
M TEGM 

 

T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATOLOJİ LABORATUVAR 

ÇALIŞMALARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2016



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu modül, Mesleki ve Teknik Eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   

 



 

i 

 

AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii 
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 2 
1. HİSTOLOJİ İLE İLGİLİ KAVAMLAR .............................................................................. 2 

1.1. Histoloji ......................................................................................................................... 2 
1.1.1. Hücre ..................................................................................................................... 2 
1.1.2. Dokular .................................................................................................................. 5 

1.2. Patoloji Laboratuvarında Yapılan Çalışmalar ............................................................... 5 
1.3. Patoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç-Gereçler ..................................................... 6 

1.3.1. Araç-Gereçler ........................................................................................................ 6 
1.3.2. Kimyasal Maddeler ................................................................................................ 6 

1.4. Patoloji Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar .............................................................. 7 
1.5. Patoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç Gereçlerin Temizliği .................................. 7 
1.6. Patoloji Laboratuvarı Klinik Örnek Türleri .................................................................. 7 

1.6.1. Biyopsi ................................................................................................................... 7 
1.6.2. Cerrahi Girişimle Alınan Doku ve Organlar .......................................................... 8 
1.6.3. Otopsi..................................................................................................................... 9 
1.6.4. Sitolojik Örnekler .................................................................................................. 9 

1.7. Patoloji Laboratuvarı Örnek Kabul ve Ret Kriterleri .................................................... 9 
1.7.1. Poliklinik ve Servisten Gelen Örneklerin Kabul Kriterleri ................................... 9 
1.7.2. Ameliyathaneden Gelen Örneklerin Kabul Kriterleri .......................................... 10 
1.7.3. Patoloji Laboratuvarı Örnek Ret Kriterleri .......................................................... 10 

1.8. Fiksasyon (Tespit) ....................................................................................................... 10 
1.8.1. Dondurma Yöntemiyle Fiksasyon ....................................................................... 11 
1.8.2. Kimyasal Maddelerle Fiksasyon .......................................................................... 12 
1.8.3. Dokuların Fiksasyonu .......................................................................................... 13 

1.9. Makroskobik Çalışma ................................................................................................. 13 
1.9.1. Makroskobik Çalışmaya Hazırlık ........................................................................ 13 
1.9.2. Makroskobik Değerlendirme ve Örnek Alma ..................................................... 14 

1.10. Doku Takibi .............................................................................................................. 16 
1.10.1. Dehidrasyon ....................................................................................................... 16 
1.10.2. Şeffaflandırma ................................................................................................... 17 
1.10.3. Sertleştirme / Parafin İnfiltrasyonu .................................................................... 18 

1.11. Parafin Doku Gömme / Bloklama ............................................................................. 18 
1.11.1. Elle Parafin Doku Gömme / Bloklama .............................................................. 19 
1.11.2. Doku Gömme Cihazı ile Bloklama .................................................................... 24 

1.12. Kesit Alma ................................................................................................................ 27 
1.12.1. Araç Gereçler ..................................................................................................... 27 
1.12.2. Rotary Mikrotomla Kesit Alma ......................................................................... 29 

1.13. Doku Preparatı Hazırlama ......................................................................................... 32 
1.13.1. Dokuları Lama Alma ......................................................................................... 32 
1.13.2. Doku Preparatını Boyama .................................................................................. 33 

1.14. Doku Bloklarının ve Preparatlarının Arşivlenmesi ................................................... 36 
1.14.1. Blok Arşivi ........................................................................................................ 36 
1.14.2. Lam Arşivi ......................................................................................................... 36 
1.14.3. Rapor Arşivi ...................................................................................................... 37 

İÇİNDEKİLER 



 

ii 

1.15. Patoloji Laboratuvarında Atık Yönetimi ve Laboratuvarın Temizliği ...................... 37 
1.15.1. Atık Yönetimi .................................................................................................... 38 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 40 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 42 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 44 
2. SİTOLOJİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR ............................................................................ 44 

2.1. Sitoloji ......................................................................................................................... 44 
2.2. Sitoloji (Sitopatoloji ) Laboratuvarında Yapılan Çalışmalar ...................................... 45 
2.3. Sitoloji Laboratuvarı Klinik Örnek Türleri ................................................................. 45 

2.3.1. Eksfolyatif Sitoloji ............................................................................................... 45 
2.3.2. İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi ............................................................................ 46 

2.4. Sitoloji Laboratuvarı Örnek Kabul Kriterleri .............................................................. 46 
2.5. Fiksasyon .................................................................................................................... 46 

2.5.1. Sitolojide Kullanılan Fiksatatifler ........................................................................ 47 
2.6. Sitolojik Preparat Hazırlama ....................................................................................... 47 

2.6.1. Sıvılardan Sitolojik Preparat Hazırlama .............................................................. 47 
2.7. Sitolojik Boyama Yöntemleri ..................................................................................... 48 

2.7.1. Yaymaların Boyaya Hazırlanması ....................................................................... 48 
2.7.2. PAP Boyası .......................................................................................................... 48 
2.7.3. May-Grünwald - Giemsa Boyası ......................................................................... 51 

2.8. Sitoloji Preparatlarının Arşivlenmesi .......................................................................... 51 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 52 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 53 

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 54 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 57 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 58 
 

 

 

 

  



 

iii 

 

AÇIKLAMALAR 

ALAN Sağlık Hizmetleri 

DAL Sağlık Bakım Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI Patoloji Laboratuvar Çalışmaları 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/32 

MODÜLÜN AMACI 

Öğrenciye, histoloji ve sitoloji çalışmalarında sağlık 

profesyoneline yardım etme ile ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜNÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Histolojik preparat hazırlama tekniğine göre preparat 

hazırlama çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım 

edebileceksiniz. 

2. Sitolojik preparat hazırlama tekniğine göre sitolojik 

çalışmalarda sağlık profesyoneline yardım 

edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf / Laboratuvar 

Donanım: Bilgisayar, internet, projeksiyon, yazılı ve 

görsel materyaller, laboratuvar araç – gereçleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Patoloji laboratuvarı; organ, doku ve hücrelerin normal yapılarını bozan, çıplak gözle 

ya da çeşitli mikroskoplarla görülebilen değişiklikleri; yani morfolojik lezyonların varlığının 

araştırıldığı laboratuvardır. 

 

Patoloji laboratuvarı çalışmalarında, makroskopik tanımlama ve dokuların 

örneklenmesi basamağı hariç tüm işlemlerde teknisyenlerin rolü çok önemlidir. Bu nedenle 

diğer tıbbi laboratuvarlara oranla patoloji kadar “teknisyen bağımlı” bir bölüm yoktur. 

Teknik eleman sayısı ve kalitesi yeterli değilse hatalı sonuç riski oldukça yüksektir. Bu 

modül sonunda; histolojik preparat hazırlama tekniğine göre preparat hazırlama 

çalışmalarında ve sitolojik preparat hazırlama tekniğine göre sitolojik çalışmalarında sağlık 

profesyonellerine yardım etmeyi öğrenmiş olacaksınız. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 

 

 

Histolojik preparat hazırlama tekniğine göre preparat hazırlama çalışmalarında sağlık 

profesyoneline yardım edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Sağlık kurumlarının patoloji laboratuvarlarına gelen materyal çeşitlerini, 

kontrol ve kabulünü gözlemleyiniz. 

 

1. HİSTOLOJİ İLE İLGİLİ KAVAMLAR 
 

1.1. Histoloji 
 

Histoloji, Yunancada histos (doku) ve logos (bilim) sözcüklerinden meydana 

gelmiştir. Genel anlamda histoloji (dokubilimi) organizmaların yapısını oluşturan hücre, 

doku ve organların yapısını mikroskobik düzeyde inceleyen bilim dalıdır. 

 

Histolojinin bölümleri şunlardır: 

 

 Genel histoloji: Temel dokulara ait özellikleri inceler. 

 Özel histoloji: Organ ve sistemleri inceler. 

 Sitoloji: Hücre ve dokuların yapı ve işlevleri arasındaki ilişkiyi inceler. 

 Fizyolojik histoloji (histofizyoloji): Hücre ve dokuların yapı ve işlevleri 

arasındaki ilişkileri inceler. 

 Kimyasal histoloji: Dokuları, kimyasal olarak inceler. 

 Histopatoloji: Dokulardaki hasar ve bozuklukları inceler. 

 

1.1.1. Hücre 
 

Hücre canlı organizmasını oluşturan en küçük ve işlevsel birimdir. İnsan vücudunu 

oluşturan doku, organ ve yapılar, birçok hücrenin ve hücreler arası destek yapıların bir araya 

gelmesiyle oluşur. 

 

Hücrelerin; şekilleri, boyları ve büyüklükleri birbirinden farklıdır. Yassı, yuvarlak, 

prizmatik, ipliksi, kübik, yıldız ve kirpiksi şekilde olanları vardır. İnsan hücreleri, 

ortalama15-20 mikron çapındadır. En küçük hücre 2-4 mikron çapında olan beyindeki 

mikroglia hücresidir.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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En büyük hücre ise 150-200 mikron çapındaki kadın döl hücresi, ovumdur. Bazı 

hücrelerin boyları birkaç mikron iken sinir hücresinin (nöron) boyu, uzantılarıyla birlikte bir 

metreyi bulur. 

 

Hücrelerin çevresi, hücre zarı ile sarılıdır. Ortada çekirdek, hücre zarı ile çekirdek 

arasında ise hücre sitoplâzması bulunur. 

 

Resim 1.1: Hücre yapısı 

1.1.1.1. Hücre Zarı 

 

Hücre zarı, hücreyi bulunduğu çevreden ayıran ve hücreye şeklini veren yapıdır. 

Hücre zarı; besinlerin hücre içine alımında, iyonların geçişinde ve hücrenin kendi ürünlerinin 

dağıtılmasında seçici, geçirgen bir yapıya sahiptir. 

 

1.1.1.2. Sitoplazma 

 

Çekirdek (nukleus) ile hücre zarı (plazmalemma) arasında yer alan kısma sitoplâzma 

denir. Sitoplâzma; hücre organelleri, cansız maddeler ve hücre içi sıvıdan oluşur. 

 

Sitoplazmada fiziksel ve işlevsel özellikleri olan yapılara organeller denir. Bu 

organeller; endoplazmik retikulum, ribozom, mitokondri, lizozom, golgi aygıtı, sentrozom, 

peroksizom, mikrotubulus ve mikrofibrillerdir. 

 

 Endoplazmik retikulum(ER): Sitoplazmanın kesecikler hâlinde bulunan 

boşlukları, birbirleriyle birleşip kanalcıklar sistemini oluşturur. Oluşan bu 

kanalcıklar sistemine, endoplazmik retikulum denir. Bu kanal ve keseciklerin 

etrafı zarla çevrilidir. İçinde sıvı vardır, bu sistemler bir uçlarıyla sitoplazmik zara, 

diğer uçlarıyla çekirdek zarına tutunur. Böylece hücre içinde ve dışında madde 

taşınmasında rol oynar. Endoplazmik retikulum üzerinde ribozom adlı organeller 

varsa granüllü endoplazmik retikulum, yoksa granülsüz endoplazmik retikulum 

adını alır. 

  



 

4 

 Ribozom: Hücrenin en küçük organelidir. Granüllü endoplazmik retikulum 

üzerinde sitoplazmada serbest hâlde bulunur. Hücredeki görevleri protein sentezi 

yapmaktır. 

 Mitokondri: Yiyeceklerle alınan karbonhidratlar, proteinler ve yağlar mitokondri 

içinde okside edilerek CO2 ve su ile birlikte ATP şeklinde enerji sağlar. 

 

 Golgi aygıtı: Çekirdeğe yakın düz veziküllerin ( içinde sıvı olan kesecik ) üst üste 

dizilmesiyle meydana gelmiş bir yapıdır. Salgılama görevi vardır. 

 

 Lizozom: Hücrenin sindirim organelidir. Etrafları çift katlı lipit yapıda zarla 

çevrilidir. İçinde çeşitli enzimler bulunan lizozom, bu enzimlerle hücrenin 

sindirim ve savunma görevini yapar. 

 

 Sentrozom: Hücre çekirdeğine yakın yerleşen, silindir şeklinde, birbirine dik 

konumda olan kısa borucuktur. Hücrenin hareket merkezidir ve bölünme (mitoz 

bölünme) esnasında kromozomların tutundukları iplikçikleri yapar. 

 

 Peroksizom: 0,5 mikron çapında zarla çevrili organeldir. Katalaz, peroksidaz ve 

oksidaz enzimleri içerir. Hücre içindeki kimyasal maddeleri oksijenle birleştirip 

hidrojen peroksit üretir. Ayrıca hücre için zararlı maddeleri oksitleyerek zararsız 

hâle getirir. 

 

 Mikrotubulus: Mikro boşluklardır. Boşluklar proteinin alt birimlerinden oluşur. 

Sentrozom tarafından üretilir. Granül, vezikül ve mitokondrilerin taşınmasında rol 

oynar. 

 

 Mikrofibriller: İpliksi oluşumlardır. Protein molekülünden oluşur. Kas, sinir ve 

epitel hücrelerinde bulunur. Bulundukları yapıya göre adlandırılır. Mikrofibriller, 

kas yapıda bulunup kasılmayı sağlar. Nörofibriller, sinir hücresinde duyu 

iletimini, epitel hücrelerdeki tonofibriller de hücreler arası bağlantıyı yapar. 

 

 Silialar: Hücrelerin bazılarında sitoplazma dışa doğru hareketli uzantılar yapar. 

Bunlara silia denir. Epitel hücrelerin de iplik, kamçı, kuyruk ve kirpik şeklinde 

olanları vardır. Hücrede hareketi sağlar. 

 

1.1.1.3. Hücre Çekirdeği (Nukleus) 

 

Çekirdek, hücre için tüm biyokimyasal olayları ve hücre bölünmesini yöneten 

merkezdir. Çekirdek, kalıtımla ilgili tüm materyallerin bulunduğu organeldir. Çekirdek 

içinde ayrıca çekirdekçik (nukleolus) bulunur. Çekirdekçik protein sentezinde görevli 

ribozamal RNA’nın yapıldığı yerdir. 
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1.1.2. Dokular 
 

Çok hücreli canlılarda, yapı ve işlev yönünden birbirine benzeyen hücreler ile hücreler 

arası maddeden oluşan yapıya doku denir. Bütün doku ve organlar, embriyonun üç germ 

tabakasından ( ektoderm, endoderm ve mezoderm) meydana gelir. 

 

Dokuları oluşturan hücrelerin etrafında, yine bu hücrelerce sentezlenip salgılanan bir 

ara madde ile çevrilmişlerdir. Bu ara madde, yine dokuların özelliklerine göre değişik 

kıvamlarda bulunur. Örnek; kan dokusunda sıvı, kıkırdak dokuda jelimsi ve 

kemikdokusunda sert bir madde şeklinde bulunur. Ara madde, organik ve inorganik 

maddelerden meydana gelmiştir. Ayrıca ara maddede, doku hücrelerince sentezlenen 

dokunun destekliğini ve dayanıklılığını artıran fibriller yer alır. 

 

1.2. Patoloji Laboratuvarında Yapılan Çalışmalar 
 

Patoloji, Pathos ve Logos kelimelerinden oluşur. Eski Grek dilinde pathos hastalık, 

logos bilgi anlamına gelir. Patoloji, organ ve dokularda oluşan yapı ve fonksiyon 

bozukluklarını inceleyen bilim dalıdır. Böylece patoloji, hastalık bilimi anlamını taşır. 

 

Hastalık, bütün canlı varlıkları ilgilendiren bir hâldir. Bu bakımdan patoloji; insan, 

hayvan ve bitkilerin hastalık hâllerini inceleyen bilim dalıdır. Bizim amacımız insan 

patolojisi, yani insanda hastalık hâlinin incelenmesidir. 

 

Hastalık; bilinen veya henüz bilinmeyen nedenlerle oluşan, başlangıcı, gelişmesi, 

süresi ve sonlanması kendine özgü bir olaydır. Hasta kişi kendisini rahat hissetmediğini 

söyler ve bu hâlini rahatsızlık sözcüğü ile anlatır. Kişinin kullandığı bu rahatsızlık 

sözcüğünün karşılığı tıp dilinde hastalıktır. 

 

Hastalık, klinik hekim için semptom denilen bir dizi belirtilerin toplamıdır. Patologi 

için ise organ, doku ve hücrelerin normal yapılarını bozan çıplak gözle ya da çeşitli 

mikroskoplarla görülebilen değişikliklerle yani morfolojik lezyonlarla varlığına karar verilen 

bir durumdur. 

 

Lezyon, organizmada hastalık yapan etkenlere karşı gelişen reaksiyon ile ilgili olarak 

dokularda veya hücrelerde oluşan morfolojik ya da fonksiyonel değişikliğe denir. 

 

Geleneksel olarak patoloji ikiye ayrılır. 

 Genel patoloji: Birçok doku ve organı tutan ya da tüm bedende yaygın belirtilerin 

oluşmasına neden olan hastalıkları konu alır. Örneğin iltihap, tümör, kanserin 

nedenleri, organizmaya yayılması vb. genel patolojinin konularıdır. 

 Özel patoloji (sistem patolojisi): Belirli organları, anatomik bölgeleri ve 

sistemleri tutan hastalıkları konu alır. Özel patoloji; dermapatoloji, jinekopatoloji, 

nöropatoloji, göz patolojisi, akciğer patolojisi, karaciğer patolojisi vb. bölümlere 

ayrılır. 
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Genel patoloji ve özel patoloji; hastalıkların etyolojisini, patogenezini, morfolojik 

değişiklilerini ve fonksiyonel değişikliklerini inceler. 

 

 Etyoloji: Hastalıkların oluşmasındaki nedenleri araştırır. 

 Patogenez: Hastalıkların oluş mekanizmasını araştırır. 

 Morfolojik değişiklikler: Makroskopik ve mikroskopik olarak organ ve dokudaki 

yapısal değişiklikleri inceler. 

 Fonksiyonel değişiklikler: Morfolojik değişiklikler sonucu olarak ortaya çıkan 

fonksiyonel bozuklukların yansıması olan klinik semptomları inceler. 

 

1.3. Patoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç-Gereçler 
 

1.3.1. Araç-Gereçler 
 

 Bıçak 

 Penset 

 Bistüri sapı 

 Bistüri ucu 

 Diseksiyon bıçağı 

 Makas 

 Kıl testere 

 Cam kavanozlar (çeşitli ebatlarda) 

 Sert plastik kavanozlar (çeşitli ebatlarda) 

 Petri kutusu 

 Şale 

 Beher 

 Balon joje 

 Pipetler 

 Mezürler 

 Cetvel 

 Terazi 

 Lam 

 Lamel 

 Kaset 

 Fırça 

 

1.3.2. Kimyasal Maddeler 
 

 Alkol  

 Ksilol 

 Formalin 

 Parafin 

 Boyama solüsyonları 

 Kapama reçinesi 
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1.4. Patoloji Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar 
 

 Mikrotom cihazı 

 Doku banyosu 

 Doku takip cihazı  

 Doku bloklama cihazı  

 Blok soğutucu panel  

 Santrifüj cihazı  

 Cytosipin santrifüj cihazı  

 Rutin boyama cihazı  

 Rutin kapama cihazı  

 İmmünhistokimya boyama cihazı 

 Frozen cihazı  

 Etüv  

 Makroskobi kabini  

 Florasan mikroskobu  

 Doku mikroskobu  

 Işık mikroskobu  

 Hassas terazi  

 Derin dondurucu  

 Distile su cihazı  

 

1.5. Patoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç Gereçlerin Temizliği 
 

Laboratuvarda kullanılan araç gereçlerin temizliğinde kimyasal temizlik ve 

bakteriyolojik temizlik olmak üzere iki temel kavram söz konusudur. Kimyasal temizlik 

aşağıdaki basamaklardan geçilerek sağlanır. 

 

 Kaba temizlik basamağı: Laboratuvarda kullanılan her türlü alet, tüp, cam ve 

porselen kaplar, pipet ve büretler öncelikle musluk suyu ile bol miktarda 

çalkalanmalı ve yıkanmalıdır. 

 Distile sudan geçirme basamağı: Yukarıdaki basamakların ardından malzemeler 

akan distile suyun altından geçirilerek çalkalanır. 

 Kurutma: Temizlikten sonra cam kaplar, pipetler, büretler tam olarak kurutulur. 

Bunun için kurutma etüvünde 180 derecede 1 saat tutulurlar. 

 

1.6. Patoloji Laboratuvarı Klinik Örnek Türleri 
 

1.6.1. Biyopsi 
 

Biyopsi sözcüğü Yunanca olan “bio” ve “opsy” sözcüklerinin birleşmesinden 

oluşur.“Bio” yaşam, “opsy” görüntü anlamına gelir. Biyopsi, hastalıklı alandan alınan hücre 

veya dokuların incelenme yöntemidir. Alınan doku mikroskop altında incelenir. Aynı 

zamanda dokudan çeşitli kimyasal analizler de yapılabilir. İnsan vücudundaki tüm 

organlardan biyopsi alınabilir. Bazı biyopsilerin alınması ameliyat gerektirirken bazıları 

lokal anestezi uygulamadan bile yapılabilir.  
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Biyopsi, alınma şekli ve alınan dokunun özelliğine göre tiplere ayrılır. 

 

 Eksizyonel biyopsi: İncelenmesi gereken lezyon alanının tümüyle çıkartılması 

işlemidir. 

 

 İnsizyonel biyopsi: Kitlenin yalnız bir kısmının tanı için örneklenmesi işlemidir. 

Bu tip biyopsiler genellikle yumuşak doku (kas, yağ, bağ dokusu)tümörlerinde, 

tümörün öncelikle iyi huylu veya kötü huylu olduğunu ayırmak amacıyla yapılır. 

 

 Endoskopik biyopsi: Bu en sık yapılan biyopsi tipidir. Bu işlem fiberoptik bir 

endoskop ile yapılır. Doktor endoskopu sindirim kanalına, idrar yollarına, karın 

içine, eklem aralığına, göğüs boşluğuna veya hava yollarına vücuttaki normal 

boşlukları takiben veya yaptığı küçük bir kesi ile sokar. Endoskopiyi yapan doktor 

anormal alanları gözü ile görür ve buralardan aletin ucundaki küçük kesiciler 

yardımı ile örnekler alır. 

 

 İğne biyopsisi: Özel iğneler ile iç organlardan ip gibi ince uzun doku örnekleri 

alınmasıdır. Bu tür biyopsiler özellikle karaciğer için kullanılır. Ayrıca böbrek ve 

kemik iliği incelemelerinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. 

 

 Küretaj: Tanı amaçlı özellikle kadınlarda endometrium ve endoserviks doku 

örnekleri bu yöntemle alınır. Ayrıca kemik lezyonlarında da küretaj yöntemi 

kullanılır. 

 

 Punch (zımba) biyopsi: Bu teknik genellikle dermatologlar tarafından derideki 

renk değişiklikleri ve küçük kitlelerden örnek almak için uygulanır. Lokal 

uyuşturmayı takiben biyopsi aleti ile küçük, 3-4mm çaplı silindirik bir deri 

örneğinin alınmasıdır. 

 

 Transüretral rezeksiyon: (TUR) Cihaz yardımıyla üretradan girilerek yapılan 

prostat rezeksiyonudur. 

 

1.6.2. Cerrahi Girişimle Alınan Doku ve Organlar 
 

Çeşitli cerrahi girişimle alınan materyallerdir. Ameliyatla organın tümü çıkarılmış 

ise organ rezeksiyonu söz konusudur. Alınan organa göre aşağıdaki gibi isimlendirilir. 

 

 Tiroidektomi: Tiroidin çıkarılması, 

 Gastrektomi: Midenin çıkarılması, 

 TAH-BSO: Total Abdominal Histerektomi + Bilateral Salpingooforektomi, 

 Lumpektomi: Bir yerden yalnız tümörün çıkarılması, 

 Lobektomi: Akciğer lobunun çıkarılması, 

 Total histerektomi: Uterusun tümünün çıkarılması, 

 Kolesistektomi: Safra kesesinin çıkarılması, 

 Mastektomi: Meme kanseri nedeniyle memenin tümü ve göğüs duvarına ait 

kaslar, lenf düğümleri ile birlikte alınması,  
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 Amputasyon: Bir ekstremitenin, bir kol ya da bacağın vücuttan uzaklaştırılmasıdır. 

 

1.6.3. Otopsi 
 

Ölülerden alınan doku, organ ve diğer materyaller üzerinde yapılan çalışmadır. 

 

1.6.4. Sitolojik Örnekler 

 

Yüzeysel epitelden, müköz membranlardan, bronş, serviks, böbrek vb. doku ve 

organlardaki hücreler yayma yöntemiyle preparat hazırlanarak incelenir. Ayrıca vücut 

sıvıları da bu yolla incelenir. Patoloji laboratuvarına sitolojik inceleme materyalleri; 

kliniklerden lamlara yayılarak (smear, meme başı akıntısı vb.) gönderilebileceği gibi bazı 

materyaller de sıvı ( BOS, plevra sıvısı, bronş aspirasyon sıvısı, idrar, mide sıvısı vb.) olarak 

gönderilerek yaymaları laboratuvarda yapılır. 

 

1.7. Patoloji Laboratuvarı Örnek Kabul ve Ret Kriterleri 
 

1.7.1. Poliklinik ve Servisten Gelen Örneklerin Kabul Kriterleri 
 

 Poliklinikten gönderilen biyopsi materyalleri, doku hacminin en az 10 katı 

büyüklüğünde %10’luk tamponlu formaldehid çözeltisi içinde, ağzı kapalı şişe 

veya kaplarda olmalıdır. 

 Biyopsi şişelerinin üzerinde hastanın ismi, alınma lokalizasyonu ve hasta dosya 

numarası eksiksiz yazılı olmalıdır. 

 Biyopsi şişeleri hasta/hasta yakını tarafından bekletilmeden teslim edilmelidir. 

 Dokuların konulduğu kapların üzerindeki barkot/etiketleri kap üzerinden kolayca 

ayrılmayan, ıslanma vb. nedenlerle üzerinde silinme olmayan türden olmalıdır. 

 Sitolojik materyaller ise uygun enjektör veya tüplerde, etiketlenerek bölümüne, 

servis postası, hasta/hasta yakını tarafından en kısa sürede (1 saat içinde) teslim 

edilmelidir. 

 Bu süre içinde teslim edilemiyorsa +4 derecede buzdolabında saklanmalıdır. 

 İdrar sitolojisi yukarıda belirtilen şartlarda gönderilmesinin yanı sıra alkolle tespit 

edilip edilmediği özellikle belirtilmelidir. 

 İğne ince aspirasyon sitolojisi ile gönderilen materyaller çok kalın yayılmamalı, 

lamların rodaj kısmına bulaşmamalı ve uygun etiketle birlikte gönderilmelidir. 

 Otomasyon sisteminde istem yapan doktor tarafından hastaya ait tanıya yardımcı 

klinik öykü ve fizik muayene bulguları, sonuçları, ön tanı, daha önceki patoloji 

tanıları, materyalin alınma lokalizasyonu belirtilmelidir. 

 Konsültasyon istemi yapılırken yukarıda belirttiğimiz ön tanı, vb. kriterlerinin 

yanında hastanın dış merkezdeki raporunun fotokopisi de eklenerek bölümüne 

teslim edilmelidir. 

 Ayrıca hastanede opere edilmeyen ve bölümünde incelenmesi istenilen operasyon 

materyalleri de hasta/hasta yakını tarafından ilgili poliklinikten istemi olmak 

kaydıyla, dış merkezdeki istem kâğıdı, materyal üzerinde hasta adı-soyadı ve 

alınma lokalizasyonu belirtilmiş olarak teslim edilmelidir. 

  



 

10 

1.7.2. Ameliyathaneden Gelen Örneklerin Kabul Kriterleri 
 

 Ameliyathaneden gönderilen materyaller doku hacminin en az 4 katı, tercihen 10 

katı hacim büyüklüğünde %10’luk tamponlu formaldehid çözeltisi içinde, ağzı 

geniş kapaklı kaplarda, istem kâğıdıyla birlikte ameliyathane postası tarafından 

bekletilmeden teslim edilmelidir. 

 Her materyale ait otomasyon programında ayrı bir istemin bulunması gereklidir. 

Materyale ait istem kâğıdında ve otomasyondan yapılan istemde hastaya ait ön 

tanılar, klinik bulgular ve lokalizasyon belirtilmelidir. 

 Gelen materyal üzerinde (bulunduğu kabın üzerindeki etikette ) hasta adı-soyadı, 

dosya numarası, gelen materyalin lokalizasyonu belirtilmelidir. 

 Acil konsültasyon (frozen) için bölüme ameliyat ekibinden bir kişi tarafından 

telefonla bilgi verilmelidir. 

 Frozen ağzı geniş kapaklı kaplarda kesinlikle formaldehidsiz gönderilmelidir. 

 Frozen için istem kâğıdında hasta adı-soyadı, dosya numarasının yanı sıra hastaya 

ait ön tanılar, bakılması istenilen kriterler, önceki patoloji tanısı, iletişim numarası 

yazılı olmalıdır. 

 Frozen ameliyathane postası tarafından teslim edilmelidir. 

 

1.7.3. Patoloji Laboratuvarı Örnek Ret Kriterleri 
 

 Materyallerde isim ve dosya numarası yazmaması, 

  Lokalizasyon belirtilmemesi, 

 Yetersiz %10’luk tamponlu formaldehid içinde gönderilmesi, 

 Frozen istenen dokuya formaldehid konması, 

 Uygunsuz kaplarda gönderilmesi, 

 Otomasyon sisteminde istemin olmaması veya eksik olması (ön tanı, klinik bulgu, 

var ise önceki patoloji tanısı, vb.), 

 Materyal üzerinde yazan lokalizasyon ve tanı ile sistemdeki ve istem kâğıdındaki 

tanı ve lokalizasyon yerinin aynı olmaması, 

 Gönderilen materyalin içinde bulunduğu kabın kapağına sıkışmış olması, 

 Gönderilen kaplarda doku bulunmaması, 

 Sitolojik materyallerden 1 saatten fazla süre geçtikten sonra gönderildiğinde, idrar 

sitoloji ise alkolle tespit edilip edilmediği belirtilmemişse, etiketi uygun değilse, 

uygun olmayan bir kap ile gönderilmişse, 

 Sistemde hastaya ait bir ya da birden fazla istem yapılmasına rağmen materyalin 

bölüme bir saat içinde gelmemesi ret nedenidir. 

 

1.8. Fiksasyon (Tespit) 
 

Patoloji laboratuvarına gelen biyopsi dokularında hastadan alındıktan sonra çeşitli 

değişiklikler olur. Hücrede sindirim organeli olarak görev alan lizozom enzimleri, hücreye 

zarar vermesini engelleyen bir zarla çevrilidir. Hücre ölümlerinde, lizozom zar yapısı 

bozularak sindirim enzimleri hücre içerisine yayılıp bütün hücrenin sindirilmesine sebepolur. 

Bu olaya, kendini eritme anlamına gelen otoliz adı verilir.  
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Ayrıca doku hücrelerinde bulunabilecek bakteriler de hücrenin parçalanmasına neden 

olur. Bu sayılan değişikliklere, ölüm sonrası bozulmalar (post mortem değişiklikler) adı 

verilir. Ölüm sonrası bu tür değişiklikler meydana gelmiş hücreler, normal görünümlerini 

kaybederek incelenmesi imkânsız hâle gelir. 

 

Dokularda histolojik bir inceleme yapılmasındaki temel amaç; dokunun yapısal 

ögelerini, canlılık özelliğini taşıdığı evreye hastadan alındığı anki duruma (in vivo) en yakın 

şekilde koruyup sabitleştirerek dokunun temel yapı taşlarını anlamaktır. Dokuyu ölüm 

sonrası meydana gelecek değişikliklerden korumak için tespit işlemi yapılır.  

 

 Tespit işlemin amacı şunlardır: 

 

 Hücrelerin biçimini bozmadan, içeriklerini eritmeden ve doku takibinde 

büzülmeleri önlemek, 

 İncelenecek dokunun, görülmek istenen yapısını canlı durumuna en yakın 

şekilde korumak, 

 Güzel, berrak, temiz bir boyama elde ederek incelemeyi sağlamaktır. 

 

Histolojik çalışmalarda her basamak bir sonraki basamağı ve finaldeki en son 

mikroskobik incelemenin kalitesini direkt olarak etkiler. Histolojik çalışmaların tespit 

başlanması bu işlemi daha da önemli hâle getirir. Kullanılacak tespit yönteminin incelenecek 

dokuya ve boyama yöntemine göre uyumlu seçilmesi gerekir. 

 

Doku örneklerini canlı olarak incelemenin mümkün olmadığı durumlarda, onu iki 

şekilde tespit edip incelemek mümkündür. Bunlar dokunun uygun bir kimyasal karışımla 

fikse edilmesi veya düşük derecede kısa sürede dondurulması ile mümkündür. 

 

1.8.1. Dondurma Yöntemiyle Fiksasyon 

 

Patoloji laboratuvarında, bazı özel çalışmalarda, dondurma yöntemiyle fiksasyon 

yapılır. İmmünohisto kimyasal vb. çalışmalar için gelen örneklerin, frozen yöntemiyle 

dondurularak fiksasyonları yapılır ve kesit alınır. Örneklerin dondurulmuş şekillerinden 

kesitler alınır. Bu işlem bittikten sonra örnek, formaldehitle fikse edilerek rutin çalışmaya 

alınır. Bazı özel çalışmalarda örneklerin; fiksatatife konulmadan, serum fizyolojikle 

ıslatılmış gazlı beze sarılarak uygun kapta laboratuvara gönderilmesi istenir. Bu yöntemle 

incelemede parafin bloklama basamağı olmadığı için dehitratasyon, seffaflaştırma, parafin 

bloklama basamakları yer almaz. 

 

Frozenda kesit alma, dokular vücuttan çıkarılır çıkarılmaz (fiksatatife 

konulmadan)dondurulup cryostat isimli mikrotomla (Frozen cihazı) -20, -25 derecede 

yapılır. İncelemeye alınan doku, kesitte direnç kazandırmak amacıyla matriks denilen bir 

madde içinde dondurulur. Dondurulmuş dokudan frozen cihazının soğuk haznesinde bulunan 

cryostatmikrotomuyla yapılan kesitler, lama alınır. Dokular boyanarak uzman doktor 

tarafından mikroskobik incelemesi yapılır. Bu şekilde hazırlanan preparatlar, taze preparat 

olarak da isimlendirilir. 
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1.8.2. Kimyasal Maddelerle Fiksasyon 

 

Doku tespitinde kullanılan sıvı hâldeki kimyasal madde ya da karışımlara fiksatif veya 

fiksatör adı verilir. Fiksatatifler; hücrelerin biçimini bozmayacak, hücre içeriklerini 

eritmeyecek, daha sonra kullanılacak alkol ve sıcak parafinde hücrelerin büzülmelerini 

önleyecek özellikte olmalıdır. 

 

Parça, fiksatif içine konulduğunda, o parçadaki bütün hücreler aynı anda tespit olmaz. 

Fiksatif, parçanın dışından içine doğru geçtikçe hücrelerin içerdiği su nedeni ile sulanır ve 

yoğunluğu derece derece azalır. Bir başka deyişle, fiksatif hücreden hücreye geçtikçe sulanır 

ve sonuçta gittikçe bozulur. Buna, fiksasyon gradiyenti adı verilir. Aynı zamanda fiksatif 

etkisi ile parçanın kenarlarında çöken proteinler, fiksatifin parçanın içine geçişini geciktirir. 

 

 İyi bir fiksatifin özellikleri 

 Hücre ölümü sonrası bozulmalarını önlemek için hücre içine çabuk 

diffüze olmalıdır. 

 Hücre içeriğini (sitoplazmadaki protein, lipid, karbonhidrat ve diğer 

maddeleri) erimeyen maddeler biçiminde ve çok iyi çöktürmelidir. 

 Dokuyu daha sonra yapılması gerekli olan işlemler sırasında büzülmeden 

korumalıdır. 

 Bazı hücre kısımlarının boyalarla özel olarak boyanabilmesini 

sağlamalıdır. 

 

 Fiksasyonu etkileyen faktörler 

 Tampon 

 Penetrasyon 

 Hacim 

 Isı 

 Konsantrasyon 

 Zaman 

 Kimyasal fiksatifler 

 

Uygun fiksatif seçimi, uygulanması arzulanan analize bağlıdır. Örneğin, suda 

hazırlanmış bir fiksatif dokudaki glikojeni, alkolde hazırlanmış bir fiksatif ise lipitleri 

eriteceğinden söz konusu maddelerin araştırılmasında kullanılmaz. Nukleus ya da 

kromozomlar incelenecekse asit fiksatifler çok sık kullanılır. Aseton, formalin ve 

glutaraldehit en az denatürasyona neden olduklarından ve enzimleri de iyi koruduklarında 

nenzim etkinliğini araştırmalarında kullanılır. 

 

Tespit süresi fiksatifin geçiş hızına ve etki biçimine bağlı olarak çok değişik olmakla 

birlikte bu süre, fiksatifin parçanın her tarafına girebilmesini ve parçanın yeterli sertlik 

kazanmasını sağlayacak kadar olmalıdır. Pek çok koagülant fiksatifler doku içine geçer 

geçmez fiksasyon gerçekleşir ve tamamlanır; fakat formalin gibi bazı fiksatifler doku içine 

girdikten sonra derece derece gelişen bir etki yapar. O nedenle tespit süresinin uzatılması 

daha iyi sonuç verir. 
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1.8.3. Dokuların Fiksasyonu 

 

Histolojik ve sitolojik çalışmaların ilk aşaması, çalışma materyallerinin fiksasyonunu 

yapmaktır. Fiksasyona yetirince önem verilmemiş çalışmalarda, kaliteli sonuç elde 

edilemeyeceği kesindir. Fiksasyonun kalitesizliği, daha sonra yapılacak mikrotomda doku 

kesiti almada zorluk, kalitesiz kesit ve boyamasıyla mikroskopik incelemeyi etkileyecek, 

işlemlerin tekrar edilmesine neden olacaktır. Bu olumsuzluklar, laboratuvar çalışmalarında 

zaman ve ekonomik kayba neden olacaktır. Bu nedenle fiksasyon solüsyonlarının 

hazırlanması ve dokuların fiksasyona alınmasında çok titiz davranılmalıdır. 

Patoloji laboratuvarında doku örneklerinin fiksasyonunda rutin olarak %10formaldehit 

kullanılır. Formaldehitin fiksasyon hızı çok yavaş olduğundan (saatte/1mm)laboratuvara 

gelen büyük doku parçaları genellikle 24 saat fiksasyonda bekletildikten sonra çalışmaya 

alınır. Endoskopik, iğne biyopsisi, punch vb. küçük boyutlu parçalar fiksasyonda3–4 saat 

bekletilerek çalışmaya alınır. 

 

1.9. Makroskobik Çalışma 
 

Makroskobi, laboratuvara gelen materyallerin makroskopik olarak incelendiği; 

inceleme materyallerinden örneklerin alındığı bölümdür. Makroskobik çalışma, asistanlar ve 

uzman doktorlar (patolog) tarafından yapılır. Laboratuvar teknisyeni, makroskobik 

çalışmalara yardımcı olarak katılır. Bu bölümde; makroskobik çalışma kabini, (güvenlik 

kabini) örnek incelemede kullanılan pens, bistüri vb. araç gereçler bulunur. 

 

1.9.1. Makroskobik Çalışmaya Hazırlık 

 

Makroskobik çalışmalar, güvenlik kabini içinde yapılır. 

 

Resim 1.2: Güvenlik kabini 

 

Makroskobi odasına getirilen biyopsi örnekleri makroskobi teknisyeni tarafından 

numara sırasına göre dizilir ve uygun fiksatif içerisinde olup olmadıkları kontrol edilir. 

 

Son zamanlarda patoloji laboratuvarlarında tek kullanımlık plastik doku kasetlerinin 

kullanımı yaygınlaşmıştır; ancak çok kullanımlı sadece doku takibinde kullanılan metal 

kasetlerde mevcuttur. 
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Resim 1.3: Doku kasetleri 

 

1.9.2. Makroskobik Değerlendirme ve Örnek Alma 

 

Patoloji laboratuvarına gelen her materyal, makroskobi bölümünde makroskobik 

olarak değerlendirilir. Bu materyaller, cerrahi girişim yoluyla büyük ya da küçük bir kitle 

doku örneği olabilir. Makroskobik inceleme, dokular fikse edildikten sonra yapılır. Doktor 

tarafından materyalin genel ve ayrıntılı makroskobik incelemesi yapılır. Bu incelemede 

dokunun; 

 

 Ağırlığı 

 Boyutları 

 Dış özellikleri 

 Kıvamı 

 Rengi belirlenir. 

 

Resim 1.4: Makroskobik çalışmada doku örneğinin incelenmesi 

 

Sonra dokuya kesit ve seri kesitler atılır. Kesitlerde izlenen bulgular ayrıntılı olarak bir 

ses alıcısına veya rapora kaydedilerek dokunun makroskobik raporu düzenlenir. Bu çalışma 

çıplak gözle veya büyüteçler kullanılarak yapılır. 

 

Patolog tarafından formalin tespitinden sonra gözle inceleyip elle muayene edilen 

materyalin gerekli görülen yerlerinden örnekler alınır. Alınan bu örnekler doku kasetlerine 

yerleştirilir. İncelemeye alınan doku örneklerinin çapının 1cm, kalınlığının 3-4 mm olmasına 

dikkat edilir. Daha kalın örneklerin doku takibine alınması, dokunun iyi fikse edilememesi 

ve mikrotomda kesit almada zorlukları ortaya çıkarır.  
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Resim 1.5: Dokuya kesit atılması ve  Doku örneğinin kasete alınması 

 

Mikroskobik incelemede, büyük dokuların tamamını doku takibine almak mümkün 

değildir. Bu durumdaki materyallerin raporlarına, “bir kısmı incelemeye alındı” notu 

düşülür. Küçük veya az miktardaki materyalin (punch biyopsi, iğne biyopsi vb.) tamamı 

doku takibine alınır. Tamamı işleme alınmış örneklerin raporuna “tamamı işleme alındı” 

notu düşülür. 

 

Biyopsi numarası kurşun kalemle yazılı etiketler kaset içerisine konur. Etiketlerin 

yazımında mumlu ve mürekkepli kalemler asla kullanılmaz. İşlemlerde, kullanılan 

kimyasalların etkisiyle silinmediği için yazı işlemlerinde sadece kurşun kalem kullanılır. 

Kapakları kapatılmış kasetler, ototeknikon tepsisine veya içerisinde %10 formaldehit 

bulunan bir kap içine konur. Ototeknikon sepetine yerleştirilen doku kasetleri de 

%10’lukformaldehit içinde ototeknikon cihazı çalıştırılana kadar bekletilir. 

 

 

Resim 1.6: Kasetleme 

 

Takibe alınan biyopsiler, makroskopi teknisyeni tarafından doku takip formuna 

kaydedilir; toplam blok sayısı ve çalışılacak boyalar belirtilir. 
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Resim 1.7: Doku takip formu 

 

Makroskopi çalışması bitiminde doku kasetleri, ototeknikon sepetine dizilmiş biçimde 

makroskopi doku takip formuyla birlikte gönderilerek doku takipleri başlatılır. 

 

1.10. Doku Takibi 
 

Fikse olmuş dokunun dehidrasyon, seffaflaştırma ve infiltrasyon işlemleriyle 

bloklamaya hazır hâle getirilmesine doku takibi denir. Fikse olmuş dokuların mikrotomda 3-

6µ kalınlığında kesitler yapılacak sertliğe (dirence) getirilmesi gerekir. Dokulara bu sertlik 

genellikle parafin infiltre edilerek sağlanır. 

 

Fikse dokular direk parafinle infiltre olmaz; çünkü parafin suda erimeyen bir 

maddedir. 

 

Fikse dokunun parafinle infiltre hâle getirilmesi için; 

 

 Dehidrasyon (doku suyunun uzaklaştırılması) 

 Şeffaflaştırma (clearing) 

 Sertleştirme (infiltrasyon) işlemleri yapılır. 

 

NOT: Frozen kesit, immünohistokimya vb. çalışmalarında parafin bloklama 

yapılmadığından doku takibi işlemleri yapılmamaktadır. 

 

1.10.1. Dehidrasyon 
 

Fiksasyonu tamamlanmış dokuların ilk takip aşamasına dehidrasyon 

(dehidratasyon)denir. Dehidrasyon, dokuda var olan sudan ve tespit solüyonundan 

kurtarılması, arındırılması aşamasıdır. Dehidrasyon, genellikle alkoller kullanılarak 

gerçekleştirilir. Alkollerin çoğu hidrofiliktir ve dokulardaki suyu en iyi çeken maddedir. 

Dilüsyonel dehidrasyon yöntemiyle dokuların artan konsantrasyonda alkollere transferi ile 

doku suları uzaklaştırılır.  
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Doku dehidrasyonunda yükselen ( %70, %95, %100’lük ) alkol konsantrasyonlarının 

kullanılması, doku suyunun yavaş yavaş alınarak doku büzülmesini önleyip dokuya sertlik 

kazandırır. Yapısı kolay bozulabilen dokularda daha düşük konsantrasyonlu alkolle 

başlanılması uygun olur. 

 

Doku takibinde dehidrasyon işleminin yetersiz olması, doku takibi işlemlerinin 

kalitesini düşürür ve sonuçta yumuşak dokular elde edilir. Aşırı dehidrasyon ise sert, 

kırılgan, zor kesit alınan dokular elde edilmesine neden olur. 

 

 Dehidrasyonda kullanılan maddeler: 

 

 Etil alkol: En çok kullanılan dehidrasyon maddesidir. Berrak, renksiz, 

kolay alev alabilen, orta derece toksik ve organik çözeltiler ile karışabilen 

bir sıvıdır. Hızlı etkili ve hidrofilik (su sever) bir maddedir. 

Dehidrasyoniçin yükselen konsantrasyonlarda kullanılmalıdır. 

 Metanol: Özel kokulu, berrak, alev alabilen ve zehirli bir 

alkoldür.Seyrek olarak tek başına dehidran olarak kullanılmaktadır. 

 Aseton: Renksiz, berrak, alev alabilen ve karakteristik kokulu bir 

dehidrandır. Hızla dehidrasyon yapmaktadır. Aseton, hızla buharlaşarak 

dokuları sertleştirmektedir. Etanol ve metanole göre çözücü etkisi daha 

fazla olduğundan özellikle yağlı dokuların takibinde dehidrasyon maddesi 

olarak kullanılması önerilmektedir. 

 

NOT: Bu maddelerle çalışırken muhakkak kişisel koruyucu güvenlik önlemleri 

alınmalıdır. 

 

1.10.2. Şeffaflandırma 
 

Şeffaflandırma, temizleme ve dealkolizasyon adıyla da anılır. Şeffaflandırıcı 

maddeler; dokuyu şeffaflaştıran, dokudaki dehidrasyon maddesini uzaklaştıran, 

temizleyebilen maddelerdir. İşlem sonunda dokuları yarı şeffaf hâle getirir. Dehidrasyonda 

kullanılan alkol gibi dehidran maddeler son sertleştime maddesiyle (parafinle) karışan, uyum 

gösteren madde özelliğinde değildir. Şeffaflaştırıcı maddeler ise hem dehidran hem de doku 

sertleştirici maddelerle karışma özelliği gösterir. Bu iki madde arasında bir geçiş maddesi 

gibi görev alır. 

 

Şeffaflaştırıcı madde, dokudaki alkolle yer değiştirir. Böylece alkol ve sudan yoksun 

hâle gelen doku, parafinin nüfuz etmesine elverişli hâle gelir. 

 

 Şeffaflandırmada kullanılan maddeler 

 

 Ksilen: En sık kullanılan şeffaflandırıcıdır. Alev alabilen tehlikeli bir 

maddedir. Doku uzun süre ksilende kalırsa sertleşme çok fazla olur. 

 Toluen: Ksilene göre daha az sertleştirir, daha yavaş etkilidir. 
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 Benzen: Çok hızlı etkili olmasına karşın toksik ve karsinojen olduğu için 

kullanılmamaktadır. 

 Kloroform: Daha yavaş etkilidir. Özellikle tendon, kas ve uterus 

örnekleri için alternatif bir şeffaflandırıcı olarak bildirilmektedir. 

 Limonen: Son yıllarda popüler bir temizleyici ajan olarak 

kullanılmaktadır. Ksilene göre dokuları daha az sertleştirir, parafin ile 

daha uyumludur. 

 

NOT: Bu maddelerle çalışırken muhakkak kişisel koruyucu güvenlik önlemleri 

alınmalıdır. 

 

1.10.3. Sertleştirme / Parafin İnfiltrasyonu  

 

Dehidrasyon ve şeffaflandırmadan sonra dokuların mikrotom ile kesilebilmesi için 

sertleştirilmesi gerekir. Bu işlem için en çok parafin kullanılmaktadır. Doku sertleştirmede 

amaç, sıcak sıvı parafinin dokuya nüfuz ederek şeffaflaştırıcı maddeyle yer değiştirmesidir. 

Bu işleme ― impregnasyon (doyurma, doldurma) da denilmektedir. 

 

 Parafin: En yaygın kullanılan sertleştirici maddedir. Kolay kullanılabilir 

olması,dokuya az zarar vermesi nedeniyle tercih edilmektedir. Parafin, petrolden 

eldeedilmektedir. Patolojide rutin işlemlerde parafinin erime noktası 55-58 

derecedir. 

 

İyi bir infiltrasyon için; 

 Doku, parafinde optimum sürede kalmalıdır. Fazla kalırsa dokuda 

sertleşme ve büzüşmeler meydana gelir. 

 Parafinin erime derecesi kaliteli bir doku takibi için her gün kontrol 

edilmelidir. 

 Doku takibinde üç ayrı parafin kabı bulunmalı, son parafin kabında 

şeffaflandırıcı madde kokusu alınmamalıdır. Parafin infiltrasyonu 

sonunda dokuda az miktarda şeffaflaştırıcı madde kalması, mikrotom 

kesiti sırasında dokunun ufalanmasına neden olur. Bunun için kaplardaki 

parafin, iş yüküne bağlı olarak sık sık değiştirilmelidir. 

 Takip süresini kısalttığı için parafin ile infiltrasyon genellikle vakum ile 

yapılmaktadır. Ancak küçük dokularda vakum ve ısı dokulara zarar 

verebildiğinden küçük ve büyük dokular ayrı ayrı takip 

edilmelidir.Parafin takipte uygulanan vakum 400 mm/Hg basıncını 

geçmemelidir. 

 

1.11. Parafin Doku Gömme / Bloklama 
 

Doku bloklaması, gömme ya da bloklama olarak adlandırılır. Dokuların infiltrasyon 

ortamı ile kaplanmasıdır. Parafin doku içine girdikten sonra blok yapılmaya başka bir deyişle 

parafin içine gömülmeye hazırdır. Parafin bloklama işlemleri laboratuvar olanaklarına göre 

elle doku bloklama ve doku bloklama cihazında bloklama şeklinde gerçekleştirilir. 
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1.11.1. Elle Parafin Doku Gömme / Bloklama 
 

Elle doku bloklama aşağıdaki araç gereçler kullanılarak gerçekleştirilir. 

 

 Dispenser: Parafin eritme cihazıdır. Isı ayarlı katı parafin eritme haznesine 

sahiptir. Isı ayarı, kullanılan parafinin erime derecesinin üzerinde ayarlanır ve 

dökümde devamlı sıcak parafin sağlar. Katı parafinin cihaza yüklemesi yapılarak 

dökümden önce erimesi sağlanmalıdır. 

 

Resim 1.8: Dispenser 

 

 Parafin dağıtma kabı: Dispenserden alınan sıcak parafini nakletmede kullanılan 

kulplu kaptır. 

 

Resim 1.9: Parafin dağıtma kabı 

 

 Pens: Dokunun kasetten alınması, bloklara nakledilmesi ve pozisyon verilmesinde 

kullanılır. 

 Blok L demirleri: Parafin blok kalıbı oluşturmada kullanılan “L” şeklinde 

demirlerdir. 
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Resim 1.10: Blok L demirleri 

 

 Blok etiketi: Blok numarası ve kodun yazıldığı kâğıt etiketlerdir. 

 Bloklama maddeleri: Mumlar, epeksi reçineler, selloidin, histoplast, parafin vb. 

maddeler, doku bloklamasında kullanılan maddelerdir. Ancak doku bloklamasında 

en sık parafin kullanılır. Parafinler, kolay kullanılabilmesi, dokuya az zarar 

vermesi, kısa sürede bloklanabilmesi ve doku özel işlemlerin yapılmasına olanak 

sağlaması nedeniyle tercih edilir. Mikrotomda doku kesiti sırasında performansı 

iyileştirmek için bloklamada kullanılan parafine balmumu, kauçuk, plastik vb. 

ticari maddeler katılabilir. Bu maddeler, donmuş parafin bloğa şu özellikleri 

kazandırır: 

 Bal mumu; sertlik ve kesit slaytlarının birbirine yapışkanlığın artırarak 

uzun kesit şeridi elde etme özelliğini artırma, 

 Kauçuk; kırılganlığı azaltma ve kolay seri kesit yapma, 

 Plastikler; bloğun sertlik ve destekliğini artırma özelliklerini kazandırır. 

 

Parafinin özellikleri, erime noktasına göre değişir. Erime noktası arttıkça parafin 

sertleşmektedir. Bu da özellikle küçük dokularda seri kesit alınmasını zorlaştırmakta, 

sertdokularda ise daha iyi desteklik sağlamasına neden olmaktadır. Patolojide rutin 

işlemlerde parafininin erime noktası 55-58 derecedir. Sıcaklık derecesi fazla olan parafin 

döküm sırasında blok demiri arasından sızmasına; ısısı düşük parafin ise blokta hava 

kabarcığı oluşmasına neden olur.  

 

Parafin kazanının derecesi, parafin erime noktasına ayarlanır. Parafin kazanındaki ve 

dispenserdeki parafin miktarları kontrol edilir. Eksikse yeteri miktarda parafin eklenerek 

döküm işleminden önce erimesi sağlanır. 

 

 

Resim 1.11: Parafin  
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1.11.1.1. Elle Bloklama Uygulaması 

 

 Blok kalıp demirleri “L” demirleri blok dökümüne hazırlanır. L demirleri, 

katılaşmış parafin blokların kalıp demirlerden kolaylıkla çıkarılması için sıvı 

vazelin emdirilmiş gazlı bezle silinir. Blok dökümü, pürüzsüz düz bir zeminde 

yapılmalıdır. Döküm masasında cam veya cam benzeri bir madde kullanılması en 

iyisidir. Bu yüzeyin de hafif şekilde sıvı vazelinle silinmesi blokların zeminden 

kaldırılmasında büyük kolaylık sağlar. Blok kalıpları doku büyüklüğüne göre 

ayarlanmalıdır. Küçük dokular için çok büyük, büyük dokularda çok küçük 

bloklar yapılmamalıdır. Dokuların çevresinde eşit kalınlıkta parafin kalmasına 

dikkat edilmelidir. 

 

Resim 1.12: Blok demirlerin dizimi 

 

 Blok etiketleri doku takip formundaki bilgilere göre yazılır. Blok etiketine 

dokutakip formundaki biyopsi numarası ve kodu yazılır. 

 

Resim 1.13: Blok demirleri ve etiketleri 

 

 Doku kasetlerinin kapakları açılır. Kaset etiketleri okunarak doku takip 

formundaki sıralamaya göre döküm masası üzerine sıralanır. 

 

 

Resim 1.14: Doku kasetleri  
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 Kasetteki dokular pensle alınarak incelenir ve dokunun gömme 

yüzeyine(mikrotomda kesit alınacak yüzey) karar verilir. Genellikle büyük ve düz 

parçaların bloklanmasında pek sorun ile karşılaşılmazken küçük ve çok katmanlı 

dokuların gömülmesinde sorunlar oluşur. Dokunun gömme yüzeyi şu özelliklerine 

göre kararlaştırılır: 

 Tek katmanlı parçanın geniş kesit yüzeyi alta gelecek şekilde, 

 Çok katmanlı dokuların tüm katmanlarının kesitte dokular gözükecek 

şekilde (örneğin punch biyopside deri ve deri altı dokusunun kesitlerde 

gözükecek şekilde yatay olarak), 

 Tüp yapısındaki bir lümene sahip dokular dikey (iç boşluğu kesitte 

gözükecek) şekilde ( Örnek, damar biyopsileri.), 

 Aynı bloğa gömülecek küçük biyopsi örnekleri blok ortasına birbirine 

yakın şekilde, 

 Çini mürekkebi ile işaretli yüzeyi altta olacak şekilde tüm dokular pensle 

blok boşluğu ortasına yerleştirilir. 

 

 Dokulara pensle pozisyon verilir, doku pozisyonu bozmayacak şekilde üzeri 

parafinle doldurulur. 

 

  

Resim 1.15: Dokunun bloğa yerleştirilmesi 

 

  

Resim 1.16: Sıcak parafinle bloğun doldurulması  
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 Blok etiketi blok üzerine yerleştirilir, blokların iyice katılaşması beklenir. 

 

 

Resim 1.17: Blok etiketlenmesi 

 

 Katılaşmış parafin bloklar blok  “L” demirinden ayrılır. 

 

Resim 1.18: Parafin blok 

 

 Bloklar doku takip formundaki sıralarına göre sıralanarak toplanır, derin 

dondurucuda veya buzdolabının buzluk kısmında 45-60 dakika bekletilir. Parafin 

oda ısısında katı formda olmasına rağmen mikrotomla mikron kalınlığında kesit 

alabilecek kadar sert kıvam göstermez. Bloklar daha sert kıvam kazandırmak 

amacıyla soğuk ortamda bir süre bekletilir. 

 Bloklamada dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

 

 Demir kalıp içine parafin dikkatsizce dökülürse donmuş blokta hava 

kabarcıkları meydana gelir. Kesit alırken parafin ufalanır ve dokular 

parçalanır. 

 Bloklar katılaşmadan blok demirlerinden çıkarılması, blokların şeklinin 

bozulmasına yol açar. 

 Aynı blok içinde birbirine uzak mesafelerde gömülmüş doku parçaları, 

kesitte zorluk oluşturur. 
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1.11.2. Doku Gömme Cihazı ile Bloklama 

 

Doku bloklama cihazı, bloklama için gerekli (sıcak parafin, bloklama alanı, blok 

soğutma alanı vb.) bileşenleri bünyesinde bulundurur ve doku gömme işleminin etkin şekilde 

yapılmasını sağlar. 

 

 Doku gömme cihazının bölümleri 

 

 Parafin tankı: Bloklama sırasında erimiş parafin temin edilen tanktır. 

Çalışmaya başlamadan önce tank parafinle doldurulur. 

 Parafin dispenser: Bloklamada sıvı parafin akıtan musluk ve valf 

sistemidir. Valf açıldığında parafinin akması sağlanır. 

 Doku kasetlerini bekletme tankı: Doku takibinden çıkmış doku 

kasetlerinin konulduğu ısıtmalı alandır. 

 Base mould saklama tankı: Bloklamada kullanılacak base mouldların 

konulduğu ve ön ısıtmasını sağlayan alandır. 

 Base mould: Doku yerleştirilmesinde kullanılan değişik ebatlardaki 

kaplardır.  

 

 

Resim 1.19: Base mouldlar 

 

 Sıcak plaka: Bloklamanın yapıldığı ısıtılmış alandır. Kalıplara akan 

parafinin katılaşmasını önler. 

 Sıcak plaka lambası: Çalışmada iyi görüş sağlamak amacıyla sıcak 

plaka yüzeyini aydınlatan lambadır. 

 Mercek: Doku incelemesi ve yerleştirme sırasında görülebilirliği artırır. 

 Soğuk alan: Dökümü bitmiş blokların soğumasını sağlayan alandır. 

Ayrıca dokuya pozisyon aldırmada base mouldun tabanındaki sıvı 

parafini biraz katı hâle getirmek için kullanılan alandır. 

 Forseps: Doku tutmada kullanılan cihaza bağlı ısıtmalı penstir. 

 Forseps yerleri: Elektrikli forseps veya penslerin ısıtıldığı alandır. 
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Resim 1.20: Doku gömme cihazı 

 

1.11.2.1. Doku Bloklama Cihazında Bloklama Uygulaması 

 

 Cihaz döküm işlemine hazırlanır. 

 Cihazın genel temizliği yapılır. 

 Soğuk plaka, sıcak plaka vb. kısımlardaki parafin kalıntıları cihazın genel 

kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde temizlenir. 

 Cihaz çalıştırılır. Doku tankı, sıcak plaka ve base mould bölümlerinin 

sıcaklıkları ayarlanır. 

 Parafin tankı parafinle doldurulur. 

 

 Çalışılacak olan kasetler doku depo tankı içine yerleştirilir. Tank içindeki parafin 

seviyesi kasetleri kapatacak düzeyde olmalıdır. 

 Doku depo tankından bir kasete bir doku taşınır. Kaset, doku depo tankı önündeki 

çalışma alanına getirilir. Blok tutucu olarak kaset kullanılacaksa kasete blok 

numarası yazılır. 

 

 

Resim 1.21: Blok kasetine numara yazma 
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Resim 1.22: Base moulda doku yerleştirimi 

 

 Bloklanacak dokuya uygun ebatlarda bir base mould seçilir. 

 Base mould sıcak plaka üzerine konur. Base mould belli bir seviyeye kadar 

parafinle doldurulur. 

 Pensle/forsepsle doku kasetinden doku örneği alınır. Doku örneğinin gömme 

yüzeyine karar verilir ve bu yüzey üzerine doku base moulda yerleştirilir. 

 Base mould sıcak plakadan soğuk plakaya kaydırılır. İçindeki dokuya 

pens/forsepsle pozisyon verilir. Parafinin biraz katılaşması için birkaç saniye 

beklenir. 

 Base mold sıcak plakanın üzerine kaydırılır. 

 Blok numarası ve kodu yazılmış kaset base mold üstüne yerleştirilir. Base mould 

parafinle doldurulur. Bloklamada kaset kullanılmıyorsa base mould direkt 

parafinle doldurulur. 

 

Resim 1.23: Base mouldun sıcak parfinle doldurulması 

 

 Base mould hızlıca soğuması için soğuk plakanın arkasına kaydırılır. Bu alanda 

blokların katılaşması beklenir. Katılaşmış blok kasetinden base mold ayrılır. 

 

Resim 1.24: Blokların soğuk plakada bekletilmesi  
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1.12. Kesit Alma 
 

Işık mikroskobunda incelenecek preparatların hazırlanması için doku bloklarından 3-

6µ arası kalınlıkta doku kesitleri yapılması gerekir. Bu amaçla, parafin bloklardan ince doku 

kesitleri yapabilen mikrotom denilen cihazlar kullanılır. Kesit işleminde mikrotomun 

yanında sıcak su banyosu, lam vb. araç gereçlere ihtiyaç duyulur. 

 

1.12.1. Araç Gereçler 

 

 Doku su banyosu: Termostatlı sıcak su sağlayan kaptır. Su banyosu zemini, doku 

kesitlerinin görünürlüğünü artırmak için siyah renklidir. Kullanılacak su olarak 

distile su tercih edilmelidir ve suyun sıcaklığı parafinin erime derecesinden 

yaklaşık 10 derece düşük olmalıdır. Bunun yanı sıra her 100 ml suya ilave edilen 5 

ml %95 alkol, dokuda hava kabarcığı kalmasını önleyebilir. Sıcak su 

banyosundaki sıcak su üzerine mikrotomda kesilen doku kesitleri atılır. Sıcak su, 

yüzen dokuların kırışıklığının giderilmesini sağlar. Suda yüzen doku kesitlerinin 

lamlara alınmasında kullanılır. 

 

Resim 1.25: Doku su banyosu 

 

 Lam: Uç kısmı perdahlanmış lam kullanılır. Bu kısma kesiti alınan doku 

bloğunun numarası, kodu ve geldiği yıl yazılır. Bu işlem lam yazma olarak 

isimlendirilir. Lam üzerindeki doku kesitlerinin işlemler sırasında dökülmesini 

önlemek ve tutuculuğunu artırmak için albumin, jelatin, poly-l-lysine, 3-

aminopropyltriethoxysilane (APES) gibi ajanlarla kullanılabilir. 

 

Resim 1.26: Doku blok numarası yazılmış lamlar  
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Lam yazma işlemi laboratuvar olanaklarına göre aşağıdakilerden biri kullanılarak 

gerçekleştirilir. 

 

 Kurşun kalem, 

 Elmas uçlu kalem (Elmas uçlu kalem perdahlanmamış lamların 

yazımında kullanılır.), 

 Lam yazım makineleri kullanarak lam yazımı: Çeşitli özelliklere sahip 

elmas uçlu, mürekkep yazıcılı ve laser yazıcılı sistemlere sahip lam yazım 

makineleri vardır. Cihazın media bölümüne lam yüklemesi yapılır. 

Cihaza, doku takip formundaki biyopsi numarası ve kod bilgileri girilir. 

Cihaz, yazımını gerçekleştirdiği lamları, lam treylerinde yazım sırasına 

göre biriktirir. 

 

 Lam taşıyıcı sepet: Dikey ve yatay olarak lamların yerleştirilip birçok lamı 

taşımada ve boyamada kullanılan metal sepetlerdir. 

 

Resim 1.27: Lam taşıma sepetleri 

 

 Temiz gazlı bez veya havlu kâğıt 

 Buz kalıbı: Kesit işlemine alınan blokların soğukluklarını muhafaza etmek için 

kullanılır. 

 Bistüri: Büyük bloklardaki fazla parafini gidermek amacıyla kullanılır. 

 Mikrotom: Parafin bloklardan mikron düzeyinde ince kesitler almaya yarayan 

cihazdır. Mikrotomlar, bıçağa doğru parafin bloğu ya da bıçağı parafin bloğa 

standart mesafelerle ileri gitmesini sağlayan mekanizmadır. Mikrotomda bloğu 

bıçağa doğru ileri götüren mekanizma 0,5-60µ (mikron) arasında ayarlanabilen bir 

mekanizmadır. Işık mikroskobunda inceleme için 5-10µ arası kalınlıkta kesitler 

almak yeterlidir. Bu nedenle mikrotomda çok keskin özel bıçaklar kullanılır. 

Mikrotomla alınan kesitler sıcak su banyosuna atılarak lamlara alınır. Mikrotomlar 

rutin patoloji laboratuvarlarının vazgeçilmez cihazlarıdır. Günümüzde en sık 

kullanılan mikrotomlar, parafin dokular için rotary (çarklı) mikrotomdur. 

 

 Rotary mikrotom: Bugün için birçok patoloji laboratuvarında kızaklı 

mikrotomun yerini almış durumdadır. Bu mikrotomun avantajı, ışık mikroskobu 

için parafin dokudan ince ve seri kesit (0,5–60 μ)alınabilmesidir. Rotary 

mikrotomda blok hareketli, bıçak sabittir. Rotary mikrotomda doku örneği, geniş 

bir el çarkı yardımıyla blok tutucu olukta düşey düzlemde aşağı yukarı hareket 

eden çelik taşıyıcıya monte edilmiştir.  
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Çarkın her dönüşünde blok, düşey hareketle (ayarlanan kesit kalınlığında) yatay 

yerleştirilmiş sabit bıçak üzerine ilerler ve bir kesit alınır.  

 

Resim 1.28: Rotary mikrotom 

 

1.12.2. Rotary Mikrotomla Kesit Alma 

 

Doku kesit alma işlemleri, birbirini takip eden işlemlerdir. İş yükünün fazla olduğu 

laboratuvarlarda iki teknisyenin koordineli çalışmasıyla yürütülür. Kesit alma ve dokuları 

suya atma işlemleri bir teknisyen tarafından yapılırken blok numarasının lama yazılması, 

kesitin sudan alınması diğer teknisyen tarafından yapılır. Doku kesitlerinin kalitesi, kesiti 

lama alan teknisyen tarafından kontrol edilir. Doku takip formundaki bilgilerle kesit 

işleminin sırası, kaç lam kesit yapılacağı, kesitin tekrarlanması vb. işlemleri kesit yapan 

teknisyen yönlendirir. Bu işlemlerin doğru yapılabilmesi iki teknisyenin uyumlu çalışmasıyla 

mümkün olur. 

 

Mikrotomda bloklardan alınan kesitler, ışık geçirgenliği sahip, saydam ve bir hücre 

katmanı kalınlığında olmalıdır. Doku hücresinin kalınlığı 3-6µ arasında olmalıdır. 

 

 Bloklar soğuk ortamdan buz kalıpları üzerine konularak kesit masasına getirilir. 

 Cihazın tüm kilitleme kolları kapatılır. Bıçak yatağında ve civarında parafin veya 

diğer parçacık olmamasına dikkat edilerek disposable bıçak yerleştirilir. Bıçak, 

bıçak sıkma koluyla sıkıştırılır. 

 

 

Resim 1.29: Disposable bıçak takılması  
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Resim 1.30: Disposable bıçağın sıkıştırılması   

 

 Bloklar, mikrotomun blok tutucusuna yerleştirilir. Blok, blok tutucuda 

oynamayacak şekilde sıkıştırılır. 

 

Resim 1.31: Blok tutucuya blok yerleştirme 

 

 

Resim 1.32: Bloğun sıkıştırılması 

 

 Blok kaba besleme kolu çevrilerek mikrotom bıçağına yaklaştırılır. 

 Bıçak açı ayarı yapılır. Blok ve bıçak arasındaki açı 5–10 derece arasında 

olmalıdır. 
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Resim 1.33: Bıçak ayarı 

 Mikrotom “kaba besleme kolu” çevrilerek blok bıçağa yaklaştırılır. Mikrotom 

“kesit kolu”, “kaba besleme kolu” ile birlikte çevrilerek doku tıraşlaması (dokuya 

girme) yapılır. Doku tıraşlamasında, dokunun tüm katmanları (deri, deri altı 

dokusu gözükecek şekilde ) kesitte gözükecek engeniş yüzeyi elde edinceye kadar 

dokuya girilir. Tıraşlama işleminde mikrotom mikron ayarı 20-30 mikrona 

getirilerek zamandan kazanıldığı gibi bıçağın çabuk körelmesi önlenir. Daha 

yüksek mikron ayarında tıraşlama yapılması, parafin bloğun kırılmasına neden 

olur. Mikrotom bıçağı ve çevresinde tıraşlama sırasında oluşan kalıntılar, gazlı 

bezle veya bir sulu boya fırçasıyla silinerek uzaklaştırılır. 

 Kesit alınacak yüzeye karar verildiğinde “kesit kalınlık kontrol” düğmesi ile 

mikron ayarı yapılır. 

 “Kesit alma kolu” seri hareketlerle çevrilir. Bıçak üzerindeki ilk parafin slaytı, 

diğer elin başparmak ve işaret parmağıyla nazikçe tutularak bıçak tutucuya 

değmeyecek kadar kaldırılır. Bu şekilde birbirine yapışmış kesit şeridi elde edilir. 

4-5 slayttan oluşan kesit şeridi elde edilinceye kadar kesite devam edilir. Oluşan 

kesit şeridinin uç kısmı fırçayla bıçaktan kurtarılarak alınır. 

 

Resim 1.34: Doku kesiti 

 

 Oluşan kesit şeridinin serbest kısmı su banyosundaki 35–40 derecedeki suya 

değdirilir, el hızla hareket ettirilerek kesit su yüzeyine serilir. Böylece doku 

kıvrımlarının düzgün şekilde açılması sağlanır. Buna rağmen su yüzeyinde yüzen 

kesitlerde kırışıklıklar varsa uygun bir sulu boya fırçası ile düzeltilmeye çalışılır. 

İyi bir doku kesitinde amaç, dokuların istenen kalınlıkta üst üste katlanmadan 

bloktaki görüntüsünün bir benzerini lama kesit olarak almaktır. 
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Resim 1.35: Doku kesitinin sıcak su 

 

Resim 1.36: Sıcak su banyosunda doku kesiti banyosuna atımı  

 

 

  

 

 Mikrotomda kesit alma yöntemleri 

 

 Seri kesit alma: Birbirini takip eden kesitlerin kayba uğratılmaksızın 

tamamını lama alma işlemidir. Birden fazla lama seri kesit yapılacak 

salamlar numaralandırılır. 

 Basamaklı kesit alma: Doku büyük ise belirli aralıklarla kesitlerin lama 

alınmasıdır. 

 

1.13. Doku Preparatı Hazırlama 
 

Doku preparatı hazırlama aşamaları aşağıda belirtilen işlemlerle gerçekleştirilir. 

 

1.13.1. Dokuları Lama Alma 
 

Mikrotomla kesilen doku kesitleri sıcak su üzerine atılır. Sıcak su yüzeyinde yüzer 

konumdaki doku kesitlerinin lama alınması ya da lamaçekilmesi işlemlerini kapsar.  
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Resim 1.37: Lama doku alma 

 

1.13.2. Doku Preparatını Boyama 
 

Dokudan kesit alma işlemiyle elde edilen preparata deparafinize, rutin boya ve lam 

kapatma işlemleri yapılır. Bu işlemler sonunda boyalı histolojik preparat hazırlanmış olunur. 

Bundan sonraki aşama, uzman doktor tarafından yapılan mikroskobik incelemedir. 

 

1.13.2.1. Deparafinizasyon 

 

Kesit yapılmış doku hücreleri içinde doku takibinde infiltre edilmiş parafin bulunur. 

Yapısında parafin bulunan dokulara sudan çözünen boyalar nüfuz edemez. Suda çözünen 

boyaların dokulara nüfuz edebilmesi için doku kesitlerinden parafinin uzaklaştırılması ve 

suyunun tekrar kazandırılması gerekir. Bu amaçla dokudan parafinin uzaklaştırılmasına 

deparafinizasyon işlemi denir. Histolojik doku preparatları 55-58 derecelik etüvde ve 

ksilolde tutularak parafinleri uzaklaştırılır.  

 

 

Tablo 2.1: Deparafinizasyon uygulaması 
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1.13.2.2. Histolojik Doku Preparat Boyaması 

 

Boyanmamış preparatlarda doku elemanları renksizdir. Boyanmadığı sürece ışık 

mikroskobunda incelenmesi zordur. Bu amaçla hematoksilen (hematoksilin) –eozin (HE), 

histopatoloji laboratuvarında kullanılan rutin boyadır. Rutin inceleme örneklerinin tümü HE 

boyası ile boyanır. Hematoksilen- eozin boyası aşağıda belirtilen şekilde yapılır.  

 Araç gereçler  

 

 Laboratuvar saati  

 Lam taşıyıcı sepet  

 Boya kapları: Boya solüsyonlarının konduğu çeşitli ebatlarda metal veya 

cam kaplardır. Genelde lam sepetleriyle uyumlu yatık şale denilen cam 

kaplar kullanılır.  

 

Resim 1.38: Lam taşıma sepetleri ve boya şaleleri 

 Hematoksilen - Eozin boya uygulama tekniği: Deparafinize edilen doku 

preparatları hematoksilen –eozin boyası aşağıda belirtilen şekilde uygulanır. 

 Distile sudan çıkarılan lam sepetinin suyu iyice süzdürülür ve 

hematoksilen boya kapına daldırılır ve 4 dakika bekletilir. Dokuların daha 

iyi boya alması için lam sepeti aralıklarla boya solüsyonuna daldırılıp 

çıkarılır.  

 Lam sepeti akan su (musluk suyu) altında 2 dakika bekletilerek fazla 

boya giderilir. 

 Lam sepeti asit alkol solüsyonuna daldırılıp çıkarılarak dokular 

diferansiye edilir. Hızlı bir şekilde çeşme suyuna sokularak 

diferansiyasyon durdurulur.  

 Lam sepeti, dilüe amonyaklı suda bekletilerek dokuların mavileşmesi 

sağlanır. Akan su altında doku rengi berrak mavi renk kazanıncaya kadar 

bekletilir.  

 Hemotoksilenle boyanan lam sepeti eozin boyasına daldırılır, 1 dakika 

bekletilir.  
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 Boyanan lamlar düşük konsantrasyonlu %70, %95 ve %100’lük alkolden 

başlanarak dokular dehidre edilir ve etüvde kurumaya bırakılır.  

 

Tablo 2.2: Deparafinizasyon uygulaması 

 

1.13.2.3. Kapatma/Montaj 

 

Dehidre ve kurutulmuş boyalı kesitlere, bir damla Kanada balzamı veya entellan 

damlatılır ve üzerine lamel kapatılarak kurumaya bırakılır. 

 

Resim 2.39: Preparat kapatma  
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1.14. Doku Bloklarının ve Preparatlarının Arşivlenmesi 
 

Patoloji laboratuvarına gelen materyallerin blok, lam ve raporlarının bilimsel 

araştırmalarda ve tekrar inceleme gerektiren durumlarda kullanılmak üzere saklandığı 

bölümdür. 

 

1.14.1. Blok Arşivi 
 

Kesit alınmış parafin blokların saklandığı arşivdir. Kesitleri tamamlanmış parafinblok, 

kesit yapılmış yüzeyleri sıcak parafine sokularak yüzeyi parafinle kaplanır. Bloklar, numara 

sırasına göre dizilir. Sıra numaralarına göre çekmeceli blok arşiv dolaplarına kaldırılır. 

 

Resim 1.40: Çekmeceli blok arşiv dolabı  

1.14.2. Lam Arşivi 
 

Mikroskobik inceleme yapılmış histolojik preparatların saklandığı arşivdir. Lamlar, 

üzerinde yazılı kodlarına göre (Biyopsi – B, Frozen – F, Otopsi- O ) ayrılarak sıra 

numarasına göre dizilir. Çekmeceli lam arşivine kaldırılır. 

 

  

Resim 1.40: Çekmeceli lam arşiv dolabı 
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1.14.3. Rapor Arşivi 
 

Patoloji sonuç raporlarının bir nüshasının saklandığı arşivdir. Sonuç raporları; 

laboratuvar istem kâğıdı ile birlikte gerektiğinde yapılabilecek incelemeler, bilimsel 

çalışmalar ya da hukuksal sorunlarda kanıt olarak kullanılmak üzere laboratuvar rapor 

arşivine kaldırılır. 

 

Rapor arşiv dosyaları belli aralıklarla ciltlenerek saklanır. 

 

1.15. Patoloji Laboratuvarında Atık Yönetimi ve Laboratuvarın 

Temizliği 
 

Laboratuvar çalışmalarında belirtilen çalışma kurallarına ilaveten yapılan işlemlerden 

verimli sonuçlar alabilmek, bunları yaparken sağlıklı çalışma ortamı oluşturabilmek ve 

çevremize zarar vermemek için tüm aşamalarda ortam temizliği, dezenfeksiyon ve 

sterilizasyon kurallarını bilmek ve bu kurallara göre uygulama yapmak oldukça önemlidir. 

Temizlik, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri birbiri ile bağlantılı olup tüm 

uygulamalardan etkin bir sonuç alabilmek için özellikle başlangıç temizliğinin yapılması 

oldukça önemlidir. Çalışma ortamı, alet ve malzemeler, kurallarına uygun olarak 

temizlenmediği sürece yapılan tüm işlemlerden sağlıklı sonuç alınması mümkün değildir. 

 

 Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır. 

 Kuru süpürme ve silkeleme yapılmamalıdır. 

 Temizlik malzemeleri her bölüm için ayrı olmalıdır. 

 Laboratuvarların çalışma alanının zemini su ve deterjanla yıkanmış paspasla 

temizlenip daha sonra tüm yüzeye temas edecek şekilde düşük düzey 

dezenfektanla dezenfekte edilir. 

 Tüy bırakmayan temizlik bezi tercih edilmelidir. Bez ve kova renkleri kullanım 

alanına göre belirlenmelidir. 

 Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık bez değiştirilmelidir. 

 Kirlenen bezler kullanılmamalıdır. Tıbbi atık kovasına atılmalıdır. 

 Her tür temizlik işlemi sırasında uygun eldiven giyilmeli (oda temizliği, atık 

toplama ve tuvalet temizliğinde kullanılan eldivenler plastik olmalı, alana göre 

renkleri ayrı olmalı) işlem bitiminde eldiven çıkarılıp eller hijyenik olarak 

yıkanmalıdır. 

 Kirli eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa, vb. gibi yüzeylere temas 

edilmemelidir. 

 Yer temizliğinde çift kovalı-presli paspas arabası kullanılmalı, iki bölmeli olan 

silme kovasının bir bölümüne duru su diğer bölümüne yüzey temizleyicisi 

karıştırılmış sıcak su konulmalıdır. 

 Paspas önce yüzey temizleyicili suda yıkanır, iyice sıkılır ve yerleri silme işlemi 

yapılır. 

 Paspas kirlendikten sonra; önce duru suda yıkanır, sıkılır, daha sonra yüzey 

temizleyicili suda iyice yıkanıp sıkılarak silme işlemine devam edilir. 
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 Temizlik/dezenfektan çözeltileri kirlendiğinde kullanımdan sonra 

değiştirilmelidir. 

 Paspas yapma işlemi bittikten sonra paspas iyice yıkanır, durulanır ve sıkılır. Daha 

sonra paspas kovası deterjanlı su ve duru su ile yıkanır, dezenfekte edildikten 

sonra ters çevrilerek kurumaya bırakılır. 

 Tuvaletler en son temizlenmelidir. 

 Tuvalet temizliğinde kullanılan eldivenler diğer alanların temizliğinde kesinlikle 

kullanılmamalıdır. 

 Gerekli görülen (kontaminasyon, kirlenme) durumlarda periyot beklenmeden 

temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılmalıdır. 

 Tıbbi atıklar uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 

 Laboratuvar, her sabah temizlik personeli tarafından açılır, su ve deterjanla günlük 

temizlik yapılır. Laboratuvarın her bölümünde temizlik yapıldıktan sonra özel 

dezenfeksiyon gerektiren alan ve gereçler yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilir. 

 Laboratuvarda çok dokunulan yüzeyler (kapı kolları, müracaat masası, cihaz 

kapak açma ve kapama kolu, ışık düğmeleri) günlük olarak düşük düzey yüzey 

dezenfektanı ile dezenfekte edilmelidir. 

 El temasının sürekli (sık) olduğu yüzeyler, el temasının az olduğu yüzeylere 

oranla daha sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

 Seyrek el temasına maruz kalan yatay yüzeyler (örneğin; pencere 

kenarlıkları/derzlikleri ve sert zemin kaplamaları) düzenli şekilde, haftada bir kez, 

kirlenme ya da sıçrama olduğu zaman beklenmeden temizlenmelidir. 

 Duvarların temizliği kirlilik gözle görülür olduğu zaman su ve deterjanlarla 

yapılmalıdır. 

 Temizlik personeli temizlik sırasında maske, önlük, eldiven kullanmalıdır. 

 Laboratuvarın zemin ve yüzeylerine dökülen numuneler ( kan, idrar, bos, serum 

vb.) gömlek ve koruyucu eldiven giyilerek kâğıt havlu ile silinir, tıbbi atık 

poşetine atılır. Cam kırığı varsa metal pens ile toplanır, kesici delici alet kutusuna 

atılır. 

 Eğer tıbbi atık yere dökülmüş ise yukarıdaki işlemler aynen yapıldıktan sonra 

yerler paspasla da dezenfekte edilip eller yıkanır. Bu işlemler sırasında kullanılan 

tüm materyal tıbbi atık kabına atılır. 

 Kimyasal dezenfektanlar doğru oranda, gerektiği kadar günlük hazırlanmalı ve 

sulandırılmış solüsyonlar dayanıklı olmadığından gereksiz sarfiyattan 

kaçınılmalıdır. 

 Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak haftada bir kez 

yıkanıp durulanmalı, 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. 

 

1.15.1. Atık Yönetimi 
 

Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, 

sızdırmaz; çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen üzerinde görülebilecek büyüklükte 

ve her iki yüzünde uluslararası “Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini 

taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, 

ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hâllerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip 

diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır.   
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Bu torbalar, hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. Tıbbi atık 

torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, boşaltılmaz ve başka 

bir kaba aktarılmaz. Tıbbi atıklar, ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında, 

kaynağında diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilir. Toplama ekipmanı, atığın 

niteliğine uygun ve atığın oluştuğu kaynağa en yakın noktada bulunur. Tıbbi atıklar hiçbir 

suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar ile karıştırılmaz. 

 

 

Şekil 1.1: Tıbbi atıkların özelliklerine göre farklı renkli torbalara konulması  

  

SİYAH 
RENKLİ 

TORBALAR 

•EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR 

•Mutfak , Kafeterya, İdari Birim, Temizlik Hizmetleri, Ambar, Atölye 
atıkları 

MAVİ RENKLİ 
TORBALAR 

•AMBALAJ ATIKLARI 

•Kağıt, Karton, Mukavva, Plastik, Cam, Metal vb. 

KIRMIZI RENKLİ 
TORBALAR 

 

•TIBBİ ATIKLAR 

•Hastalık bulaştırma riski olan atıklar (Enfeksiyöz atıklar) 

•Patolojik atıklar 

•Kesici - Delici nitelik taşıyan atıklar 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda histolojik doku takip işlemleri 

niteliğine uygun yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Doku takip programını kararlaştırınız. 

 Kullanılacak kimyasal hacmine karar 

vermelisiniz. 

 Basamaklarda kullanılacak solüsyon kap 

sayısına karar vermelisiniz. 

 Basamaklarda bekleme süresine karar 

vermelisiniz. 

 Doku takip süresine karar vermelisiniz. 

 Doku takip süresinde ısı faktörünün etkisini 

unutmamalısınız. 

 Doku takip solüsyonlarını 

hazırlayınız. 

 Alkol, ksilen ve parafin kimyasallarıyla 

çalışmaya uygun kişisel koruyucu önlemler 

(maske, eldiven vb.) almalısınız. 

 Doku türü ve büyüklüğüne göre hangi 

derece alkolle başlayacağınıza karar 

vermelisiniz. 

 Hassas ve küçük dokuların düşük dereceli 

alkollerle başlanılması gerektiğini 

unutmamalısınız. 

 Basamaklarda kullanılacak kimyasal miktar 

ve kap adetlerini dokunun özelliklerine göre 

belirlemelisiniz. 

 Doku takip solüsyonlarını etüvde 

ısıtınız. 

 Alkol ve ksilenin yanıcı parlayıcı maddeler 

olduğunu unutmamalısınız. 

 Isıtma işlemini dikkatli yapmalısınız. 

 Isının kimyasalların buharlaşmasını artırıcı 

etkisini düşünerek gerekli tedbirleri 

almalısınız. 

 Doku kasetlerini sepete alınız. 

 Sepetin solüsyon kaplarıyla uyumlu 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Geniş gözenekli sepetleri tercih etmelisiniz. 

 Doku sepetini programlanan sürelere 

uyarak sırayla doku takip 

solüsyonlarında bekletiniz. 

 Doku sepetini belirlediğiniz süre kadar 

solüsyonlarda bekletmelisiniz. 

 Solüsyonu iyice süzdükten sonra sepeti bir 

sonraki solüsyona nakletmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Doku sepetlerini son parafin kabından 

çıkararak doku takibini sonlandırınız. 

 Son parafin solüsyonundan ksilen kokusu 

gelip gelmediğini kontrol etmelisiniz. 

 Ksilen kokusu varsa dokuları taze parafinde 

bir süre daha tutmalısınız. 

 Doku kasetlerinden parafinin iyice 

süzülmesini sağlamalısınız. 

 Doku sepetlerini parafin bloklamaya 

gönderiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Patoloji laboratuvarında en çok kullanılan fiksatif aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Alkol 

B) Eter 

C) Aseton 

D) Ksilol 

E) Formol 

 

2. Makroskobide örneklenen doku örneklerinin kalınlığı kaç mm olmalıdır? 

A) 3 – 4 mm 

B) 4 – 5 mm 

C) 5 – 6 mm  

D) 6 – 7 mm  

E) 7 – 8 mm  

 

3. Makroskobide örneklenen dokular, hangi malzeme içinde doku takibine alınır? 

A) Doku kasetleri 

B) Örnek kapları 

C) Mikrotom 

D) Şale 

E) Doku sepeti 

 

4. Doku takibinde dokuyu sıcak parafinde tutmakla ne amaçlanmaktadır? 

A) Dokunun şeffaflaşması 

B) Doku suyunun uzaklaştırılması 

C) Doku yumuşaklığının korunması 

D) Dokunun sertleştirilmesi 

E) Doku suyunun korunması 

 

5. Doku gömme cihazında doku yerleştirilmesinde kullanılan blok kabı aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Dispenser 

B) Base mould 

C) Forseps 

D) “L” demiri 

E) Sıcak plaka 

 

6. Parafin bloktan mikron inceliğinde doku kesitleri alınan cihaz aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Mikrotom 

B) Bıçak tutucu 

C) Doku takip cihazı 

D) Ototeknikon 

E) Dispenser  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  



 

44 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Sitolojik preparat hazırlama tekniğine göre sitolojik çalışmalarda sağlık 

profesyoneline yardım edebileceksiniz. 

 

 

 

 

Sağlık kuruluşlarının sitopatoloji laboratuvarına giderek gelen örnekleri ve kayıt kabul 

ölçütlerini inceleyiniz.  

 

2. SİTOLOJİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 
 

2.1. Sitoloji  
 

Sitoloji, “cyto” ve “logos” kelimelerinin birleşimi ile oluşmuştur ve hücre bilimi 

anlamına gelir. Modern patolojinin kurucusu sayılan Alman patolog Prof. Rudolf 

Wirchow,“Her şeyin temeli hücredir.” özdeyişiyle hastalıkların temelinde hücresel 

düzeydeki bozuklukların yattığını öngörmüş ve hücresel (sellüler) patoloji kavramını ortaya 

atmıştır. Tıp bilimi pratiğinde modern anlamda sitoloji dönemini başlatan hekimler, 1928’de 

ABD’deDr. George N. Papanicolaou ve Romanya’dan Dr. Aurel Babes’tir. Dr. 

Papanicolaouserviko-vajinal yaymada uterin serviks kanserlerinin saptanmasına ilişkin 

çalışmaları “PAPtest” olarak bilinen tarama yönteminin çekirdeğini oluşturarak sitolojik 

preparasyonları geliştirmiş ve pratik sitolojinin kurulmasına büyük katkıda bulunmuştur. 

 

Sitoloji; hücrenin normal görünüşü dışındaki sapmaları inceler. Sitoloji yerine 

sitopatoloji terimi tercih edilir. Sağlık işletmelerinde sitopatoloji laboratuvarları genellikle 

histopatoloji laboratuvarlarının içinde bir bölüm olarak bulunur. 

 

Histopatolojide, histolojik preparat hazırlama teknikleriyle hazırlanan doku 

preparatlarında hücre ve dokular incelenir. Sitopatoloji ise hücre düzeyindeki değişiklikleri 

ele alır. Beden boşlukları ve salgılarından, solid ya da kistik yapı ve organlardan örnekler 

alınarak lama yayılır. Hazırlanan preparatlar sitolojik boyalarla boyanır. Hücreler yapı, şekil 

ve boyanma özelliklerine göre mikroskopta incelenir. Normal dışındaki hücre sapmaları 

değerlendirilerek tanıya gidilir. Böylece, özellikle kanserin erken tanısında ve hormon 

durumunun saptanmasında ayrıca tedavi sürecindeki hastalıkların denetimi yönünden kolay 

ve önemli bir tanı aracı işlevini görür. 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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2.2. Sitoloji (Sitopatoloji ) Laboratuvarında Yapılan Çalışmalar 
 

Sitoloji laboratuvarında aşağıdaki çalışmalar yapılır.  

 Örnek kabulü 

 Sitolojik preparat hazırlama 

 Sitolojik boyama 

 Arşiv işlemleri 

 

2.3. Sitoloji Laboratuvarı Klinik Örnek Türleri 
 

Sitolojik inceleme materyalleri, eksfolyatif sitolojisi ve İİA yöntemleriyle elde edilir. 

 

2.3.1. Eksfolyatif Sitoloji 
 

Vücudumuzdaki dokular yenilendikçe yüzeydeki hücreler dökülür ve altından yeni 

hücreler gelir. Kapladıkları yüzeyden dökülen hücrelerin toplanıp sitolojik olarak 

incelenmelerine eksfolyatif sitoloji denilmektedir. Yüzeysel epitelden, mukoz 

membranlardan, bronş, böbrek tüpleri vb. doku ve organlardan düşen hücreler, yaymalar 

yoluyla incelenir. Ayrıca beden sıvıları da bu yolla işleme alınır. Bu yöntemle aşağıda 

belirtilen vücut bölgelerinden eksfolyatif sitoloji örnekleri alınır. 

 

 Kadın – genital sistemi 

Kadın genital sistemi inceleme örneği; sıklıkla uterus serviksi ve vajen daha sıklıkla 

tuba ve overlereait serviks posterior forniksine dökülmüş hücreler çeşitli yöntemlerle 

alınarak lam üzerine yayılarak elde edilir.  

 

 Solunum sistemi 

 Balgam: Derin öksürtülerek alınan balgamda, alt solunum yollarına ait 

hücreler incelenir. 

 Bronşial yıkama/fırçalama: Hava yolları ve periferik alveoler boşluklardan 

dökülmüş hücreler incelenir. 

 

 Vücut boşlukları sitolojisi 
 

Vücut boşluğu sıvıları; plevra, periton ve perikard sıvıları, eklem sıvısı, BOS, idrar 

vb.’dir. Bu sıvılar yoğunluklarına, protein içeriği ve biyokimyasal özelliklerine göre transuda 

veya eksuda olarak sınıflandırılır. 

 

 Transudalar: Şeffaftır, az sayıda hücre içerir. Bunların çoğu da 

mezotelyal hücredir. Beklerken koagüle olmaz. 

 Eksudalar: Bulanık ve köpüksüdür. Fibrin ve protein içerdiği için 

kolayca koagüle olur. Bakteri içerebilir ve oldukça hücreseldir. Bazı 

eksudalar yağ (şilöz) içerir, süt kıvamında ve beyaz görünür. 
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 İmprint (Dokundurma) 

 

Lezyonlu dokuların makroskobik incelemesi sırasında, lezyonların taze kesit 

yüzeylerinin lam üzerine dokundurularak lezyon yüzeyindeki hücrelerin lam yüzeyine 

geçmesininin sağlanmasıdır. Bu yöntem; frozen için gönderilmiş dokulara da uygulanan bir 

yöntemdir. 

 

2.3.2. İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi 
 

Histositoloji aynı zamanda iç organlarda meydana gelen bir kitlenin incelenmesine 

olanak sağlar. Herhangi bir tümöral yapıya girilerek o kitleden sıvı çekilmesi olayına 

aspirasyon denir.  

 

2.4. Sitoloji Laboratuvarı Örnek Kabul Kriterleri 
 

 Sitopatoloji laboratuvarına gelen eksfolyatif ve İİAS materyallerinin laboratuara 

gönderilme ve taşıma ölçütlerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. 

 Sürüntü – yayma lamları, PAP smearler, İİAS materyal yaymaları 

%95’lik etil alkol içeren yayma taşıma kaplarında taşınmalıdır. 

 Klinikte fikse edilip kurutulmuş yaymalar toz vb. maddeden korumak 

için kapalı bir kutu içinde veya etiketlenmiş preparat taşıma kutularında 

saklanmalıdır. 

 Lavaj (aspirasyon- yıkama- parasentez) materyal sıvıları uygun sıvı 

kaplarda laboratuvar istem raporu ile uygunluğu kontrol edilir. 

 Kabul ölçütlerini taşıyan materyallerin kayıt sekreteri tarafından sitoloji 

kayıt defterine kaydı yapılır ve kayıt numarası verilir. 

 Defter kayıt numaraları, aynı zamanda materyallerin laboratuvar 

işlemtakip numarası olarak belirlenir. İşlem takip numarası yazılı etiketler 

sitopatoloji istem formuna ve materyal kabının üzerine yapıştırılır. 

 Kayıt sekreteri tarafından materyali getiren kişiye hastanın adı soyadı, 

sitoloji numarası, raporun alınabileceği tarih vb. bilgileri içeren birsitoloji 

takip formu doldurularak verilir. 

 Kaydı yapılan sitolojik materyaller bekletilmeden sitoloji bölümüne 

gönderilir. 

 

2.5. Fiksasyon 
 

Sitolojik materyal alındıktan kısa süre sonra materyalin protein içeriği, pH, enzimatik 

aktivite ve materyalde bakteri bulunup bulunmaması gibi faktörlere bağlı olarak hücre 

zedelenmeleri meydana gelir. Bu değişiklikleri önlemek ve materyaldeki hücreleri invivo 

durumuna en yakın biçimde korumak amacıyla kısa sürede materyalin özelliğine uygun 

yöntemlerle fikse edilmeleri gerekir. 
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2.5.1. Sitolojide Kullanılan Fiksatatifler 

 

Fiksatatifler, hücrelerin sitolojik boyalarla özel olarak boyanabilmesini sağlamalıdır. 

Sitolojik preparatların, boya yöntemlerine uygun yöntem ve maddelerle fiksasyonları 

yapılır.Bu amaçla sitopatolojide en çok aşağıda belirtilen alkoller fiksatatif olarak kullanılır. 

 

 %100’ lük metil alkol, 

 %95’ lik denatüre alkol, 

 %80’ lik isopropanol alkol, 

 %95’ lik etil alkol, sitopatolojide en sık kullanılan fiksatatiftir. 

 

NOT: Formalin sitolojik materyallerde tespit maddesi olarak kullanılmaz. Formalin  ücrenin 

yapısını ve boyanma özelliklerini bozar. 

 

2.6. Sitolojik Preparat Hazırlama  
 

Sıvı materyaller, kayıt kabul işleminden sonra sitolojik preparat hazırlanmak üzere 

çalışmaya alınır. Sitolojik preparat şu aşamalarla hazırlanır: 

 

 Makroskobik görünüm 

 Sitolojik preparat hazırlama 

 Direkt sitolojik yöntemlerle peraparat hazırlama 

 Sanfrifüj yöntemi ile preparat hazırlama 

 Sitosanfrifüj yöntemi ile preparat hazırlama 

 Sıvı bazlı sitolojik yöntemlerle preparat hazırlama  

 Hücre bloku hazırlama 

 Sitolojik boyama 

 Kapatma/montaj 

 

2.6.1. Sıvılardan Sitolojik Preparat Hazırlama 

 

Sıvıların özelliklerine ve laboratuvar olanaklarına göre farklı teknikler kullanılarak 

sitolojik yayma hazırlanabilir. Bunlar; direkt, santrifüj sedimentinden yayma, sitosantrifüj 

yöntemiyle yayma ve sıvı bazlı sitolojik yöntemle hazırlanan yaymalarıdır. 

 

2.6.1.1. Sıvılardan Direkt Yayma Hazırlama  

 

Bulanık ve yoğun sıvı örneklerdeki hücreler kap tabanına çöker. Pipet/pastör pipeti ile 

sıvı tabanından örnek alınır. Örnek temiz bir lama damlatılarak yayma yapılır. 

 

2.6.1.2. Santrifüj Tekniğiyle Sitolojik Yayma Hazırlama   

 

Vücut sıvıları içine eksfolye olmuş hücreler santrifüjle yoğunlaştırılarak hücre 

sedimenti elde edilir ve uygun teknikle lam üzerine yayılır. 
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2.6.1.3. Sitospin Yöntemi İle Preparat Hazırlama  

 

Sitosantrifüj yöntemi ile yaymalarda küçük bir alana yoğunlaştırılmış tek tabaka 

hâlinde hücre yayması oluşturulur. Bu da yaymanın mikroskop incelemesinde küçük bir 

tarama alanında çok sayıda hücre incelenmesine olanak verir. 

 

2.6.1.3.4 Sıvı Bazlı Sitolojik Yöntemlerle Preparat Hazırlama  

 

Sıvı bazlı sitolojik yöntemler, farklı tekniklerle tek tabakalı (tek tek duran hücreler) 

sitolojik yayma hazırlamak amacıyla kullanılır. 

 

Sıvı bazlı sitolojik preparat hazırlamada kullanılan yaygın teknikler şunlardır. 

 

 Santrifüj tekniği (sure path, sitosantrfüj)  

 Filtrasyon tekniği (thin prep)  

 

2.7. Sitolojik Boyama Yöntemleri 
 

Sitolojik preparatlara uygulanan fiksasyon yöntemine göre; 

 

 Alkol fiksasyonlu preparatlarda; Papanicolaou (PAP) Hematoksilen-eozin 

Sitokimyasal İmmünohistokimyasal boyama yöntemleri uygulanır. 

 Havada kurutulan preparatlarda, Giemsa türevleri ( MGG, Wright, Diff-Quick) 

boyama yöntemleri uygulanır. 

 

2.7.1. Yaymaların Boyaya Hazırlanması 
 

 Kliniklerden hazırlanarak gönderilen yaymaların sayısı istem raporuna kaydedilir.  

 Örneğin sitoloji takip numarası lamlar üzerine sitoloji kodu “S”, takip numarası 

(0001) ve gönderilme yılı (S- 0001-09, S- 0002 -09….) şeklinde yazılır. 

 Yazım işlemi bitmiş yaymalar uygulanacak boya çeşidine göre ayrı lam taşıma 

sepetlerine yerleştirilir. 

 Havada kurutulmuş yaymaların tam olarak kurumuş olmasına dikkat edilir. 

 PAP boyası uygulanacak lamlar, fiksasyon süresi bitiminde boyama işlemine 

alınır. 

 

2.7.2. PAP Boyası 
 

PAP boyası; Papanicolaou’nun geliştirdiği multikromatik boyama tekniğidir ve Harris 

Hematoksilen, orange G ve EA(eosin azure) boyalarından oluşur. 

 

 Hematoksilen; nükleous boyası olup kromatin ile nükleer membranları mavi 

mora, nükleolü kırmızı, pembe ya da oranj renge boyar. 

 Orange G; sitoplazmaya kolay penetre olan bir boyadır. Keratin mevcudiyetinde 

sitoplazmayı sarı ya da portakal rengi boyar. 
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 AE; eosin Y, light green ve bismark browndan oluşan polikrom bir karışımdır. 

İçeriğini oluşturan boyaların kombinasyonlarına göre AE-36, AE-50 ve AE -

65olarak üç çeşidi vardır. Bunlar: 

 Eosin Y; asodifilik sitoplazmalı hücreler eosin için afinite göstererek 

pembeden sarıya değişen tonlarda boyar. 

 Light green; bazofilik bir boyadır. Bazofilik sitoplazmalı hücreler soluk 

mavi (siyonofilik) ya da yeşilimsi mavi boyanır. 

 Bismark Brown; glikojen, keratohyalin granüller ve bazı mantarlarda 

kahverengi boyama gözlenir. 

 

PAP boyası aşağıda belirtilen sitolojik materyallerden hazırlanan ve alkolle fiksasyonu 

yapılan yaymaların boyanmasında kullanılır. 

 

 Jinekolojik smear 

 BOS 

 Balgam 

 Bronşial yıkama/fırçalama 

 Plevra, periton ve perikard sıvıları 

 İdrar 

 İİAS 

 

2.7.2.1. PAP Boyama Tekniği 

 

 %95‟lik etil alkolde tespit edilmiş yaymalar, azalan konsantrasyonlu alkollerden 

geçirilir. Hematoksilen çözeltisi hazırlamada çözücü madde olarak su kullanılır ve 

su oranı yüksek bir boyadır. Alkolle fikse edilmiş hücre öncelikle boyayla uyum 

sağlaması için kademeli olarak su seviyesine getirilmelidir (rehidre). Bu amaçla 

%95’lik etil alkolden çıkarılan preparatlar sırayla, 

 %85’ lik alkol, 

 %75’ lik alkol, 

 %50’ lik alkollerden geçirilir. 

 

Resim 2.1: Yaymaların alkolden çıkarılması 
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 Yaymalar çeşme suyunda 3-5 dakika yıkanır. 

 Harris hematoksilende 45 saniye – 2 dakika bekletilir. 

 

 

Resim 2.2: Haris hemotoksilen boyama 

 

 Lamlar, çeşme suyunda yıkanarak fazla boya giderilir. 

 Lamlar, asit alkolde 10 saniye çalkalanır. Diferansiyasyonla hücrelerin almış 

olduğu fazla boya uzaklaştırılır. 

 Lamlar, hızlıca çeşme suyuna sokularak diferansiyasyon durdurulur. 

 Yaymalar artan konsantrasyonlu alkollerden sırayla geçirilir. 

 %50’lik alkol, 

 %75’lik alkol, 

 %85’lik alkol, 

 %95’lik etil alkol içine 10 -12 kez daldırılıp çıkarılır. Hücrelerin almış 

olduğu hematoksilen tespit edilir. 

 

 Lamlar iyice süzülerek orange- G boyasında 3 dakika bekletilir. 

 Lamlar boyasından süzülerek orange G boyasından çıkarılır. 

 Üç ayrı kaptaki %95’lik etil alkol içinde 10 -12 kez daldırılıp çıkarılır. 

 Preparattaki fazla boya çıkarılarak orange G tespit edilir. 

 İyice süzülen preparatlar EA-50 boyasında 3 dakika bekletilir. Smearlar 5 dakika 

bekletilir. 

 Üç ayrı kaptaki %95’ik etil alkol içinde 10-12 kez daldırılıp çıkarılır.Preparattaki 

fazla boya çıkarılarak EA-50 boyası tespit ve hücreler dehidre edilir. 

 Lamlar üç ayrı ksilol kabından geçirilir. Hücreler saydamlaştırılır. 

 Prepatların yayma/smear olmayan yüzü gazlı bezle silinir. Yayma üzerine 1-

2damla Kanada balzamı/entelland damlatılarak hava kabarcığı oluşturmadan 

lamelle kapatılır. Lamlar mapeye dizilir. 

 

 PAP boyasında dikkat edilmesi gereken hususlar 

 

 PAP boyasında solüsyonlar en fazla 15 gün kullanılmalıdır. İş yüküne 

bağlı olarak bu süre daha da kısa olmalıdır. 
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 Boya setindeki çözeltilerin kapakları devamlı kapalı olmalıdır. 

 Hematoksilen boyası üzerinde oluşan artefakt, boyaya başlamadan önce 

süzgeç kâğıdı ile alınmalıdır. 

 Hematoksilen boyasında oksidasyona bağlı çökelti oluşmuşsa boya 

süzüldükten sonra kullanılmalıdır. 

 Boyalar üzerinde mantar üremelerine karşı dikkatli olunmalıdır. Boya 

setikapları uygun dezenfektanlarla yıkanmalıdır. 

 

2.7.3. May-Grünwald - Giemsa Boyası  
 

Havada kurutulan kan yaymaları, kemik iliği yaymaları ve İİAS materyallerinden 

havada kurutularak fiske edilen yaymaların boyanmasında kullanılır. 

 

2.7.3.1. May-Grünwald - Giemsa Boyama Tekniği 

 

 Yaymalar, May –Grünwald boyasında 15 dakika bekletilir. 

 Giemsa boyasında 30 dakika bekletilir. 

 Akan suda yıkanır. 

 Kurutulur. 

 Yayma üzerine 1-2 damla Kanada balzamı/entelland damlatılarak lamlar kapatılır. 

 Boyalı lamlar mapeye dizilerek laboratuvar istem raporlarıyla birlikte 

mikroskobik inceleme bölümüne verilir. 

 

Resim 2.3: Yaymalara kanada balzamı damlatma 

 

2.8. Sitoloji Preparatlarının Arşivlenmesi 
 

Raporu yazılan preparatlar patoloji personeli tarafından patoloji numaralarına göre 

sıralanır ve arşiv çekmecelerine numaraları okunur olacak şekilde dizilir. Lamlar en az 20 yıl 

(olanağı olan yerlerde süresiz) saklanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek PAP boyama tekniğiyle sitolojik 

preparat hazırlamaya yardım ediniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Biyolojik ve kimyasal maddelere karşı 

biyogüvenlik önlemleri alınız. 

 Kişisel koruyucu ekipmanları 

kullanmalısınız. 

 PAP boya setini hazırlayınız. 

 Boya solüsyonlarını kontrol etmelisiniz. 

 Boyaların taze olduğundan emin 

olmalısınız. 

 Preparatları, uygulanacak boya 

yöntemlerine göre ayrı lam taşıma 

sepetlerine yerleştiriniz. 

 PAP boyasının alkolle tespit edilen 

yaymalara uygulandığını 

unutmamalısınız. 

 Preparatları azalan konsantrasyonlu alkol 

serilerinden geçiriniz. 

 Alkol solüsyonlarının özellikle son alkol 

solüsyonunun temiz olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Dokuları hematoksilenle boyayınız. 

 Tortulaşmış hemotoksilen boyasını 

süzdükten sonra kullanmalısınız. 

 Suyu iyi süzülmemiş lam sepetlerini 

boya solüsyonuna sokmamalısınız. 

 Lamları asit alkolde 10 saniye çalkalayıp 

hızlıca çeşme suyuna sokarak 

diferansiyasyonu durdurunuz. 

 Diferansiyasyonla hücrelerin almış 

olduğu fazla boyayı uzaklaştırmalısınız. 

 Lamları hızlıca çeşme suyuna sokarak 

diferansiyasyonu durdurmalısınız. 

 Preparatları, artan konsantrasyonlu alkol 

serilerinde geçiriniz. 

 Alkol solüsyonlarının özellikle son alkol 

solüsyonunun temiz olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Preparatları orange-G boyasıyla 

boyayınız. 

 Preparatları boya içinde 3 dakika 

bekletmelisiniz. 

 Orange-G boyasını tespit ediniz. 

 Alkol solüsyonlarının özellikle son alkol 

solüsyonunun temiz olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Preparatları AE-50 boyasıyla boyayınız. 
 Preparatları boya içinde 3 dakika 

bekletmelisiniz. 

 AE-50 boyasını tespit ediniz. 

 Alkol solüsyonlarının özellikle son alkol 

solüsyonunun temiz olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Lamları ksilolda şeffaflaştırınız. 
 Lamları ksilolda yeterli sürede tutmaya 

özen göstermelisiniz. 

 Preparatları lamelle kapatınız, montajını 

yapınız. 

 Preparat üzerine yeterli miktarda Kanada 

balzamı/ entelland damlatmalısınız. 

 Hava kabarcığı oluşturmadan lameli 

kapatmalısınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi vücut yüzeylerinden dökülen hücrelerin çeşitli yöntemlerle 

alınmasıyla elde edilen sitolojik inceleme örneğidir? 

A) Histolojik inceleme örnekleri 

B) İnce iğne biyopsi örnekleri 

C) İnce iğne aspirasyon örnekleri 

D) Eksolyatif inceleme örnekleri 

E) Yayma inceleme örnekleri 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir dokudan enjektörle hücre örneği alınarak elde edilen 

sitolojik inceleme örneğidir? 

A) Histolojik inceleme örnekleri 

B) İnce iğne biyopsi örnekleri 

C) İnce iğne aspirasyon örnekleri 

D) Eksolyatif  inceleme örnekleri 

E) Yayma inceleme örnekleri 

 

3. Aşağıdaki boyalardan hangisi, sitolojide kullanılan rutin boya değildir? 

A) Hematoksilen 

B) Giemsa 

C) Orange-G 

D) Sulu fuksin 

E) May – Grünwald 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi sitolojide sık kullanılan fiksatiflerden değildir? 

A) %100’ lük metil alkol  

B) Formalin 

C) %95’ lik denatüre alkol  

D) %80’ lik isopropanol alkol  

E) %95’ lik etil alkol  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Doku takip programını kararlaştırdınız mı?   

2. Doku takip solüsyonlarını hazırladınız mı?   

3. Doku takip solüsyonlarını etüvdeısıttınız mı?   

4. Doku kasetlerini sepete aldınız mı?   

5. Doku sepetini programlanan sürelere uyarak sırayla doku 

takip solüsyonlarında beklettiniz mi? 
  

6. Doku sepetlerini son parafin kabından çıkararak doku 

takibini sonlandırdınız mı? 
  

7. Doku sepetlerini parafin bloklamaya gönderdiniz mi?   

8. Biyolojik ve kimyasal maddelere karşı biyogüvenlik 

önlemleri aldınız mı? 
  

9. PAP boya setini hazırladınız mı?   

10. Preparatları, uygulanacak boya yöntemlerine göre ayrı 

lam taşıma sepetlerine yerleştirdiniz mi? 
  

11. Preparatları azalan konsantrasyonlu alkol serilerinden 

geçirdiniz mi? 
  

12. Dokuları hematoksilenle boyadınız mı?   

13. Lamları asit alkolde 10 saniye çalkalayıp hızlıca çeşme 

suyuna sokarak diferansiyasyonu durdurdunuz mu? 
  

14. Preparatları, artan konsantrasyonlu alkol serilerinde 

geçirdiniz mi? 
  

15. Preparatları orange-G boyasıyla boyadınız mı?   

16. Orange-G boyasını tespit ettiniz mi?   

17. Preparatları AE-50 boyasıyla boyadınız mı?   

18. AE-50 boyasını tespit ettiniz mi?   

19. Lamları ksilolda şeffaflaştırdınız mı?   

20. Preparatları lamelle kapatınız/montajını yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi, hastadan şüpheli kitlenin yalnız bir kısmının alındığı biyopsi 

çeşididir? 

A) İnsizyonel biyopsi 

B) Endoskopik biyopsi 

C) Punch biyopsi 

D) Küretaj 

E) Transüretral rezeksiyon 

 

2. Patoloji laboratuvarında, doku örneklerinin çıplak gözle incelenmesi hangi bölümde 

yapılır? 

A) Mikroskopi 

B) Sitoloji 

C) Doku takibi 

D) Materyal kabul 

E) Makroskobi 

 

3. Histolojik incelemede, dokudaki hücrelerin canlıdaki yapısal özelliklerini korumasını 

sağlamak için kimyasal sıvılarla yapılan işlemlere ne ad verilir? 

A) Doku takibi 

B) Bloklama 

C) Boyama 

D) Fiksasyon 

E) Sitoloji 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir fiksatatifin özelliklerinden değildir? 

A) Hücre ölümü sonrası bozulmaları önlemeli 

B) Hücre içine çabuk diffüze olmalı 

C) Hücre içeriğini kolaylıkla eritmeli 

D) Doku takibinde hücreleri büzülmeden korumalı 

E) Bazı hücre kısımlarının boyalarla özel olarak boyanabilmesini sağlamalı 

 

5. Doku gömme cihazında blokların soğutulması katılaşması hangi bölümünde 

gerçekleştirilir? 

A) Doku depo tankı 

B) Base mould 

C) Dispenser 

D) Parafin tankı 

E) Soğuk alan 
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6. Patoloji laboratuvarlarında, en çok bloklama maddesi olarak aşağıdakilerden hangisi 

kullanılmaktadır? 

A) Selloidin 

B) Bal mumu 

C) Mumlar 

D) Parafin 

E) Epeksi reçineler 

 

7. Doku su banyosu hangi amaçla kullanılır? 

A) Doku kesitlerindeki infiltre parafinin eritilmesinde 

B) Doku bloklarının ısıtılmasında 

C) Doku kesitlerini lama almada 

D) Katı parafinin eritilmesinde 

E) Dokuların yumuşatılmasında 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, sitolojik inceleme vücut boşlukları sıvısı değildir? 

A) Vaginal smear 

B) Plevra sıvısı 

C) Periton sıvısı 

D) BOS 

E) Eklem sıvısı 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, sıvıların makroskobik özelliği değildir? 

A) Renk 

B) Kıvam 

C) Bulanıklık 

D) Berraklık 

E) Sıvının türü 

 

10. Aşağıdakilerden hangi boyama tekniği, öncelikle İİAS materyallerin boyanmasında 

kullanılır? 

A) Papanicolaou 

B) Orange-G 

C) Hematoksilen 

D) May- Grünwald-Giemsa 

E) Hematoksilen -Eozin 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken 

tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın 

tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 A 

3 A 

4 D 

5 B 

6 A 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 D 

4 B 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 C 

4 D 

5 E 

6 D 

7 C 

8 E 

9 E 

10 D 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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