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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.  

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 
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. 

Kuva 1: Gram-positiivisten ja -negatiivisten bakteerien soluseinän rakenne. 
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Pohdittavaksi ennen työtä 

1. Millä tavoilla bakteereita voidaan luokitella? 
2. Miksi bakteereilla on soluseinä? 
3. Millä muilla eliöillä on soluseinä ja miten se eroaa bakteerien soluseinästä? 
4. Miksi bakteereita käsiteltäessä on kiinnitettävä huomiota aseptiseen (=puhtaaseen) 

työskentelyyn? 

 

Työssä tarvittavat välineet 

- Tutkittavia bakteereja valmiilla 
agarmaljoilla 

- Siirrostukseen hammastikkuja, 
lasisauvoja tai siirrostussilmu-
koita 

- 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 

 

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. 

Kuva 2: Gram-positiivisten ja -negatiivisten bakteerien 
värjäytyminen gram-värjäyksessä. 
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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! 

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? 
2. Voiko Gram-värjäyksen jälkeen päätellä bakteerien todellisen koon tai muodon? 
3. Voidaanko kaikki bakteerit luokitella Gram-positiivisiksi tai –negatiivisiksi? 
4. Mitä tarkoitetaan mikrobin puhdasviljelmällä? 
5. Ota selvää, ovatko ihmisten taudinaiheuttajat pääasiassa Gram-positiivisia vai –ne-

gatiivisia. Mikä tähän voisi olla syynä? 


