز در نظر گرفت پسماندرا به عنوان  آن ،براي دور ريختن اسمير رنگ شدهsafety box بريزيد. 
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E. :گزارش نتایج 

وجـود در اسـمير و   ميكروارگانيسم ها را از نظر  كنيد. مشاهدهميكروسكوپ ×( ۱۰۰اسمير رنگ شده را با عدسي روغني )

 .نماييد بررسيرفولوژي م

 واكنش گرم .۱

a) بنفش تيره :گرم مثبت 

b) ( رنگ هاي كربول فوشين پر رنگ ترندگرم منفي: صورتي يا قرمز). 

c)  رفولوژيهم گرم منفي با يک مگرم متغير: هم سلول هاي گرم مثبت و 

  ،رنـگ  ي ناكامل، رنگ برتوجه: واكنش گرم متغير ممكن است ناشي از ضخامت غير يكنواخت اسمير

ي زياد، وجود سلول هاي كهنه، تخريب ديواره سلولي يا طبيعت گرم متغير بـودن ارگانيسـم هـاي    بر

 خاص باشد.

 تري ها:باك رفولوژيم .۲

a) گرم مثبت 

 )كوكسي هاي جفت )و زنجيره اي 

 كوكسي خوشه اي 

 باسيل هاي بزرگ 

 باسيل هاي كوچک 

 باسيل هاي شاخه اي 

 باسيل هاي كورينه فرم 

b) گرم منفي 

 کديپلوك 

 باسيل 

 رفيک(باسيل، رشته اي )يا پلي م 

c)  متغير: كوكوباسيلگرم 

d)  سلول هاي مخمر 

e)  هيف كاذب(Pseudohyphae) 

 

رفولوژي و واكنش گرم ميكروارگانيسم هاي گرم مثبـت، گـرم منفـي و سـاير ميكروارگانيسـم      وصيات مخصمشاهده براي 

   نماييد.مراجعه  ۴و  ۳، ۲ديده شود، به جداول  بالينينمونه هاي بعضي  مستقيمكه ممكن است در اسميرهاي  هايي
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 بالينيبعضي نمونه هاي ارگانيسم هاي گرم مثبت مشاهده شده در اسميرهاي مستقيم ميكرو -۲جدول 
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 )ادامه( بالينيميكروارگانيسم هاي گرم مثبت مشاهده شده در اسميرهاي مستقيم بعضي نمونه هاي  -۲جدول  
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   بالينيميكروارگانيسم هاي گرم منفي مشاهده شده در اسميرهاي مستقيم بعضي نمونه هاي  -۳جدول 
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 بالينيهاي مشاهده شده در اسميرهاي مستقيم بعضي نمونه هاي ميكروارگانيسم ساير  -۴جدول 

 

  
 

 

 : تكنترل كیفی  -7

aبررسي كنيد. طور روزانهه ، ب( معرف ها را از نظر ظاهري 

 .اگر كريستال ويوله رسوب كند يا ته نشين شود، قبل از استفاده آن را صاف كنيد .۱

بايد به طور منظم عوض شوند. تبخير مواد ممكن اسـت   اگر محلول هاي كاري با مصرف روزانه تمام نمي شوند، .۲

 عملكرد معرف ها را تغيير دهد.

 صورت ماهانه دور بريزيد تا استفاده مكرر آنها محدود شود.ه معرف هاي كاري را حداقل ب .۳

   .كنيدسري ساخت جديد معرف استفاده بايد از  د آلوده شوند. وقتي مشكوك مي شويد،تواننمي  رنگ هاتوجه: 

  

b )و بعـد از آن   رنـگ بـر  و معـرف   اده از هر سري ساخت جديد هر رنـگ روش انجام آزمايش رنگ آميزي را قبل از استف

صورت هفتگي با يک ميكروارگانيسم گرم مثبت و يک گرم منفي آزمايش كنيد. كاركنان آزمايشـگاه كـه رنـگ    ه حداقل ب

با هر بار آزمايش نمونه بيمار، با يک كنتـرل مثبـت و   روزانه يا صورت ه آميزي گرم را به دفعات كم انجام مي دهند، بايد ب

 يک كنترل منفي آزمايش كنند.  

 Staphylococcus aureusو  Escherichia coli (ATCC 25922)سوسپانســيوني بــا كــدورت كــم از  .۱

(ATCC 25923)  كنيد.تهيه  مايعدر محيط 

 .اييدنمدو قطره از براث روي هر الم ريخته و دو اسمير تهيه  .۲

 نگهداري كنيد.   -C۲۰˚در و  كردهفيكس  آنها را در متانول .۳

 .نماييدگرم، رنگ آميزي  مطابق روش رنگ آميزي .۴
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 نتايج مورد انتظار: .۵

 :صورتي  باسيل گرم منفي 

 :بنفش پررنگ  كوكسي گرم مثبت 

ي كـه بـراي نمونـه    مـ كرده و در انتهاي ال، از بين دندان ها با يک اپليكاتور چوبي نمونه گيري طور جايگزينه ب .۶

گرم مثبت و گرم مي باشد كه شامل سويه هاي  Built-inاين يک روش كنترل  قرار دهيد. استفاده شده است، 

 است.منفي 

c  ) ،باشـد نيا تفسير آنها صحيح  ،تفسير رنگ ها مشكل باشدوقتي كه اسميرهاي رنگ شده كيفيت خوبي نداشته باشند ،

رنگ آميزي نامناسب )مانند رنگ آميزي كمرنگ ارگانيسـم هـاي گـرم مثبـت،      تاقدام اصالحي انجام دهيد. مشخصا

اسمير، رسوب روي الم و غيره(  كناره هايباقي ماندن كريستال ويوله در ارگانيسم هاي گرم منفي، رنگ گرفتن فقط 

بعضـي   شـد. ها يـا روش انجـام رنـگ آميـزي با     معرفآماده سازي نمونه، نامناسب بودن مراحل ممكن است به دليل 

 د، عبارتند از: نعوامل رايج كه باعث ايجاد نتايج نامناسب در رنگ آميزي گرم مي شو

 استفاده از الم هاي شيشه اي كه تميز نباشند. .۱

 تهيه شده باشد.كه خيلي ضخيم  ياسمير .۲

 ستفاده مي شود.از روش حرارت ا كردن فيكس برايحرارت دادن زياد اسمير، زماني كه  .۳

 طور صحيح فيكس نشده باشد.ه خصوص اگر اسمير به ، بي انجام رنگ آميزيكشي زياد در طآب .۴

 ها معرفوجود رسوب در  .۵

d)  رنگ آميزي گرم تهيه كنيد.  گزارش هاي براي مرور برنامه اي، صحت تفسير براي اطمينان از ،هبه عالو 

 كمـک بـه  همچنـين  زشـي و  وسيله سوپروايزر، براي تعيين نيازهـاي آمو ه هاي گرم انتخابي ب آميزي مرور رنگ .۱

 مربوطه باليني يكپارچگي اطالعات

در رنگ آميزي شده  گزارش رفولوژي هايم كنيد.رنگ آميزي گرم مقايسه  نتايج كشت نهايي را با گزارش هاي .۲

ميكروارگانيسم از كشت جدا  ۳-۴ به تعداد همچنين زماني كه بررسي كنيد. ،گرم را كه در كشت جدا نشده اند

، هـم رنـگ آميـزي و هـم كشـت را بررسـي       مشاهده نشده استميكروارگانيسمي نگ آميزي گرم شده، اما در ر

 .نماييد

    .بنـابراين   توجه: تعداد قابل توجهي از ارگانيسم هاي تشخيص داده شده روي اسمير، از كشت جـدا مـي شـوند

كارگيري ه بيي براي نشانه ها به عنوانبررسي اسمير يا  تفاوت ها بايد براي از بين بردن خطاهاي ناشي از

د فسـت  يساير روش هاي كشت )مانند كشت بي هوازي، كشـت بـراي قـارا يـا كشـت باسـيل هـاي اسـ        

[AFB]) .بررسي شوند 

  تهيه نماييد.از الم هاي مرجع براي آموزش  اي مجموعه .۳

 

 محدودیت ها:    -8

a)      ــاي ــه ه ــاير يافت ــا س ــاط ب ــرم را در ارتب ــزي گ ــگ آمي ــايج رن ــالينينت ــگاهي  ب ــد. از  و آزمايش ــتفاده كني  اس

( بـراي تأييـد   و غيـره  اسـتفاده از محـيط هـاي انتخـابي    روش هاي اضافي ديگر )مثل رنگ آميزي هاي خاص، 

 اطالعات بدست آمده از اسميرهاي رنگ شده گرم استفاده نماييد.  

b) ارتباط  دقيق روش انجام آزمايش و معيارهاي تفسير براي كسب نتايج صحيح نياز مي باشد. صحت، كارگيريه ب

 شخص مشاهده كننده الم دارد. زيادي با آموزش و مهارت 
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c)  ارگانيسـمي در روش رنـگ آميـزي گـرم     هـي   چركي كـه   بالينيروش هاي رنگ آميزي ديگر براي نمونه هاي

 مشاهده نشده، پيشنهاد مي شود. 

d) وجودا و لوازم، آلودگي معرف ه ناشي ازمنفي ممكن است  براي كشت هايگرم  ميكروارگانيسم در الم مشاهده 

 ( باشد.معمول )محيط كشت، اتمسفر و غيره رشد ارگانيسم ها تحت شرايط كشت عدمميكروبي يا  ضدعوامل 

e)  باشد.   خير در ارسال آننمونه يا تأ ر ناكافياقدمنتايج گرم كاذب ممكن است مربوط به 

f)  ننـــده و ســـاعت( روي محـــيط هـــاي غيـــر مهـــار ك ۲۴تهيـــه اســـمير از كشـــت هـــاي تـــازه )كمتـــر از 

ک هـا و  را مي دهند. زماني كه مرفولوژي مهم است )مانند استرپتوك نمونه هاي باليني تازه، صحيح ترين نتيجه

 ارجحيت دارد. مايعباسيل هاي گرم مثبت(، كشت هاي 

 

 مالحظات ایمنی:    -9

a)  شاق، خوردن و تماس آن با پوست پرهيز شود. ناستيد ماده خطرناكي است. از 

b) ن قابل اشتعال مي باشند.  وو است اتانول 

c) از دستكش التكس و ساير وسايل محافظ مناسب با احتياطات عمومي اسـتفاده نماييـد   براي آماده سازي اسمير 

(BSL2.) 

d)   به كاركنان مربوطه آموزش دهيد كه در مورد نمونه هايي كه با سرنگ ارسال مي شود، قبل از ارسال، سـوزن را

 از روي سرنگ بردارند.

e) يه اسمير، هيچگاه قطره را به شدت مخلوط نكنيد، تا از ايجاد ذرات معلق در هوا )آئروسل( جلـوگيري  هنگام ته

 شود. 

 

 جع:   امر  -10
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