
NEGATİF BOYAMA YÖNTEMLERİ VE BAKTERİLERDE KAPSÜL VARLIĞININ 

ORTAYA KONMASI 

Bazı mikroorganizmalar hücre duvarının dış yüzeyini kaplayacak şekilde ekstraselular(hücre 

dışı)polimerler üretirler. Hücreyi saran bu yapıya kapsül adı verilmektedir. Bakteriler kapsüllü 

ve kapsülsüz olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Kapsül oluşturma yeteneğine sahip bakteri 

çevre koşullarından etkilendiği için bu bakterileri belirlemek için kültürün uygun çevre 

koşullarında geliştirilmesi gerekir. Kapsül hücreyi kurumaya karşı koruyabilmekte ayrıca 

hücre ile çevresi arasında bir tampon ve osmatik bariyer görevini de üstlenmektedir. Bazı 

kapsül tipleri bakterileri bakteriyofajların enfekte etmesinden veya vücuttaki lökositlerin 

fagositoz etkisinden de koruyabilmektedir. Ayrıca kapsüller bakterilerin katı yüzeylere 

tutunabilmesine yardımcı olur.  

Bakterilerde kapsül varlığını ortaya koymak için çoğunlukla negatif boyama yöntemlerinden 

yararlanılmaktadır. İki çeşit negatif boyama yöntemi bulunmaktadır. Birinci yöntem yaş 

preparasyon tekniği ile negatif boyama, ikinci yöntem ise negatif differensiyal boyama 

yöntemidir. Her iki yöntemde de esas olarak , hazırlanan preparatlarda , bakterilerin yayıldığı 

ortamın boyanması amaçlanmaktadır. Negatif boyama yöntemlerinde bakterilerin kapsül 

varlığı ortaya konulabildiği gibi , bakterilerin hücre morfolojisi ve hücrelerin diziliş şekilleri 

de belirlenebilir. Kapsül varlığını ortaya koymak için genellikle yaş preparasyon tekniği ile 

negatif boyama tercih edilir. Çünkü kapsüllerin birçoğu yaklaşık %99 oranında su 

içermektedir. Bu durumda preparat kurutulacak olursa (negatif differansiyal boyama) kapsül 

büzüşmeye eğilimli hale gelmektedir. 

YAŞ PREPARASYON TEKNİĞİ İLE NEGATİF BOYAMA 

1. Temiz, kuru lam üzerine bir öze dolusu damıtık su aktarılır. 

2. İncelenecek kültürden öze ile alınan örnek, lam üzerindeki su damlası içinde, öze 

yardımıyla homojen bir karışım olacak şekilde ezilir. 

3. Bu hücre süspansiyonu üzerine bir damla çini mürekkebi aktarılır ve öze ile karıştırma 

işlemi tekrarlanır. 

4. Çini mürekkepli hücre süspansiyonunun kenar kısmına yaklaşık 45 ° eğimle bir lamel 

değdirilir ve daha sonra lamel dikkatlice süspansiyon üzerine bırakılır. 

5. Preparat bir parça kurutma kağıdı üzerine yerleştirilir ve lamelin üst kısmına ayrı bir 

kurutma kağıdı parçası konur. 



6. Lamel üstündeki kurutma kağıdına baş parmak ile kuvvetlice bastırılarak lamel 

yerinden oynamayacak şekilde parmak ile ovalama hareketi yaptırılır. Böylece lam ile 

lamel arasında fazla hücre süspansiyonu dışarı çıkar ve örnek materyali lam-lamel 

arasında ince bir film halinde yayılır.  Bu işlemler sırasında lamel yerinden oynayacak 

olursa işlemler tümüyle tekrar edilmelidir. 

7.  Kurutma kağıtları dezenfektan çözeltisine atııri eller dezenfektan çözeltisi ile yıkanır. 

8. Lamelin çevresi bir kibrit çöpünden yararlanılarak ince bir tabaka halinde immersiyon 

yağıyla kaplanır. Bu işlemle lam ile lamel arasındaki örnekten buharlaşma şeklindeki 

su kaybının engellenmesi amaçlanmaktadır. 

9. Preparat 40 X objektifte incelemeye alınır. Bakteri hücreleri boyanmadığı için renksiz 

ya da çok donuk mavi-yeşil arası bir renkte görülür. İncelenen bakteri kapsülü ise ; 

kapsül, hücre çevresinde ve gri-siyah bir fon içinde tamamen saydam bir saha olarak 

ayırtedilir. 
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