
BAKTERİ ENDOSPORLARI VE SPOR BOYAMA 

Bazı bakterilerbelirli koşullarda, hücre içerisinde dış etmenlere karşı daha dirençli olan ve Endospor olarak adlandırılan 

özel formlar oluştururlar. Endospor oluşumundan sonra, bakteri hücresi ölebilir veya lize olarak dağılabilir. Bu durumda 

endosporlar serbest hale geçerler. Bunlara serberst spor yada kısaca spor denir.  

Sporlar çevreye yayılarak yıllarca dormant halde canlılığını sürdürebilmekte ve koşullar uygun olduğunda (özellikle 

uygun su aktivitesi, sıcaklık ve besin ortamında) çimlenerek her spor tekrar bir bakteri hücresi haline 

dönüşebilmektedir. Endospor oluşumunu ve endosporun çimlenerek yeni bir bakteriye dönüşmesi, bir bakteri üreme 

şekli değildir. Çünkü bakteriler ikiye bölünerek çoğalırlar. Buna göre de endosporlar bu tip bakterilerin neslini devam 

ettirme çabasından kaynaklanan genetik bir özellik veya form olarak kabul edilir.  

Spor oluşumu Bacillaceae familyasının tipik özelliğidir. Spor bu familyanın üyeleri olan Bacillus ve Clostridium cinsi 

bakterilerde görülür (Sporolactobacillus, Desulfotomaculum ve kok şekilli Sporosarcina da endospor oluşturan bakteri 

cinsleridir).  

Bakteriler endosporlarını üremelerinin erken dönemlerinde oluşturmazlar. Endospor oluşumu logaritmik üreme 

döneminin bitiminde başlar. Diğer taraftan bakteriler endospor oluşturmak için, ortamda bazı belirli besin öğelerine 

ihtiyaç duyarlar (Ortamda kritik bir besin öğesi yoksa endospor oluşturamazlar).  Sporlu bir bakteri, belli koşullarda, 

hücre içinde kendine özgü konumda, biçimde ve büyüklükte endospor oluşturmaktadır. Şekil 1. de bakteri 

endosporlarının hücre içindeki farklı konumları ve bunların isimleri gösterilmiştir. Endospor bulundurmayan bakteri 

hücresine ”vejetatif hücre”, endospor oluşmuş hücrede endosporu çevreleyen hücre kısmına “sporangium” adı 

verimektedir.  Serbest sporlar çok hafiftirler ve hava akımıyla toz partiküllerine tutunarak hemen her yere rahatlıkla 

taşınabilmektedirler. Bu nedenle de, sporlar önlem alınmadığı takdirde besiyeri ve kültürlere önemli bir 

kontaminasyon kaynağı haline gelmektedir.  

 

 

Şekil 1. Bakteri endosporlarının hücre içerisindeki konumları 

 

Malaşit yeşili ile spor boyama yöntemi: 

1. İncelenecek bakteri kültürü ile preparat hazırlanır ( yayma, kurutma, tespit), 

2. Preparat uygun bir beher yada teneke kutu kullanılarak hazırlanan kaynar su banyosu düzeneği üzerine 

yerleştirilir, 

3. Preparatın üzeri %5’lik malaşit yeşili boya çözeltisi ile kaplanır ve bunun üstüne daha önceden, lamdan daah 

küçük olacak şekilde kesilerek hazırlanmış olan bir kurutma kağıdı yerleştirilir. Kurutma kağıdı boya çözeltisini 

çekerek ıslanır, 

4. Kurutma kağıdı üzerine malaşit yeşili boya çözeltisi damlatılır ve kağıdın sürekli olarak ıslak kalmasını 

sağlayacak şekilde hareket edilir. Bu amaçla, kurutma kağıdının ıslaklığı azaldıkça, üstüne malaşit yeşili boya 

çözeltisi damlatılır ve bu şekilde preparat 5-6 dk boyanır, 

5. Süre sonunda kurutma kağıdı bir pensle kaldırılarak atılır, preparat yıkanır, 



6. Karşıt boya olarak bazik fuksin yada safranin (%0.5) ile 20-30 sn boyanır, 

7. Preparat yıkanır ve havada kurutulur, 

8. Mikroskopta immersiyon merceğinde (100X’lik objektif) incelenir. Sporangium kırmızı, endospor ise yeşil 

olarak görülür (Şekil 2a,b) 

 

 

Şekil 2a. 

 

Şekil 2b.             
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