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Ohjaajan ohje: 
Gram-värjäys 

 

Työn tavoite Työn tarkoituksena on perehtyä Gram-värjäykseen, joka on yksi yleisimmin 
käytetyistä bakteerien luokitteluperusteista. Työn aikana on tarkoitus opetella aseptista työs-
kentelyä sekä erilaisten mikrobiologisten laboratoriomenetelmien käyttöä. Lisäksi työn 
avulla voidaan tutustua erilaisiin bakteereihin sekä niiden rakenteeseen.  

Kohderyhmä Lukio. 

Opetussuunnitelman sisällöt Lukio: Solu ja perinnöllisyys (BI3), Biologian sovellukset 
(BI5). 

Työn kesto 60-75 min. Esivalmistelut 60 min + mikrobien kasvattaminen 24-48 h.  

 

Taustatietoa 

Bakteerit voidaan jaotella niiden soluseinän rakenteen perusteella gram-positiivisiin ja gram-
negatiivisiin bakteereihin. Gram-positiivisten bakteerien soluseinässä on monta päällek-
käistä kerrosta peptidoglykaania. Sen sijaan gram-negatiivisilla peptidoglykaania on vain 
yksi kerros, mutta sen ulkopuolella on vielä ulompi solukalvo (kuva 1). 

 

Gram-värjäys on erittäin yleinen mikrobiologinen menetelmä bakteerien luokittelemiseksi.  
Gram-värjäyksessä bakteerit värjäytyvät niiden solurakenteen mukaisesti. Värjäyksessä 
bakteerit käsitellään kristallivioletti –väriaineella, joka muodostaa soluissa pysyvän muodon, 
kun sitä käsitellään jodilla (Lugolin-liuoksella). Tämän jälkeen väri poistetaan alkoholin 

Kuva 1: Gram-positiivisten ja -negatiivisten bakteerien soluseinän rakenne. 
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avulla. Gram-positiivisilla soluilla on paksumpi soluseinä, joten ne pidättävät väriainekomp-
leksin soluissaan. Näin ne värjäytyvät violeteiksi. Gram-negatiivisilla on taas ohuempi solu-
seinä, joten alkoholikäsittelyssä violetti väri katoaa. Lopuksi kaikki solut kuitenkin värjätään 
punaisella safraniinilla, jolloin gram-negatiiviset värjäytyvät vaaleanpunaisiksi (kuva 2). 

Ennen työtä valmistetaan agarmaljoja bakteerien kasvualustaksi. Tämän jälkeen siirroste-
taan agarmaljoille bakteereita puhdasviljelmistä tai halutusta tutkimuskohteesta, kuten 
iholta, hengitysteistä tai työtasolta. Bakteereja kasvatetaan agarmaljoilla pari vuorokautta, 
minkä jälkeen maljoilta valitaan bakteeripesäkkeitä lähempään tarkasteluun. 

 

Pohdittavaksi ennen työtä 

1. Millä tavoilla bakteereita voidaan luokitella? 

Bakteerit voidaan luokitella soluseinän rakenteen perusteella Gram-positiivisiin ja 
Gram-negatiivisiin bakteereihin. Morfologian eli muodon perustella ne voidaan jakaa 
pyöreisiin kokkeihin, sauvamaisiin basilleihin, käyriin vibrioihin ja kierteisiin spirokeet-
toihin. Bakteerin muoto ei kuitenkaan kerro niiden sukulaisuussuhteista tai toimin-
nasta.  Tieteellisesti bakteerit luokitellaan evolutiivisten sukulaisuussuhteiden perus-
teella eri pääjaksoihin, joita ovat mm. Firmicutes-, Proteobacteria- ja Cyanobacteria-
pääjaksot. Bakteereja voidaan luokitella lisäksi niiden toiminnan ja siten ekologisen 
merkityksen perustella esimerkiksi fototrofisiin bakteereihin, typensitojabakteereihin, 
nitrifikaatio- ja denitrifikaatiobakteereihin ja rikkiä pelkistäviin bakteereihin. 

2. Miksi bakteereilla on soluseinä? 

Bakteerin solulima sisältää paljon liuenneita aineita. Solun sisäpuolella on siis usein 
väkevämpi liuos kuin solun ulkopuolella, minkä vuoksi vesi pyrkii jatkuvasti siirtymään 
solun sisään. Soluseinä auttaa bakteeria sietämään tätä osmoottista painetta ja estää 
bakteeria halkeamasta. Lisäksi soluseinä tukee solua ja antaa sille muodon. 

3. Millä muilla eliöillä on soluseinä ja miten se eroaa bakteerien soluseinästä? 

Kasveilla on pääasiassa selluloosasta koostuva soluseinä. Useimmilla sienillä on so-
luseinä, ja soluseinällisten sienten soluseinä koostuu pääasiassa kitiinistä. Arkeo-
neilla esiintyy useita erilaisia soluseinärakenteita, jotka muistuttavat enemmän tumal-
listen kuin bakteerien soluseinää. Arkeonien soluseinässä ei ole peptidoglykaania. 
Bakteerien soluseinä koostuu pääasiassa peptidoglykaanista.  

4. Miksi bakteereita käsiteltäessä on kiinnitettävä huomiota aseptiseen (=puhtaaseen) 
työskentelyyn? 

Aseptisella työskentelyllä pyritään välttämään näytteiden kontaminaatio eli saastumi-
nen. Kontaminaatio voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun agarmaljaan koskettaa va-
hingossa sormella, jolloin tuntemattomia mikrobeja siirtyy maljalle. Toisaalta asepti-
sella työskentelyllä estetään tutkittavien, mahdollisesti patogeenisten eli tautia ai-
heuttavien mikrobien siirtyminen pois kasvualustalta.  
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Työssä tarvittavat välineet 

- Tutkittavia bakteereja valmiilla agarmaljoilla 
- Siirrostukseen hammastikkuja, lasisauvoja tai siirrostussilmukoita 
- Aluslaseja 
- Peitinlaseja 
- permanent-tusseja 
- Pasteur-pipettejä 
- Dekantterilaseja 
- Bunsenlamppu ja tulitikut 
- Ajastin 
- Muovikaukaloita 
- Kristalliviolettiliuos (1%) 
- Lugolin liuos 
- Etanoliliuos (96 %) 
- Safraniiniliuos (2 %) 
- Käsipaperia 
- Mikroskooppeja 
- (Immersioöljyä ja puhdistuspa-

peria) 
- Tappoastia 
- Suojavarusteet: suojatakit ja  

-hanskat 

 

Esivalmisteluissa tarvittavat välineet 

- Agar-jauhetta 
- Tarkka vaaka agarin punnitsemi-

seen 
- vettä tai laimeaa lihalientä  
- Mittalaseja 
- Erlenmayer-pullo tai kattila 
- Mikroaaltouuni tai keittolevy 
- Petrimaljoja (halkaisija 9-10 cm) 
- Lasisauvoja tai vanupuikkoja 
- (erilaisia bakteerien puhdasviljel-

miä) 

  

Kuva 2: Gram-positiivisten ja -negatiivisten bakteerien vär-
jäytyminen gram-värjäyksessä. 
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Esivalmistelut 

1. Valmista 4 kappaletta 1,5 %-agarmaljoja (neljälle tutkittavalle mikrobikannalle): 
Punnitse 1,5 g agaroosia erlenmayerin pohjalle.  Lisää joukkoon 100 ml vettä tai li-
halientä. Sekoita kevyesti. Kuumenna seosta varovasti mikroaaltouunissa välillä se-
koitellen, kunnes seos on kirkasta. Seos ei saa kiehua. Anna seoksen jäähtyä hie-
man. Jaa jäähtynyt neste neljään steriiliin petrimaljaan, sulje kannet ja anna agarin 
jähmettyä. Jähmettymisen jälkeen maljat säilytetään agar-puoli ylöspäin, jotta kon-
densoituva vesi ei tipu agarille ja aiheuta kontaminaatiota. Säilytä agarmaljat jää-
kaapissa mahdollisimman tiiviisti kontaminaation välttämiseksi.  

2. Siirrosta mikrobit ympäristöstä tai puhdasviljelmästä 
a. Ympäristöstä: Ota bakteerinäyte valitsemastasi tutkimuskohteesta, esimer-

kiksi iholta pyyhkimällä sormenpäällä agarin pintaa. Voit ottaa näytteen myös 
vanupuikon avulla esimerkiksi työtasolta tai lavuaarin reunasta. Värjäyksessä 
tehtävänä on selvittää, löytyykö näytteestä enemmän gram-positiivisia vai 
gram-negatiivisia mikrobeja.  

b. Puhdasviljelmästä: Siirrosta yksi erillispesäke tunnetusta puhdasviljelmästä 
agarmaljalle steriilillä lasisauvalla. Sopiivia gram-positiivia lajeja ovat esim. 
Bacillus subtilis, Bacillus megaterium ja Streptococcus mutans. Sopivia gram-
negatiivia bakteereja ovat esim.Escherichia coli ja Pseudomonas fluorescens. 
Värjäyksessä tehtävänä on selvittää, onko kyseessä gram-positiivinen vai 
gram-negatiivinen laji.  

3. Kasvata mikrobeja huoneenlämmössä tai lämpökaapissa. Mikrobien kasvattami-
seen kannattaa varata pari päivää. 

 

Työturvallisuus 

- Juominen ja syöminen ei ole sallittua laboratoriossa. 
- Suojatakkia ja suojahanskoja on käytettävä koko työn ajan.  
- Työskentele varovaisesti kaasuliekin kanssa. Sammuta liekki, kun et tarvitse sitä. 
- Mikrobit voidaan hävittää autoklavoimalla tai viemällä ne tappoliuokseen. Kaikki mik-

robeja sisältävä jäte kerätään erikseen talteen ja tapetaan ennen hävittämistä. 
- Desinfioi työtasot ja välineet huolellisesti työskentelyn jälkeen. 
- Pese ja desinfioi kätesi, kun poistut laboratoriosta. 

 

Työohje 

a) Levityspreparaatin valmistaminen bakteeripesäkkeestä 

1. Pipetoi yksi pisara vettä aluslasille ja siirrosta siihen hammastikulla, lasisauvalla tai 
siirrostussilmukalla agarmaljalla kasvaneita bakteereja. Ota bakteerinäyte vain yh-
destä bakteeripesäkkeestä. Merkitse aluslasiin nimesi ja mitä näyte sisältää. 

2. Kuivaa aluslasia pöydällä kuuman lampun alla, kunnes näyte on täysin kuivunut. 
3. Kiinnitä mikrobit aluslasille viemällä lasi nopeasti mikrobipuoli ylöspäin muutaman 

kerran liekin lävitse. Älä kuitenkaan kuumenna mikrobeja liikaa! 
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b) Gram-värjäys ja mikroskopointi 

Huom! Pidä näytteitä tiskialtaassa muovikaukalon päällä värjäyksen ajan, jotta ylimääräinen 
väriaine ei valu tiskialtaaseen.  

4. Pipetoi näytteen päälle kristalliviolettia ja värjää näytettä 1 minuutin ajan. 
5. Huuhdo näyte varovasti juoksevan veden alla tai vesiastiassa. Jos käytät juoksevaa 

vettä, anna veden valua hiljalleen näytteen läpi, sillä kova paine voi irrottaa mikrobit. 
Valuta liika vesi pois. 

6. Pipetoi näytteen päälle Lugolin-liuosta ja värjää näytettä 1 minuutin ajan. 
7. Huuhtele näyte varovasti juoksevassa vedessä tai vesiastiassa. Valuta liika vesi pois. 
8. Huuhdo näytettä 96 % etanolissa hitaasti liikuttamalla noin 1 minuutin ajan, tai kun-

nes väriä ei enää liukene. 
9. Huuhtele näyte varovasti juoksevassa vedessä tai vesiastiassa. Valuta liika vesi pois. 
10. Pipetoi näytteen päälle safraniinia ja värjää näytettä 15 sekunnin ajan.  
11. Huuhtele näyte varovasti juoksevassa vedessä tai vesiastiassa. 
12. Kuivaa näyte varovasti taputtelemalla käsipaperilla (älä pyyhi bakteereja pois lasilta).  
13. Tarkastele bakteereja mikroskoopilla. Jos käytät 1000 x suurennosta, muista käyttää 

immersioöljyä!  
14. Immersioöljyn käyttö: Tiputa yksi pisara immersioöljyä peitinlasin päälle ja säädä 

objektiivia lähemmäs, kunnes objektiivi osuu öljypisaraan. Puhdista objektiivi huolel-
lisesti öljystä mikroskopoinnin jälkeen siihen tarkoitetulla puhdistusaineella. 

 

Pohdittavaksi työn jälkeen 

1. Oliko tuloksesi selkeä? Mistä mahdolliset ongelmat voisivat johtua? 

Gram-värjäyksessä on oltava tarkkana värjäysaikojen noudattamisen sekä huolellis-
ten huuhteluiden kanssa. Levityspreparaattia valmistettaessa on huolehdittava, että 
näyte kuivuu kokonaan ja että mikrobit on kiinnitetty lasille liekin avulla.  

2. Voiko Gram-värjäyksen jälkeen päätellä bakteerien todellisen koon tai muodon? 

Ei täysin luotettavasti. Värjäyksen seurauksena bakteeri voi kutistua ja muoto hieman 
muuttua.  

3. Voidaanko kaikki bakteerit luokitella Gram-positiivisiksi tai –negatiivisiksi? 

Ei voida. Soluseinättömiä mykoplasma-bakteereita ei voida luokitella. Myöskään 
Mycobacterium-suvun bakteereja ei voida luokitella Gram-värjäyksen perusteella nii-
den erityisen soluseinän rakenteen vuoksi (mykobakteerien peptidoglykaani-solusei-
nän ulkopuolella on suojaava mykolihappokerros). Lisäksi Gram-värjäyksen tulos ei 
aina ole yksiselitteinen, sillä tietyillä bakteeriryhmillä kuten Gram-positiivisilla Bacil-
lus-suvun bakteereilla peptidoglykaanikerros ohentuu kasvun aikana, joten mitä van-
hempi viljelmä on, sitä useampi Bacillus-bakteeri näyttäytyy vaaleanpunaisena 
Gram-värjäyksessä.  
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4. Mitä tarkoitetaan mikrobin puhdasviljelmällä? 

Puhdasviljelmällä tarkoitetaan ainoastaan yhtä mikrobikantaa sisältävää soluviljel-
mää. Puhdasviljelmä voidaan valmistaa ottamalla agarmaljalta yksi erillinen baktee-
ripesäke ja levittämällä se uudelle, steriilille kasvualustalle.  

5. Ota selvää, ovatko ihmisten taudinaiheuttajat pääasiassa Gram-positiivisia vai –ne-
gatiivisia. Mikä tähän voisi olla syynä? 

Taudinaiheuttajat ovat pääasiassa Gram-negatiivisia. Gram-negatiivisten bakteerien 
ulomman solukalvon pinnalla on lipopolysakkarideista koostuva kerros. Lipopolysak-
karidit toimivat virulenssitekijöinä eli ne lisäävät bakteerin taudinaiheuttamiskykyä: 
altistuessaan lipopolysakkarideille ihminen alkaa erittää sytokiineja, mistä aiheutuu 
erilaisia fysiologisia oireita, kuten kuumetta.  


