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Mikrobiyolojide mikroskopi uygulamaları
Birçok klinik örneğin değerlendirilmesinde •
mikroskopi ilk aşamadır 
Hasta örneğinde direkt ve hızlı şekilde ön •
tanı/kesin tanının sağlanması
Aynı örnekte farklı organizmaların varlığının •
saptanması
Kültürde üretilmesi zor olan organizmaların •
saptanması
Hasta örneğinde inflamasyonu veya •
kontaminasyonu gösteren hücrelerin 
saptanması



Mikrobiyolojide mikroskopi uygulamaları

Organizmanın klinik öneminin belirlenmesi•
Kolonizan/kontaminant bakteriler hasta örneğinde –
yeterli sayıda görülmezler

Ön değerlendirme ile kültürde uygun koşulların •
oluşturulmasının sağlanması
Kültürde üreyen organizmanın •
değerlendirilmesi ile tanımlanmada kullanılacak 
test ve yöntemlerin belirlenmesi



Gram boyası
Bakterilerin mikroskopik incelemesinde temel •
boyama yöntemidir
Hücre duvar yapısının biyokimyasal •
özelliklerine dayanarak hemen tüm bakterilerin 
2 gruba ayrılmasını sağlamıştır

Gram-pozitifler –
(kristal viyole ile boyananlar)•

Gram-negatifler –
(kr. viy. ile boyanmayanlar)•



Gram boyası
Bazı bakteriler ise Gram •
boyası ile gram-değişken 
özellik gösterirler

Gardnerella vaginalis ve –
Mobiluncus türleri gram-
değişken boyanırlar
Acinetobacter gram-–
değişken ve gram-pozitif 
olabilir



Gram boyası
Gram-değişken özellik •
gösteren diğer bakteriler

Actinomyces, –
Corynebacterium, 
Propionibacterium cinsi 
bakteriler gram-negatif ve 
granüler yapıda boyanabilirler
Bacillus, Clostridium gibi gram-–
pozitif bakteriler kültürlerinde  
PG yapının kalınlığının 
azalması sonucu gram-negatif 
boyanabilirler 



Gram boyası

Campylobacter gibi bazı gram-negatif bakteriler •
safraninle zayıf boyanırlar

Zıt boya olarak karbol fuksin kullanılır–



Gram boyası
Eskiyen kültürlerde, antibiyotik veya otolitik •
enzimlerin etkisiyle hücre duvar bütünlüğü bozulan 
gram-pozitif organizmalar gram-değişken, veya 
pembe boyanabilirler
Fungal elemanlar genellikle gram-pozitif •
boyanmakla birlikte gram-değişken veya gram-
negatif boyanabilirler
Konak hücreleri ve beyaz küreler zıt boyalarla •
kırmızı-pembe boyanırlar
Bir bakterinin görülebilmesi için 1 ml örnekte 105 •
bakteri olmalıdır



Gram boyası

Bazı bakteriler Gram boyası ile görülemezler•
Hücre içi organizmalar –

(Chlamydia)•
Hücre duvarı olmayanlar –

(Mycoplasma, Ureaplasma)•
Boyutu yetersiz kalanlar –

(Spiroketler)•



Gram boyası

Sabitleme•
Kristal viyole•
Renk sabitleyici •

(iodin)–
Dekolorizasyon •

(alkol/ aseton)–
Zıt boya•



Tarihçe

Antonie van •
Leeuwenhoek bakteriyi 
tanımlamak için boya 
kullanmayı deneyen ilk 
kişi olarak bilinmektedir 
(1719)
Doğal boya (pancar •
kökü) denemiştir 

1632-1723



Tarihçe

1854-1915

Paul Ehrlich asit-fast •
boyasını geliştirdi
(1882)



Tarihçe

Danimarkalı bilim •
adamı Hans Christian 
Gram’dan adını 
almıştır

1853-1938



Hans Christian Gram
1883’de Kopenhag Üniv. Tıp •

Fakültesini bitirdi 
Berlin’e yerleşti•
İlk çalışmalarını insan •

eritrositleri üzerinde yaptı
1884’de pnömoniden ölen bir •

hastanın kadavrasında 
çalışırken akciğer dokusunda 
Streptococcus pneumoniae ve 
Klebsiella pneumoniae 
boyanma farklılıklarını saptadı

1853-1938



Hans Christian Gram

Yöntemde zıt boyama aşaması •
yok
Boyama yöntemini yayınladı •

ancak yöntemin geliştirilmesi 
gerektiğini ifade etti.
1912’de Danimarka kralı •

tarafından üstün nişanlarlarla 
ödüllendirildi

1853-1938



Tarihçe

Alman bilim adamı •
Karl Weigert birkaç yıl 
sonra safranini 
eklemiştir

1845-1904



Gram boyası geliştirildi
1884

Petri plakları bulundu
1887

Agar keşfedildi
1881



Louis Pasteur
1822-1895

Robert Koch
1843-1910

Aşı çalışmaları



Tarihçe
Günümüzde kullanılan yöntem Hucker •
tarafından geliştirilmiştir (1921)
Kopeloff anaerobları boyamak için bir •
modifikasyon oluşturmuştur, boyama süreleri 
daha uzundur
Zayıf boyanan (Brucella, Campylobacter, •
Bacteriodes, Fusobacterium) gram-negatifler 
için basik fuksin kullanılmıştır



Gram boyası

Klinik örnekler•
Yara, steril sıvılar, doku ve akıntı örneklerinin –
direkt mikroskopik incelemesi faydalıdır
Boğaz sürüntü, nazal sürüntü, dışkı örnekleri –
uygun değildir

Sıvı ve kan kültürlerinde üremenin tespiti veya•
Koloni tanımlanması amacıyla•

Klinik örneğin taze olması, koloninin <24 saatten –
genç kültürlerden alınması boyamanın 
değerlendirilmesinde daha iyi sonuç verir 



Klinik örnekler
Steril örnekler 

Beyin omurilik sıvısı, –
plevral sıvı, sinoviyal sıvı, 
peritoneal sıvı
Doku örnekleri–

Steril örneklerde •
saptanan her bakteri 
anlamlıdır

Saptanmaması –
enfeksiyon olmadığı 
anlamına gelmez

BOS



Klinik örnekler

Steril olmayan örnekler
Kolonizan bakterilerin ‘normal flora’nın olduğu •
bölgelerdir

Balgam, yara, genital örnekler–
Bu örnekler çoğunlukla epitel hücreleri ve •
beyaz küre içerirler

Örneğin kalitesi hakkında fikir verirler–



Balgam



Balgam



Yara



Derin doku



Üretral akıntı



Değerlendirme/ Raporlama
Klinik örnek Gram boyası ile değerlendirildiğinde

Bakteriyel hücrelerin varlığı•
Gram özelliği, morfolojileri (kok/basil), yerleşimleri –
(zincir, çift, vs), sayısı (az, orta, bol)

İnflamatuvar hücrelerin varlığı •
Fagositoz–

Yassı epitel hücreleri•
Debris ve proteinöz yapılar •

Gram-negatif boyanırlar–
Örneğin yeterli olduğunun göstergesidirler–
Bakteri ve inflamatuvar hücre yokluğunu destekleyen –
kanıtlardır



Değerlendirme

Klinik örnek Gram boyası ile değerlendirildiğinde
Hücre ve bakteri içeren 20-40 alan taranmalıdır•
Konak hücresi olarak beyaz küre araştırılır•

Konak hücreye ait hücre morfolojisi değerlendirilmesi –
amaçların dışındadır



Değerlendirme
Klinik örnek Gram boyası ile değerlendirildiğinde

Hücre sayısı, küçük büyütme ile•
<1/LPF: 1+, nadir–
1-9/LPF: 2+, az–
10-25/LPF: 3+, orta–
>25/LPF: 4+, bol–

Bakteri sayısı, büyük büyütme ile•
<1/OIF: 1+, nadir–
1-5/OIF: 2+, az–
6-30/OIF: 3+, orta–
>30/OIF: 4+, bol–



Raporlama
Klinik örnek Gram boyası ile değerlendirildiğinde

Örnek türü gözönünde bulundurularak tipik •
morfolojilerin temsil ettiği bakteriler raporda 
belirtilebilir

Gram-pozitif diplokok, S. pneumoniae ile uyumlu–
Küçük gram-negatif kokobasil, Haemophilus ile –
uyumlu
Gram-negatif diplokok; N. gonorrhoeae ile uyumlu–



Raporlama

Klinik örnek Gram boyası ile değerlendirildiğinde
Mikroorganizma veya hücre görülmezse •

‘ Mikroorganizma görülmedi’ veya –
‘Hücre görülmedi’ olarak raporlanır–



örnek türü gözönünde bulundurularak Teşekkür ederim


