
We can truly say that the implications of 
Gram’s discovery have been widespread. 

Boyarım, tanırım

Dr. Feza Otağ, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi color pencil illustration by Suzanne L. Adams, CT (ASCP)



Boya nedir?

http://www.tdk.gov.tr

Renk vermek, dekoratif bir görüntü sağlamak 1.

Dış etkilerden korumak2.

Cismin kontrastının arttırılmasını sağlamak 3.



Doğada pekçok canlı 
doğal ortamıyla 

uyumlu gözükerek 
korunur. 

Bulundukları ortamla arasında 
kontrast farkı oluştuktan 
itibaren seçilebilirliği artar. 



Mikroorganizmalar renksiz ve 
saydam yapılardır.

Mikroorganizmalar çok 
küçüktür. 

 

Boyarım 

400X - 1000X büyütme
Yüksek optik çözünürlük



(http://www.ucmp.berkeley.edu/history/leeuwenhoek.htm.) 

Antony Van Leeuwenhoek (1632-1723) 

Robert Hooke (1635-1703) 

Mercello Malpighi’nin (1628-1694) 



Işık mikroskobu
aydınlık alan- koyu obje

En yüksek çözünürlük gücü  0,2 um (1x10-6)



Boyama, rastgele renklendirme işlemi değildir. 

Kimyasal içerikli boyaların dokuda kalıcı hale 
gelmesidir.
Çeşitli kimyasallardan yararlanılarak dokuların farklı 
katmanlarının/yapılarının gösterilmesi işidir. 

  

Mikroorganizma ve boya arasında kimyasal bir reaksiyon meydana gelir.



Doğal boyalar

 •

Orsein likenlerden elde edilir   •

Kınakına•

Hematoksilen bakkam ağacı, logwood tree•
Bazofilik yapıları, nükleus, boyar.–
Eozinle birlikte, sitoplazma, kullanılır. –

Pigmentin ismi karmin olup, asıl renk ise karminik asittir. 

Dactylopius coccus 

Lawsonia inermis

Karmin 

(C22H20O13)



Dactylopius coccus 



Safranin



1826  

Hindistan çividi, Indigo tinctoria

indigo adlı kimyevi maddenin bozulma ürünlerinden biri

ANİLİN’in keşfi 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1826


1856, William Henry Perkin, 

İng. kimyager, 

sentetik boyaların keşfi, ilk anilin boyası
(Chemistry of Blue Jeans: Indigo Synthesis and Dyeing)

Boya endüstrisinde nitro benzenin (C6H5NO2) redüksiyonundan elde edilir. 

Ham anilinden kinin elde etmek isterken ilk anilin mavisini buldu. 



1- www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1908/ehrlich-bio.html

2- www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1905/koch-bio.html 

3- The differential staining of Schizomycetes in tissue sections and in drie preparations 1884. Christian Gram ..Gram, 
C. 1884. Ueber die isolirte Firbung der Schizomyceten iu Schnitt-und Trockenpriparaten. Fortschitte der Medicin, 
Vol.2, pages  18.5-189

4- www.microbelibrary.org/component/resource/gram-stain/2886-gram-stain-protocols

1800 .... mikroorganizmalar sentetik boyalarla boyanarak 

gösterilmiştir. 

Paul Ehrlich(1) Robert Koch (2) Hans Christian Gram (3, 4)

1853-1938 



Bazik boyalar•
Metilen mavisi –
kristal viyole –
safranin–
bazik fuksin–

renkli katyon+ renksiz anyon_ 

Bakteri hücresi nükleik asitten zengin fosfat yükleri
 nedeniyle negatif yüklüdür. 

Boyalar genellikle iyonlardan bir tanesinin renkli olduğu 
tuzlardır.



Corynebacterium diphteria; Babes- Ernst cisimcikleri

Gram

Metilen mavisi ve asetik asit solüsyonu ile 1 dakika

Morfoloji; kok, çomak, kokobasil 

Duruş; küme, zincir, ikili, 4’lü, fuziform, 
çivi yazısı..  

Metilen mavisi•
Malaşit yeşili•
Kristal viyole•
Safranin•

Basit boyama ….. tek bir bazik boya kullanılır.



Asit boyalar•
çini mürekkebi, Nigrozin–
kongo kırmızısı –
Asit fuksin–
Eozin–
anilin mavisi–
malaşit yeşili –

Eritrosin–
orange G–
pikrik asit   –

NEGATİF boya/kapsül boyama

S. pneumonia
K. pneumonia
Cryptococcus neoformans  

renksiz katyon renkli anyon_ 

C32H22N6Na2O6S2



Streptococcus pneumoniaCryptococcus neoformans

Nigrozin Asit Fuksin

NEGATİF boyama/kapsül boyama:   Bakteriler (pH: 7’ de) boyayı 
geri çevirir, boyanmazlar, sadece zemin  boyanır.



Nötr boyalar•
Giemsa–
Wright–
Leishman–

Asit ve baz boyaların uygun oranda 
karışımlarından elde edilir. 

Bileşim:

 Metilen mavisi    bazik   sitoplazma•
 Eozin       asit      nükleus•
 Azur B•
Metanol•

DNA (adenin-timin bağlarındaki) fosfat gruplarına bağlanır.



Gustav Giemsa, 
Alman mikrobiyolog

1867-1948)

Sir William Boog Leishman
İngiliz patolog 
(1865-1926)

James Homer Wright
Amerikan patolog

 (1869 –1928)

prototip: 
 Paul Erlich (1879) “MM+fuksin”o

 1891-Dmitry Leonidovich Romanowsky (1861-1921) “MM+eozin”o

 Leishman ve Wright, boya öncesinde METANOL fiksasyonunu 
savundular.
 Giemsa, boyanın standardizasyonu ve stabilitesi için GLİSEROL 
ilavesini  önerdi.



32, erkek, Leishmania, Mersin Tıp Fakültesi 

Kan parazitleri, •
Plasmodium•
Leishmania•
Toxoplasma•

Trichomonas•
Spiroketler•
Riketsia•
Chlamydia•
Mycoplasma•
Kan hücreleri•
Kromozomlar•

Ayırt edici boyamadır.



Ayırt edici boyama … birden çok bazik boya 
kullanılır. 

Gram 
boyama

Bakterileri hücre duvarlarının kimyasal ve fiziksel özelliklerine 

göre iki büyük gruba ayırmak için kullanılan 

bir yöntemdir.



Primer boya olarak  anilin jansiyen moru, •

Mordant olarak sulu iyodin-potasyum iyodit (lugolün iyodini),•

Renk gidermede saf alkol •

Zıt boya olarak bismark kahverengisi •

Gram’ın orijinal yöntemi

Gram,  C.  1884.  Ueber  die  isolirte  Firbung  der  Schizomyceten  iu  Schnitt-und  Trockenpriparaten.  
Fortschitte  der  Medicin,  Vol.  2,  pages  18.5-189

Etiyolojik etkenin çabuk ve doğru olarak
saptanmasında kullanılan en hızlı ve değerli 

yöntemlerden biridir.



Neden Gram boyama 

6. Bakterilerin kantitasyonu için

1.Tanısal amaçla

(Hızlı-ucuz tanı)

2. Kalite kontrolü amacıyla

(Örnek kalitesi)

3. Rutin yapılmayan kültüre gereksinim olup olmadığını anlamak için

(Etken hakkında fikir verir- ön tanı, biçim, büyüklük, morfoloji)

4. Kültür sonucunun doğru yorumlamak amacıyla

(Uygun besiyeri seçimi?)

5. Bakteri identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılık testleri için



Dr. Feza Otağ

BOS

Gram Boyama

15 dk. santrifüj

Hücre sayımı

≥1000/ml PNL

Gram (+) diplokok Gram (-) diplokok Gram (-) kokobasil

Kültür
%5 Kanlı agar
Çukulata agar

Thayer Martin agar
SDA

37°C %5 CO2

Optokin Testi
Safra Tuzlarına Duyarlılık

Lateks Aglütinasyon
Moleküler Testler

S. pneumoniae

Glukoz (+)
Maltoz (+)
Laktoz (-)
Sükroz (-)

Lateks Aglütinasyon
Moleküler Testler

N. meningitidis

X, V, X+V Faktör Testi
Lateks Aglütinasyon

Moleküler Testler

H. influenzae

Maya hücreleri

SDA 
CHROMagar

Mısır unu jeloz
Germ tüp testi

Serolojik Testler
Moleküler Testler

Candida spp.

Çini mürekkebi 
boyası
SDA

Fenol oksidaz (+)
Üreaz (+)

Lateks aglüt.
Moleküler Testler

Cryptococcus
neoformans 

≤1000/ml MNL



Dr. Feza Otağ

BOS
15 dk. santrifüj

Hücre sayımı

≤500/ml MNL

EZN Boyama
Auromine-Rhodamine Boyama

Katı besiyeri (LJ)
Sıvı besiyeri (BACTEC MGIT)

ELISA
Moleküler Testler

Aside Dirençli Bakteri

≤250/ml MNL

Aseptik (Viral) Menenjit

Hücre Kültürü
Serolojik Testler

Moleküler Testler

Enteroviruslar
Herpes viruslar 

HIV
Kabakulak virusu

Poliovirus 
Adenovirus

PNL hakimiyeti

Paraziter Menenjit

Doğrudan bakı
Giemsa boyama

Hemotoksilen-Eozin Boyama
Kültür

Deney Hayvanlarında İzolasyon
Serolojik Testler
Moleküler Testler

Gram boyamada mikroorganizma görülmez ise

Acanthamoeba spp
Echinococcus granulosus
Entamoeba histolytica

Naegleria fowleri
Toxoplasma gondii



Gram boyama C. albicans  (vaginal smear)
Gram boyama C. albicans  (balgam)

Gram boyama C. albicans  (plevra) Gram boyama, S. pneumoniae (konjuktiva)



Gram boyama, Geotrichum capitatum (hemokültür)

Gram boyama Geotrichum capitatum (balgam)

Gram boyama, Fusarium (ön kamara)

Gram boyama C. albicans  (balgam)



BACTEC maya pozitif hemokültür şişelerinden 
Gram boyama örnekleri

Kan kültürü örneklerinde tek morfotip üreme 

olasılığı yüksek olan bakteriler/mayalar açısından 

Gram boyama duyarlılığının çok yüksek olduğu 

(%99) bildirilmiştir. 







Ziehl-Neelsen•
Kinyoun•
Auramine-Rhodamine•

Işık mikroskobu

Floresan mikroskobu

EZN, aside dirençli boyama yöntemi, ayırt edici boyama  

Friedrich Neelsen, patolog (1854-1898) Franz Ziehl, bakteriyolog (1857-1926)

  Mycobacterium tuberculosis araştırmalarında birinci basamak o
tanı yöntemi

  En (hızlı, kolay, ucuz)o



Mikroskobinin doğru uygulanması... 
 zaman alıcı ve zahmetli?

Mikroskobinin negatif raporlanması için; 

Düşük gelirli ülkelerde 100 alan•

Endüstiyel ülkelerde 300 alan taranması önerilir.•

Yaymada basillerin görülebilmesi için•

 örnekte 5 000-10 000/ml basil olması gerekir.

Florokrom mikroskobi kısa sürede daha geniş alan taranabilir •
ve floresan boyanmış basiller daha kolay tespit edilir.



Steingart KR et al. Lancet Infect Dis 2006; 6:570–81

45 çalışmanın tarandığı bir review’e göre;

Ort. 
%10 daha 
duyarlıdır.

Mikroskobi duyarlılığı %20-%80 arasında

Floresan mikroskobi

Konvansiyonel mikroskobi

Her iki yöntemin özgüllüğü ise •
benzer olarak bildirilmiştir.



Aktif Tbc’li ve şüpheli 311 hastanın balgam örneği

Tarhan G ve ark. Mikrobiol bült, 2003

Kültür  (+) EZN (+) A-R (+)

103

Kültür (-)
208

89 (%86.4)

EZN (+)
8 (%3.8)

77 (%74.8)

A-R (+)
24 (%11.5)

A-R: Auramine-Rhodamine

EZN  Duyarlılık   %86.4 Özgüllük  %96.2

A-R Duyarlılık   %74.8 Özgüllük   %84.5



2630 balgam örneği ile yapılan bir çalışmada; 

Ba F et al. INT J TUBERC LUNG DIS, 1999 3(12):1101–1105

EZN boyama: 7 dak. 44 s.
Florokrom: 3 dak. 34 s. 

EZN ve Florokrom 
duyarlılıkları benzer

>10 basil 
Her 100 alanda 

< 10 basil 

Florokrom daha 
duyarlı 

Negatif sonuç için 
200 alan taranması



Mycobacteria



Trifiro S, Bourgault AM, Lebel F, René P.. J Clin Microbiol. 1990;28(1):146-7

Ghost mycobacteria on Gram stain

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trifiro%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1688872
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bourgault%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1688872
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lebel%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1688872
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ren%C3%A9%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1688872
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1688872




HIV (+), 
erkek,
ishal

Modifiye Asit Fast, Cryptosporidium ookistleri



Dr. Feza Otağ

Histolojik boyalarLaktofenol 
pamuk mavisi
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Mantarlar için  Histolojik boyalar

Gomori metenamin gümüş (GMS) boyası•
Periyodik asit-schiff (PAS) boyası •
Musukarmin boyası•
Hematoksilen ve eozin•
Kalkoflor beyazı boyası•
Giemsa Boyama•
Florosan monoklonal antikor uygulaması  •

Preparatta  az bulunan organizmaların saptanmasında ve •
mantarların morfolojik  özelliklerinin tanımlanmasında 
yararlıdır.



Karakteristik kistler, maya hücreleri ya da sferüllerin o
saptanması enfeksiyon tanısını ortaya koyar.

Pneumocystis jirovecii – intrakistik formo

Histoplasma capsulatum-  hücre içi yerleşen mayao

Blastomyces dermatitidis- geniş tabanlı tomurcuklanan yapıo

Coccidioides immitis, C.posadasii- kalın duvarlı sferüllero

Doku kesitlerinin ve klinik örneklerin doğrudan mikroskobik 
incelenmesi, mantar enfeksiyonları tanısında en hızlı ve en 

ekonomik yöntemdir.



Solunum yolu patojeni olan P.jirovecii, indüklenmiş balgamda •
veya bronkoskopi ile alınan örneklerde saptanabilir. Kistleri 
GMS veya floresan monoklonal antikor ile boyanır.

H&E, GMS ve PAS sitoloji/histoloji boyalarıdır, mantarların •
sitolojik preparatında, ince iğne aspiratlarında, dokularda, 
vücut sıvılarında ve eksüdalarda saptanmasında kullanılır.

Bu boyalar Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, •
C.posadasii, Candida türleri ve Cryptococcus neoformans gibi 
mantarları ve Zygomycetes, Aspergillus ve diğer küflerin 
hiflerini saptayabilir.



  
Solunum yolu örneklerinden hazırlanan kesitlerde •
Pneumocystis jirovecii kistlerinin saptanmasında 
kullanılır.

Tüm mantarların saptanmasında en iyi boyadır.•

Hif ve maya formlarını yeşil bir zeminde siyah boyar.•
Genellikle histopatoloji laboratuvarında uygulanır.•

 Gomori metenamin gümüş (GMS) boyası



Cysts of P. jirovecii in lung tissue, stained with 
silver stain

P. jirovecii 

GMS, Coccidoides immitis.



Dokudaki hem maya hem de hifleri boyar.•
Asit hidrolizi ve hücre duvarı karbonhidratları boyanması ile •
mantarlar pembe-mor boyanır. 
PAS pozitif artefaktlar maya hücrelerini andırabilir.•

Candida, akciğer, PAS boyası. Lecythophora hoffmannii, AİDS’li hasta 
Kronik sinüzit,

Periyodik asit-schiff (PAS) boyası   Gereken süre 1 saattir.



   Müsikarmin boyası

Müsin için histopatolojik boyadır.•
Cryptococcus neoformans’ın kapsül materyalinin gösterilmesinde •
yararlıdır. 
Aynı zamanda Blastomyces dermatitidis ve Rhinosporidium seeberi’nin •
hücre duvarlarını da boyar.

Tomurcuklanan maya hücresi, musicarmin (solda) ve GMS (sağda) 
Kutanöz Cryptococcosis.



   Hematoksilen eozin (HE) boyası

Eosin hücrenin bazik bölümlerini boyar (sitoplazma); •
hemotoksilen ise hücrenin asidik bölümlerini boyar (çekirdek).

Genel amaçlı histolojik boyadır. Mantarların çoğu boyanır.•
Enfekte dokudaki konak reaksiyonunu gösteren en iyi boyadır.•

Esmer mantarların doğal pigmentlerinin gösterilmesinde •
yararlıdır.

Sferüller, 
Coccidioides 
immitis,
Akciğer, 
H & E 



  Kalkoflor beyazı boyası
En sık kullanılan Floresan boyama yöntemdir.•
Hızlıdır (1-2 dk); selüloz ve kitine bağlanan nonspesifik florokrom •
içerir  ve  mavi- beyaz floresan verir. 
Pneumocystis jirovecii kistleri dahil tüm mantarların saptanmasını •
sağlar.
Saç, deri ve tırnak örneklerinde KOH ile kombine edilerek kullanılır.•

Cryptococcus neoformans, kapsul boyama, 
monoklonal antikor (yeşil), hücre duvar 
kitini calcofluor beyazı (mavi),

Kalkoflor beyazı, Candida albicans,  
oral kandidoz



Histoplasma capsulatum, Doku smear, Giemsa

Trophozoit Pneumocystis jirovecii, BAL, AIDS , 
Giemsa.

Histoplasma capsulatum, periferik kan yayması 
modifiye Wright-Giemsa. 

 Giemsa Boyama 

Hücre içi yerleşim gösteren 
Histoplasma capsulatum 
Pneumocystis jirovecii’nin 
intrakistik ve trofik formlarını 
saptar, hücre duvarını boyamaz.



  Floresan monoklonal antikor uygulama

BAL örneği,

Indirect immunofluorescence 
 monoclonal antibodies

 Direct immunofluorescence antibody stain 
using monoclonal antibodies 

Solunum yolu örneklerinin incelenmesinde kullanılır.
Pneumocystis kistlerinin saptanmasında duyarlı ve özgül bir 
yöntemdir. Kist dışı şekillleri boyamaz.



Laktofenol Pamuk Mavisi 
(Laktik asit, kristal fenol, gliserin, saf su, pamuk mavisi boyası)

Aspergillus versicolor Aspergillus fumigatus



T. rubrum M. nanum

T.violaceum A.niger



Boyama ile;
Türlere spesifik DNA, proteinler, lipitler, karbonhidratlar gibi 

yapıların boyalara eklenmesiyle spesifik kompartmanların 
sayısal ve niteliksel olarak ortaya konması 
sağlanabilmektedir.
Floresan boyama teknikleri–
immun floresan testler,–
in situ hibridizasyon testleri (FISH: floresan in situ –
hibridizasyon),
immunohisto kimyasal boyama teknikleri, –
akışkan hücre sayım tekniği (Flow cytometry), –
jel elektroforezinde oluşan bantların çıplak gözle izlenmesi–

 



İnfeksiyon hastalıklarında çabuk ve doğru tanı •
konması, hastanın erken tedavisi ve hastanın 
etrafıyla temasının önlenmesi bakımından çok 
önemlidir.

Hastadan infeksiyonu temsil edecek doğru örneğin •
alınmasından sonraki ilk iş doğru yöntemle 
boyanması ve mikroskopta incelenmesidir.

Boyarım 



Mersin, Uzuncaburç, 


