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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT139 

ALAN  Tıbbi Laboratuvar 

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Histolojik Analizler Öncesi Hazırlık 

MODÜLÜN TANIMI  

Histolojik doku örneklerinin doku fiksasyonu ve 

makroskopik çalıĢma tekniğiyle becerilerinin kazandırıldığı 

öğretim materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Histolojik analizler öncesi hazırlık yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Histolojik analizler öncesi hazırlık iĢlerini, tekniğine uygun 

yapabilmeyi öğreneceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Dokuların fiksasyonunu yapabileceksiniz 

2. Makroskopik çalıĢmaya katılabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Makroskopi kabini, frozen cihazı, fiksasyon 

solüsyonları, doku kasetleri, doku takip çizelgesi, kurĢun 

kalem, etiket, ototeknikon tepsisi,  

 

Ortam: Patoloji laboratuvarı  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modülde Temel Patolojinin Hücre Adaptasyonu, nekroz ve iltihap konularına yer 

verilmiĢtir. Anatomi ve Fizyoloji dersinde edinidiğiniz hücre ve dokular hakkındaki 

bilgilerinizi tekrar gözden geçirmeniz, bu dersi anlamada size büyük kolaylık sağlayacaktır. 

Bu modülde hücre ve dokular hakkında kısa bilgi verilmiĢtir.  

 

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

ya da çeĢitli mikroskoplarla görülebilen değiĢiklikleri; yani morfolojik lezyonların varlığının 

araĢtırıldığı laboratuvardır.  

 

Patoloji laboratuvarı çalıĢmalarında, makroskopik tanımlama ve dokuların 

örneklenmesi basamağı hariç- tüm iĢlemlerde 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. 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle doku örneklerinin fiksasyonunu yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sağlık kurumlarının patoloji laboratuvarlarına gelen materyal çeĢitlerini, kontrol 

ve kabulünü gözlemleyiniz. 

 Gözlemlerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Patoloji laboratuvarının, diğer laboratuvarlardan farklılıklarını tartıĢınız. 

 Mumyalama hakkında araĢtırma yapınız. Bunun patoloji laboratuvar 

çalıĢmalarıyla iliĢkisini tartıĢınız. 

 

1. DOKU FĠKSASYONU 
 

Patoloji gelen doku örneklerinin bozulmasını önlemek amacıyla yapılan yöntemlerdir.  

 

1.1. Histoloji 
 

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

gelmiĢtir. Genel anlamda histoloji (dokubilimi) organizmaların yapısını oluĢturan hücre, 

doku ve organların yapısını mikroskobik düzeyde inceleyen bilim dalıdır.  

 

Histolojinin bölümleri: 

 

 Genel histoloji; Temel dokulara ait özellikleri inceler. 

 Özel histoloji: Organ ve sistemleri inceler.  

 Sitoloji: Hücre ve dokuların yapı ve iĢlevleri arasındaki iliĢkiyi inceler. 

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

arasındaki iliĢkileri inceler. 

 Kimyasal histoloji: Dokuları, kimyasal olarak inceler. 

 Histopatoloji: Dokulardaki hasar ve bozuklukları inceler. 

 

1.1.1. Hücre 
 

Hücre canlı organizmasını oluĢturan en küçük ve iĢlevsel birim hücredir. Ġnsan 

vücudunu oluĢturan doku organ ve yapılar, birçok hücrenin ve hücreler arası destek yapıların 

bir araya gelmesiyle oluĢur.  

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Hücrelerin; Ģekilleri, boyları ve büyüklükleri birbirinden farklıdır. Yassı, yuvarlak, 

prizmatik, ipliksi, kübik, yıldız ve kirpiksi Ģekilde olanları vardır. Ġnsan hücreleri, ortalama 

15-20 mikron çapındadır. En küçük hücre 2-4 mikron çapında olan beyindeki mikroglia 

hücresidir. 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 stoplazması bulunur. 

 

Resim 1.1: Hücre yapısı 

 

1.1.1.1. Hücre Zarı  
 

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

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

dağıtılmasında seçici, geçirgen bir yapıya sahiptir. 
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1.1.1.2. Hücre Sitoplazma  
 

Hücre çekirdeği (nukleus) ile hücre zarı (plazmalemma) arasında yer alan kısma, 

sitoplazma denir. Sitoplazma; hücre organelleri, cansız maddeler ve hücre içi sıvıdan oluĢur.  

 

Sitoplazmada fiziksel ve iĢlevsel özellikleri olan yapılara organeller denir. Bu 

organeller; endoplazmik retikulum, ribozom, mitokondri, lizozom, golgi kompleksi, 

sentrozom, peroksizom, mikrotubulus ve mikrofibrillerdir. 

 

 Endoplazmik Retikulum: (ER) Sitoplazmanın kesecikler halinde bulunan 

boĢlukları, birbirleriyle birleĢip kanalcıklar sistemini oluĢturur. OluĢan bu 

kanalcıklar sistemine, endoplazmik retikulum denir. Bu kanal ve keseciklerin 

etrafı zarla çevrilidir. Ġçinde sıvı vardır bu sistemler bir uçlarıyla sitoplazmik 

zara, diğer uçlarıyla çekirdek zarına tutunur. Böylece hücre içinde ve dıĢında 

madde taĢınmasında rol oynar. Endoplazmik retikulum üzerinde ribozom adlı 

organeller varsa granüllü endoplazmik retikulum, yoksa granülsüz endoplazmik 

retikulum adını alır. 

 Ribozom: Hücrenin en küçük organelidir. Granüllü endoplazmik retikulum 

üzerinde sitoplazmada serbest halde bulunur. Hücredeki görevleri protein 

sentezi yapmaktır.  

 Mitokondri: Yiyeceklerle alınan karbonhidratlar, proteinler ve yağlar 

mitokondri içinde okside edilerek CO2 ve su ile birlikte ATP Ģeklinde enerji 

sağlar.  

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

üste dizilmesiyle meydana gelmiĢ bir yapıdır. Salgılama görevi vardır. 

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

çevrilidir. Ġçinde çeĢitli enzimler bulunan lizozom bu enzimlerle hücrenin 

sindirim ve savunma görevini yapar.  

 Sentrozom: Hücre çekirdeğine yakın yerleĢen, silindir Ģeklinde, 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 

birleĢtirip hidrojen peroksit üretir. Ayrıca hücre için zararlı maddeleri 

oksitleyerek zararsız hale getirir.  

 Mikrotubulus: Mikro boĢluklardır. BoĢluklar proteinin alt birimlerinden 

oluĢur. Sentrozom tarafından üretilir. Granül, vezikül ve mitokondrilerin 

taĢınmasında rol oynar.  

 Mikrofibriller: Ġpliksi oluĢumlardır. Protein molekülünden oluĢur. 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 

bağlantı yapar. 

 Silialar: Hücrelerin bazılarında sitoplazma dıĢa doğru hareketli uzantılar yapar. 

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

olanları vardır. Hücrede hareketi sağlar. 
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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. 

 

1.1.2.Dokular  
 

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

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

tabakasından ( ektoderm, endoderm ve mezoderm) meydana gelir. 

 

Dokuları oluĢturan hücrelerin etrafında, yine bu hücrelerce sentezlenip salgılanan bir 

ara madde ile çevrilmiĢlerdir. Bu ara madde, yine dokuların özelliklerine göre değiĢik 

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

dokusunda sert bir madde Ģeklinde bulunur. Ara madde, organik ve inorganik maddelerden 

meydana gelmiĢtir. Ayrıca ara maddede, doku hücrelerince sentezlenen dokunun destekliğini 

ve dayanıklılığını artıran fibriller yer alır. 

 

Dokular, genel olarak dört grupta toplanır. 

 

ġekil 1.2: Doku çeĢitleri 

 

1.1.2.1. Epitel Doku 
 

Epitel doku, embriyonik hayatın geliĢimi sırasında ektoderm ve mezoderm 

tabakasından köken alır. Vücudun içindeki ve dıĢındaki boĢluklara bakan yüzeyleri sarar ve 

salgı bezlerinin esas kısmını oluĢturur.  
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Epitel doku; örtü epiteli, bez epiteli ve duyu epiteli olmak üzere üç çeĢittir. 

 

 Örtü epiteli: Vücut boĢluklarını ve dıĢ yüzeyini örterek vücudu dıĢ etkilerden 

korur. Solunum yollarının iç yüzeyinde bulunan tüysü uzantılar halindeki epitel 

hücreleri hareketleri ve mukus aracılığıyla solunum yollarına giren toz ve 

yabancı maddeleri, dıĢarı doğru itip uzaklaĢtırır. Örtü epitel hücreleri, bazal 

membranda diziliĢlerine ve hücre biçimlerine göre sınıflandırılır. 

 

ġekil 1.3: Örtü epitel çeĢitleri 

 

 Salgı epiteli (bez epiteli): Salgı dokusunu oluĢturan hücreler, çeĢitli küçük 

molokülleri kandan alarak onları hücre içi biyosentez mekanizmalarıyla daha 

karıĢık yapılı ürünler haline dönüĢtürür. Hücrelerin, oluĢturdukları bu ürünleri 

kendi metabolizmasında kullanmayarak baĢka bölgelerde kullanılmak üzere dıĢ 

ortama vermesine, salgılama (sekrasyon) denir. Salgılama iĢi için özelleĢmiĢ 

hücre ve hücre gruplarına, salgı bezleri denir. Salgının verildiği yere göre 

ekzokrin bezler (dıĢ salgı bezleri) ve endokrin bezler (iç salgı bezleri) olmak 

üzere iki çeĢit bez vardır. 

 

 Endokrin bezler: Salgılarını, vücudun diğer bölgelerindeki hedef 

hücrelere ulaĢtırabilmek amacıyla kana veya lenf dolaĢımına veren 

bezlere denir. Salgılarına hormon denir. Örnek, Hipofiz, tiroid ve adrenal 

bezler. 
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 Ekzokrin bezler: Salgı yapan hücreler, ortalarında bir boĢluk oluĢturacak 

Ģekilde gruplaĢır. Salgı, bu boĢlukta toplanır. Toplanan salgı, gerekli 

yerlere gönderilir. Bu Ģekilde ürünlerini iç yada dıĢ yüzeye açılan 

kanallara boĢaltan bezlere, ekzokrin bezler denir. Örneğin, tükrük bezleri. 

 

 Duyu epiteli: Örtü epiteli içine yerleĢmiĢ bulunan duyu hücreleri (reseptör 

hücreler) dıĢ ortamdan gelen fiziksel, (iĢitme vb,) kimyasal, (koku, tat) 

mekaniksel (basınç) ve optik (görme) uyarıları alıp sinir uyarısı haline çeviren 

özelleĢmiĢ hücrelerdir. Nöroepitel hücreler olarak da adlandırılan bu özelleĢmiĢ 

hücreler, çevreden algıladıkları değiĢiklikleri sinir sistemine iletir. 

 

1.1.2.2. Destek Dokular 
 

Destek dokular; çeĢitli yapıları birbirine bağlar, destek sağlar, yağ depolar, kan 

hücrelerini üretir, enfeksiyonlara karĢı vücudu korur ve doku hasarlarında onarıma yardımcı 

olur. Kafada bulunan bazı destek dokular hariç tüm destek dokular embriyonik mezoderm 

tabakasından geliĢir. Tüm destek dokularda, hücreler arası boĢluğu dolduran zemin maddesi 

(matriks) doku hücreleri ve fibriller bulunur.  

 

Bağ doku, kan doku, kıkırdak doku ve kemik doku olmak üzere dört çeĢit destek doku 

vardır. 

 Bağ doku: Bağ doku; dokuları organlara, organları sistemlere bağlayan yapıdır. 

Bu doku, matriks denen bir zemin maddesi ile bu ortamda yer alan hücreler ve 

fibrillerden oluĢur.  

 

Bağ doku, aĢağıdaki Ģekilde belirtilen elamanları içerir. 

 

ġekil 1.4: Bağ doku elemanları 

 

 Bağ doku; fibrillerinin sıkı veya gevĢek düzenleniĢine ve doku 

hücrelerinin veya matrikste bulunan elamanların yoğunluğuna göre 

aĢağıdaki gibi sınıflandırılır. 
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ġekil 1.5: Bağ dokusu çeĢitleri 

 

 Kan dokusu: Kan, hücreler arası maddesi sıvı olan bir destek doku çeĢididir. 

Plazma adı verilen bu sıvı ortamda, çeĢitli iĢlevleri yerine getiren; kan hücreleri, 

proteinler, (albumin, globulin ve fibrinojen) iyonlar halinde bulunur. Kan, vücut 

hücreleri ve dıĢ ortam arasında madde taĢınmasını gerçekleĢtirir ve sabit bir iç 

çevre oluĢmasına katkıda bulunur. Kan hücreleri; alyuvarlar, (eritrositler) 

akyuvarlar (lökositler) ve kan pulcuklarıdır. (trombositler)  

 

 Eritrositler: Kana kırmızı rengini verir. Yapılarında hemoglobin 

bulunur. Hemoglobinin görevi, kan gazlarını (O2 ve CO2 ) bağlayarak 

gerekli yerlere taĢımaktır. 1 mm3 kanda 4,5-5,5 milyon kadar eritrosit 

bulunur. 

 Lökositler: Grimsi beyaz renkte çekirdekli hücrelerdir. Büyüklükleri, 7-

20 mikrondur. YetiĢkin bir insanın 1 mm3 kanında 4-10 bin adet bulunur. 

Kanda; sayılarının artmasına lökositoz, azalmasına lökopeni denir. 

Lökositler, genelde vücudun savunma sistemi hücreleridir. Yapılarında 

granül taĢıyıp taĢımadıklarına göre sınıflandırılır. Granül taĢıyanlara; 

granülosit, taĢımayanlarına ise agranülosit denir. 

 Trombositler: ġekilli elemanların en küçüğüdür. Çapları 2-3 mikrondur. 

Kemik iliğinde bulunan megakaryosit denilen hücrelerin parçalanmasıyla 

oluĢur. Trombositler 1 mm3 kanda 200-400 bindir. Sayılarının; 200 binin 

altına düĢmesine trombositepeni, 400 binden fazla olmasına trombositoz 

denir. Trombositlerin görevi, kanın pıhtılaĢma mekanizmasını aktive 

etmektir. 
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ġekil 1.6: Kan dokusu hücreleri 

 

 Kıkırdak Doku: Kıkırdak doku, destek dokunun özel bir çeĢididir. Kondrosit 

denen hücrelerden, jelimsi kıvamda ara maddeden ( matriksten) ve bu matrikse 

gömülü halde bulunan fibrillerden meydana gelmiĢtir. Kondrositler, ara maddesi 

sentezinden sorumludur. Kondrositler lokuna veya kondroplast adı verilen 

boĢluklarda 2-4’lü gruplar halinde bulunur. Diğer destek dokularında bulunan 

kan damarları ve sinirler kıkırdak dokusunda bulunmaz. Eklem yüzeylerini 

örten eklem kıkırdağı dıĢında kalan yerlerde, kıkırdağı dıĢtan kuĢatan kompakt 

fibröz tipte Tip I kollajenden zengin perikondrum denen bir bağ dokusu kılıfıyla 

çevrilidir. Kan damarlarıyla getirilip buraya bırakılan besin maddeleri buradan 

difüzyon yoluyla hücrelere ulaĢır. Kıkırdak doku üç gruba ayrılır. Bunlar; 

 

 Hyalin kıkırdak; mavimsi beyaz renkte ve elastik özelliktedir. Fetal 

iskeletinin kıkırdakları, eriĢkinlerde, eklem bölgeleri kıkırdağı, burun, 

larinks, trakea, bronĢ, dıĢ kulak vb. yerlerde bulunur. 

 Elastik kıkırdak; hyalin kıkırdaktan daha saydamdır. Sarımsı renkte ve 

bükülebilme özelliğindedir. Kulak aurikulası, kulak yolunun dıĢ kısmı, 

epiglottis, bazı larinks kıkırdaklari gibi vücut bölgelerinde bulunur.  
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 Fibröz kıkırdak; grimsi – beyaz renklidir. Vücutta yoğun bağ 

dokusunun bazı bölgelerinde bulunur. Omurlar arası disklerde, kalça 

kemiklerinin birleĢme yerinde, tendonların kemiklerle bağlantı 

bölgelerinde ve uyluk kemiği ligamentinde bulunur. 

 

 Kemik doku: Destek dokular arasında gerçek anlamda destekleme görevi 

yapan dokudur. Diğer dokularda olduğu gibi hücreler, hücreler arası madde ve 

fibrillerden oluĢur. Kemik matriksinde, kalsiyum fosfat ve kalsiyum karbonat 

gibi kemiğe sertlik veren mineral tuzlar ile kemiğin sağlam bir yapı 

kazanmasını sağlayan kollajen fibriller bulunur. Birkaç istisna dıĢında kemikler, 

periosteum denen özel bir bağ tabakasıyla çevrilidir. Kemikler Ģekillerine göre; 

uzun, kısa, yassı ve düzensiz olarak sınıflandırılır. Bu kemikler yapısal olarak 

süngerimsi kemik (spongiyöz kemik) ve sert kemik (dolgun kemik, kompakt 

kemik)) olarak sınıflandırılır. Kemik dokusunun hücreleri osteoprogenitör, 

osteoblast, osteosit ve osteoklast hücrelerdir.  

 

 Osteoprogenitör hücreler; kemik hücresi olma yönünde koĢullanmıĢ, 

mezenĢim hücrelerdir. Hücreler kemiklerin normal büyümesi sırasında 

aktiftir. EriĢkinlerde de hareketsiz dururken kemikte yaralanma ve 

kırıkların iyileĢme bölgelerinde ve kemiğin içten yeniden düzenlenmesi 

sırasında aktive edilerek mitozla bölünüp çoğalırlar. Çoğalan bu 

hücrelerin bir bölümü, kemiği oluĢturan osteoblastlara dönüĢür. 

 Osteoblastlar; kemik oluĢumundan sorumlu hücrelerdir. Bu hücreler 

kemik matriksinin organik kısmını; yani kollajen fibrilleri, 

proteoglikanları, glikozaminoglikan ve glikoproteinleri salgılar.  

 Osteositler; kalsiyum tuzlarının birikmesiyle kireçleĢmiĢ kemik matriksi 

içinde hapsolan osteoblastlara osteosit denir. Dolayısıyla osteositler, 

tamamen olgunlaĢmıĢ kemik hücrelerdir. Osteositlerin kemiğin diğer 

hücre tiplerine dönüĢebilme özelliği vardır. 

 Osteoklastlar; Kemiğin yeniden biçimlenme süresince çözünüp çevre 

dokularca emilmesinden sorumlu, çok çekirdekli hücrelerdir. 

 

Sert kemikler içinde damarların yer aldığı iki kanal sistemi vardır. Bunlar, havers 

kanalı ve volkman kanalıdır. 

 

ġekil 1.7: Kemik dokusu yapısal elemanları 



 

 12 

1.1.2.3. Kas Doku  
 

Kas, kimyasal enerjiyi kasılma ve gevĢeme vasıtasıyla mekanik iĢe dönüĢtüren 

özelleĢmiĢ bir dokudur. Kas hücrelerine miyosit adı verilir. Bu hücrelerin içinde kasılıp 

gevĢeme özelliği gösteren, ince ipliksi, stoplazmik proteinler yer alır. Bunlara miyofibril 

veya miyofilament denir. Kas dokusu, yapısal ve fonksiyonel özelliklerine göre; düz kas, 

çizgili kas (iskelet kası) ve kalp kası olmak üzere üç çeĢittir. 

 

ġekil 1.8: Kas dokusu çeĢitleri 
 

 Düz kas: Ġçi boĢ organların duvarlarında bulunur. Mekik Ģeklinde tek çekirdek 

taĢıyan hücrelerden oluĢur. Otonom sinir sistem tarafından kontrol edilen düz 

kaslar istem dıĢı çalıĢır. 

 Çizgili kas: (iskelet kası) Çizgili kaslar kemiklere bağlı kaslardır. Çok 

çekirdekli silindirik yapılı hücrelerden oluĢmuĢtur. Çizgili kas hücrelerinin 

miyofilamentlerinin düzenli yerleĢim göstermesiyle kas çizgili görünür. Ġsteğe 

bağlı olarak çalıĢır. 

 Kalp kası: Kalp kası, yalnız kalpte bulunur. Hücreler arası diskler aracılığıyla 

birbirine bağlanan, dallanma gösteren ve tek çekirdekli hücrelerden oluĢur. Kalp 

kası istek dıĢı çalıĢır. 

 

1.1.2.4. Sinir Dokusu 
 

Sinir hücrelerine, nöron denir. Nöron gövdesine, perikaryon adı verilir. Perikaryondan 

çıkan kısa uzantılara dendrit; uzun uzantılara akson denir. Nöronlar uyarıları dendritleri 

aracılığıyla alırlar. Alınan sinir uyarısı, hücrenin aksonlarıyla diğer sinir hücrelerine, kas 

hücrelerine veya salgı bezlerine iletilir. 

 

ġekil 1.9: Nöron hücresi yapısı 
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 Sinir dokusu hücreleri olan nöronlar yapılarına göre bir kutuplu, iki kutuplu; 

çok kutuplu ve yalancı bir kutuplu nöronlar iĢlevlerine göre duyu nöronları, ara 

nöronlar ve motor nöronlar olmak üzere sınıflandırılır. 

 Sinir sisteminin kendine özgü bağ dokusuna, nöroglia denir. Altı çeĢit nöroglia 

hücresi vardır. Bunlar; 
 

 Astrositler hücreleri 

 Oligodendrositler hücreleri 

 Mikroglia hücreleri 

 Ependim hücreleri 

 Schwann hücreleri 

 Satellit hücreleri (uydu hücreleri) 

 

1.2. Genel Patolojiye GiriĢ  
 

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

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

bozukluklarını inceleyen bilim dalıdır; böylece patoloji, hastalık bilimi anlamını taĢır. 

 

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

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

patolojisi, yani insanda hastalık halinin incelenmesidir. 

 

Hastalık; bilinen veya henüz bilinmeyen nedenlerle oluĢan, baĢlangıcı, geliĢmesi, 

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

söyler ve bu halini rahatsızlık sözcüğü ile anlatır. KiĢinin kullandığı bu rahatsızlık 

sözcüğünün karĢılığı tıp dilinde hastalıktır. 

 

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

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

mikroskoplarla görülebilen değiĢikliklerle yani morfolojik lezyonlarla varlığına karar verilen 

bir durumdur. 

 

Lezyon, Organizmada hastalık yapan etkenlere karĢı geliĢen reaksiyon ile ilgili olarak 

dokularda veya hücrelerde oluĢan morfolojik ya da fonksiyonel değiĢikliğe, lezyon denir. 

 

Geleneksel olarak patoloji ikiye ayrılır. 

 

 Genel Patoloji: Bir çok doku ve organı tutan ya da tüm bedende yaygın 

belirtilerin oluĢmasına 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 patolojis 

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

değiĢiklileri ve fonksiyonel değiĢiklikleri inceler. 
 

 Etyoloji: Hastalıkların oluĢmasındaki nedenleri araĢtırır. 

 Patogenez: Hastalıkların oluĢ mekanizmasını araĢtırır. 

 Morfolojik değiĢiklikler: Makroskopik ve mikroskopik olarak organ ve 

dokudaki yapısal değiĢiklikleri inceler. 

 Fonksiyonel değiĢiklikler: Morfolojik değiĢiklikler sonucu olarak ortaya 

çıkan fonksiyonel bozuklukların yansıması olan klinik semptomları 

inceler. 

 

1.2.1. Hücresel Adaptasyon 
 

Hücre, bireyin yaptığı gibi çevresindeki değiĢikliklere adapte olur. Titreme, sıcak 

kanlı canlıların düĢük çevre ısısında yaptığı bir adaptasyondur. Hücre, ısı değiĢikliğine, 

metabolik aktivitelerini artırarak cevap verir; böylece ısı düĢüklüğüne adapte olur. Hücre, 

fazla zorlanma veya çalıĢma karĢısında normal yapısından fazla büyür. Ağır iĢlerde çalıĢan 

iĢçinin dolgun kaslarını göz önünde bulundurursak artmıĢ iĢ yükünü, artan kas kitlesi ile 

karĢılamaya çalıĢmaktadır. Bu durumda kas hücreleri artan iĢ yükünü metabolizmalarını 

artırarak karĢılamaya çalıĢır. Metabolizma artıĢı; hücre mitokondrilerin, sarkoplazmik 

retikulumun ve miyofilamentleri içeren yapısal elemanların da artıĢına neden olur. Böylece 

hücre, yeni ortamına hacmini artırarak uyum sağlamıĢ olur.  

 

Sonuçta hücre, aĢırı fizyolojik stres ve bazı patolojik uyarılara maruz kaldığında 

canlılığını koruyacak biçimde yeni; fakat değiĢmiĢ bir durum gösterir. Bunun sonucunda 

organizmada veya hücrede herhangi bir zedelenme meydana gelmez. Hücre, yeni çevre 

değiĢikliklerine bu tür uyumlar gösterebildiği sürece hasara uğramaz.  

 

Hücrelerin göstermiĢ olduğu adaptasyon Ģekilleri; atrofi, hipertrofi, hiperplazi ve 

metaplazidir. 

 

 Atrofi: Hücrenin madde kaybına bağlı olarak boyutunun küçülmesidir. Yeterli 

sayıda hücre tutulursa tüm bir organ veya doku boyutu küçülür veya atrofi olur. 

Atrofiye hücreler az sayıda mitokondri, endoplazmik retikulum ve miyofilament 

içerir. Hücre yaĢamını sürdürebilir. Atrofide asıl neden katabolizma ve 

anabolizma arasındaki dengesizliktir. Hücrelerde katobolizmada artıĢ eğilimi 

vardır. 

 

Atrofinin nedenleri: 
 

 ĠĢ gücünün azalması 

 Sinir zedelenmesi ve kopması 

 Kan akımının kesilmesi 

 Yetersiz beslenme 

 Endokrin uyarının (hormanal) kesilmesi 

 YaĢlanma 
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 Hipertrofi: Hipertrofi, hücre boyutlarının artıĢını belirtir. Hücre boyutundaki 

artıĢ, organ boyutunun artıĢına ve hipertrofik organ oluĢumuna neden olur. 

Hipertrofik organda hücre artıĢı yoktur; daha büyük hücreler vardır. 

 Hiperplazi: Bir doku veya organda hücrelerin bölünerek sayıca artması sonucu 

doku ve organın hacminin artmasına denir. 

 Metaplazi: Eski Yunanca’da yeniden yapılanma anlamına gelen metaplazi, 

olgun hücre tipinin diğer olgun hücre tipine değiĢmesi veya yerini almasıdır. 

Strese daha duyarlı hücrelerin daha dayanıklı Ģekle dönüĢmesi ile karakterize 

hücresel bir cevaptır. 

 

1.2.2. Hücre Zedelenmesi  
 

Hücresel hasar, hemen tüm patolojik durumlarda her hücre tipinde ortaya çıkan en sık 

hücresel cevaptır. Hücreler, normal fonksiyonlarını devam ettirebilmek için çok sayıda 

intrasellüler ve kimyasal mekanizmaları yürüten kompleks bir ünitedir. Hücrelerin bir 

external (dıĢ) birde iç ortamları (internal) vardır. Bu ortamların kimyasal dereceleri 

birbirinden farklıdır. Bu kimyasal maddeler arasında alıĢ – veriĢ de bir denge vardır. 

Eksternal ortamda kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerde bir değiĢiklik meydana gelirse 

hücrede hasar oluĢur. Hücre ortamındaki bu değiĢiklikler hücrenin; enerji kapasitesinde 

düĢüklük, elektrolit, aminoasit, glikoz gibi maddelerin yapımında, taĢınmasında ve 

salınmasında bozukluk medyana getirir. Hücrenin hayati makromoleküllerinin ve hücre 

membranının sentezi önlenerek hasar Ģiddetlenir. Dolayısıyla hücre eksternal ortamını bozan 

çevresel etkenler, hücre zedelenmesinin primer nedenidir. Hücresel hasarın en sık sonucu 

nekrozdur. Hasar her zaman hücrenin ölümüyle sonuçlanmayabilir. Hasar sonucu hücrede 

aĢağıdaki üç olaydan biri de geliĢebilir. 

 

 Hücre fonksiyonunda geçici bozulma olabilir. Bu bozukluk normal homeostatik 

mekanizmalarla düzelebilir. 

 Yapısal bozukluk oluĢarak kalıcı hücre fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. 

 DNA hasarı gerçekleĢebilir. Bu da hücresel fenotipte herediter değiĢikliklere yol 

açabilir. 

 

1.2.2.1. Hücre Zedelenmesinine Yol Açan Etkenler 
 

Hücrenin dıĢ ortamında bulunan kimyasal, fiziksel, biyolojik vb. maddelerde meydana 

gelen olumsuz değiĢiklikler hücreyi de etkiler.  

 

Bu olumsuz etkiler Ģunlardır. 

 

 Hipoksi: Oksijen yetersizliği, en sık görülen nedendir. Hipoksi üç Ģekilde 

olabilir. 
 

 Kan akımının kesilmesi (iskemi), arterioskleroz, emboli gibi nedenlerle 

olabilir. Miyokard infarktüs, serebral infarktüs en tipik örneklerdir. 

 Oksijen kapasitesinin azalması veya yetersiz oksijen taĢınması, 

karbonmonoksit zehirlenmesi ve anemilerde olduğu gibi kanın oksijen 

taĢıma kapasitesinin azalmasıdır. 
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 Yetersiz oksijenasyon, kardiorespiratuar (kalp-solunum) yetmezliklerine 

bağlı yetersiz oksijen alımında geliĢebilir. 

 

 Kimyasal Hasar: Arsenik, siyanür, civa tuzları, hava kirleticiler, insektisitler, 

alkol, narkotikler ve tedavi edici ilaçlar gibi kimyasal maddelerin çoğu 

hücrelerin bazı yaĢamsal iĢlevlerini (membran permeabilitesi, ozmotik dengesi, 

enzimler) değiĢtirerek etkili olur. Normalde hücrede bulunan glikoz ve tuz gibi 

maddelerin hipertonik ve hipotonik çözeltileri de hücresel hasar meydana 

getirir. 

 Fiziksel hasar: Mekanik travma, yanma ve donma, atmosfer basıncında 

değiĢme, radyasyon hasarı ve elektrik çarpması hücrede değiĢik hasar meydana 

getirir. 

 Biyolojik Hasar: Virüsler, riketsiyalar, bakteriler, mantarlar ve parazitler de 

hücre zedelenmelerine yol açar. 
 

 Bakteriler: Bazı bakteriler ortama salgıladıkları ekzotoksinlerle 

hücrelerin oksidatif ve protein sentezini durdurup endotoksinleriyle de 

koagülasyon sisteminde bozukluklar oluĢturarak etki yapar. 

 Virüsler: Hücrelerin içine girerek hücre metabolizmasını kendi 

yararlarına kullanarak hücrenin, kendi için gerekli makromolekülleri 

yapamaması; Virüs DNA ve RNA’sının hücre DNA’sıyla birleĢerek 

yapısını değiĢtirmesi ve hücre içinde çoğalması yoluyla hücresel hasara 

neden olur. 
 

 Ġmmünolojik reaksiyonlar: Yabancı ilaçlara veya proteinlere karĢı vücudun 

geliĢtirdiği bu cevaplar, hayat kurtarıcı olabildiği gibi öldürücü de olabilir. 

 Genetik bozukluklar: Mutasyonla DNA kodunun değiĢmesinden tüm 

kromozon anamolilerine kadar değiĢebilir. Konjenital enzim eksiklikleri, 

metobolizma bozuklukarı ortaya çıkabilir. Bazı enzim hataları, hücrede anormal 

lipidler, karbonhidratlar birikmesine yol açıp hasara neden olabilir. 

 Beslenme: Protein yönünden eksik beslenmede vücut için gerekli protein 

yapımı, vitamin eksikliğinde ise metabolik olaylarda aksaklık vb. ortaya çıkar. 

Günümüzde eksik beslenmenin sorun olacağı gibi fazla beslenmede de sorunlar 

ortaya çıkar. Kalori fazlalığı ve hayvani yağlardan zengin diyetlerde 

arterioskleroz, obezite vb. aksaklıklar ortaya çıkar. 

 

1.2.2.2. Hücre Zedelenmesinin Mekanizması 
 

Hücrede; fiziksel, kimyasal, biyolojik vb. etkenler sonunda iki tip hasar meydana 

gelir.  

 

Reversibl hasar: Hücrede hafif yada orta derecede hasar oluĢturan uyarıcı ortadan 

kalktığında, geriye dönülebilen değiĢikliklerdir.  

 

Ġrreversibl hasar: Uzun süreli ve Ģiddetli uyarılar sonucu hücrede geri dönüĢsüz, 

düzeltilemeyen, kalıcı patolojik değiĢikliklerdir. Bu hasar hücrenin ölümüne neden olur.  
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Örneğin; Hipoksik ortamda kalan bir hücrede; endoplazmik retikulumda ĢiĢme, 

granüler endoplazmik retikulumdan ribozamların ayrılması, hücre membranında ĢiĢlik, 

mikroviluslarda kaybolma reversibl değiĢikliktir. Hücre hipoksik ortamda kalmaya devam 

ederse hücrede lizozom parçalanması, hücre membranının erimesi gibi irreversibl 

değiĢiklikler sonucu hücre ölür. 

 

1.2.3. Nekroz 
 

YaĢayan bir vücutta görülen hücre ya da dokunun ölümüne, nekroz denir. Nekroz 

irreversibl hücre zedelenmesine neden olan her türlü etki ile geliĢebilir. Nekroz, hücre ve 

dokularda meydana getirdiği değiĢikliklerle tanınır. Nekrotik değiĢikliklerin oluĢmasında iki 

temel mekanizma vardır. 

 

 Hücrenin enzimatik sindirimi: Hücrenin kendi lizozom enzimi ile sindirimi 

otoliz; bakteri enzimleri veya ortama göç eden lökositlerin lizozom enzimleri 

ile gerçekleĢiyorsa heteroliz denir.  

 Proteinlerin denatürasyonu: Proteinlerin denatüre olması, moleküler 

değiĢiklik sonucu oluĢur. Soluble (eriyebilir) proteinler insoluble (erimez) hale 

geçerek proteolitik enzimlerden geç etkilenir.  

 

Nekrotik hücrelerin nükleusundaki değiĢiklikler, nekrozun mikroskopik olarak 

tanınmasına yardımcı olur.  

 

Nükleusta, aĢağıdaki değiĢikliklerden birisi gözlenir. 

 

 Karyolizis: Hücrede pH nın düĢmesi ile deoksi ribonükleazların hidrolitik 

aktivasyonuna bağlı olarak kromatinlerin erimesi ve kaybolmasıdır. 

 Piknosiz: Nükleusun giderek küçülmesi ve sıkı kromatinden oluĢan küçük 

yoğun bir kitle halini almasıdır. 

 Karyoreksiz: Nukleusun küçük düzensiz parçacıklara bölünmesidir. Nekrotik 

dokunun çıplak gözle görünümü, dokunun tipine ve etkene göre aĢağıdaki 

Ģekilde isimlendirilir. 

 Koagülasyon nekrozu: (pıhtılaĢma nekrozu) Sitoplazmanın pıhtılaĢması bu 

nekrozun özelliğidir. Nukleus genellikle kaybolmuĢtur. Hücrenin sınırları ve 

dokunun yapısı siluet halinde seçilir. Bu Ģekil, hücrelerin ölmesinden kısa bir 

süre sonra proteinlerin denatüre olmasıyla meydana gelir. Bu durumda 

proteinler erimez. Proteoliz olayı geçikir. Ancak, zamanla bunlar da likefiye 

olur ve lökositlerin fagositozu ile ortadan kalkar. Bu tür nekrozlar kalp, böbrek 

gibi organlarda ani iskemiye bağlı olarak geliĢir. 

 Likefaksiyon nekrozu: (sıvılaĢma, erime nekrozu) Bu tip nekroz, 

makraskopik olarak organların bazı kısımlarının yumuĢamasına ve erimesine 

yol açar. Otoliz veya heteroliz sonucu oluĢur. Likefaksiyon nekrozunun etkeni 

ne olursa olsun ölü hücrelerin sindirilmesidir ve sıklıkla bölgeye göç eden 

lökositlerle dolu abse oluĢturarak doku defekti meydana getirir. Likefaksiyon 

nekrozu bakteriyel lezyonlarda görülür. 
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 Kazeifikasyon nekrozu: (PeynirleĢme nekrozu) Koagülasyon ve likefaksiyon 

nekrozlarının birlikte görüldüğü bir lezyon türüdür. Mikroskopik olarak hücre 

sınırları seçilemez; hücreler parçalanmıĢtır. Nekroz alanında sitoplazma ve 

nükleus artıkları bulunur. Bu alanda doku, özelliği tanınamaz bir durum alır. 

Makraskopik olarak bu bölge peynire benzetilen yumuĢak, gevrek, beyaz – sarı 

bir madde Ģeklindedir. Bu nedenle peynirleĢme, kazeifikasyon nekrozu adını 

alır. En sık olarak tüberküloz enfeksiyonlarında izlenen nekrozdur. 

 Enzimatik yağ nekrozu: Bu çeĢit nekroz, en sık olarak yağ üzerine etkili 

enzimlerin açığa çıkmasına neden olan pakreas hastalıklarına bağlıdır. Akut 

pankreatitlerden sonra pankreas enzimleri ( tripsin,lipaz, fosfalipaz vb.) açığa 

çıkar ve periton boĢluğuna, çevre yağ dokularına geçer. Yağ dokusundaki 

trigliseridler, lipaz enziminin etkisiyle yağ asitlerine ve gliserole dönüĢerek 

enzimatik nekrozu oluĢtururlar. Mikroskopik incelemede yağ dokusu hücreleri 

belirli belirsiz seçilir. Çıplak gözle nekrotik odaklar opak, beyaz kabarık Ģekilde 

görülür. Yağ nekrozu meme ve diğer yağlı dokulara travma etkisiyle de 

(travmatik yağ nekrozu) oluĢur. 

 Gangren: Nekrozun bir komplikasyonudur. Nekrotik dokuya bakterilerin 

bulaĢması sonucu alanın kokuĢması, renginin kararması olarak tanımlanır. 

 Gazlı gangren: SavaĢlarda, trafik kazalarında olduğu gibi dokuda 

ezilme, nekroz, pıhtı, kumaĢ, metal, toprak parçacıkları vb. yabacı 

cisimleri bulunduran derin yaralarda geliĢir. Dokuda nekroz ve yangı 

anaerobik koĢullarda geliĢir. Dokuya giren sporlu anaerop 

mikroorganizmaların (C. Perfiringens, C. welch’ii vb.) enzimleri ve 

toksinleriyle hücreleri eritmesiyle oluĢur. Dokunun renginde siyahlaĢma, 

gaz kabarcıkları oluĢumu gözlenir. 

 Kuru gangren: Arteriosklerozda, lümenlerin ilerleyici daralmıĢ arterlerin 

trombüs ya da embolüs ile birden tıkanması sonucu dokunun 

kanlanamaması sonucu geliĢir. Damarın tıkanma bölgesine bağlı olarak 

sıklıkla parmaklarda, tüm ayakta ya da bacağın bazı bölgelerini içeren 

gangren geliĢir. Gangren alanındaki deri önceleri pembe kırmızımsı 

renkten kırmızı kahverengiye dönüĢür. Daha sonra derinin rengi 

siyahlaĢır. Doku; giderek suyunu yitirir, kurur, büzülür ve mumya gibi 

olur. Bu alana kan akımı durduğundan mikroorganizmaların ulaĢması 

güçtür. Gangrenli doku ile sağlam doku birbirinden demarkasyon çizgisi 

adı verilen belirli bir sınır ile ayrılır. Demarkasyon çizgisinin oluĢması 

amputasyon bölgesini belirler. 

 YaĢ gangren: Koagülasyon ve kollikuasyon nekrozu ile birlikte izlenir. 

Dokuda; anaerop bakteriler, fuziform basiler ve spiroketler kokuĢmaya 

neden olur. Doku suyunu yitirmez, nemli, ödemli, sarı – yeĢil renkte ve 

kötü kokuludur. 
 

1.2.4. Patolojik Kalsifikasyon 
 

Sık görülen bir olay olan patolojik kalsifikasyon, kalsiyumla birlikte az miktarlarda 

demir, magnezyum ve diğer mineral tuzlarının anormal Ģekilde depolanmasındır. Bu 

birikimin canlı dokularda oluĢmasına distrofik kalsifikasyon; canlı dokularda oluĢmasına 

metastatik kalsifikasyon denir. 
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 Distrofik kalsifikasyon: ÖlmüĢ veya ölmekte olan dokularda meydana gelir. 

Özellikle nekrotik dokuların uzun süre kaldığı durumlarda gözlenir. Distrofik 

kalsifikasyonda kalsiyum metabolizmasında bozukluk yoktur. Serumda 

kalsiyum seviyesi normal olarak gözlemlenir. 

 Metastatik kalsifikasyon: Kalsiyum tuzlarının normal dokularda 

depolanmasıdır. Metastatik kalsifikasyonlarda, daima hiperkalsemiye yol açan 

kalsiyum metabolizması bozukluğu vardır. 
 

1.2.5. Ġltihap 
 

Hücre zedelenmesine neden olan (biyolojik, kimyasal, fiziksel vb.) etkenler aynı 

zamanda damarlı dokularda iltihap olarak adlandırılan bir çok etkenin rol oynadığı karıĢık 

bir reaksiyona yol açar. Ġltihap, vücudun etkenlere karĢı vermiĢ olduğu koruyucu bir 

cevaptır. Ġltihabın temel amacı organizmayı hücre zedelenmesine yol açan etkenden (örnek, 

mikroplar ve toksinlerden) korumak ve zedelenmenin sonuçları olan nekrotik hücre ve 

dokulardan temizleyerek yaranın iyileĢmesini sağlamaktır. Ġltihap olayı, zararlı etkeni yok 

etmeye çalıĢılırken aynı zamanda hasar gören dokunun tamiri için bir seri olayın baĢlamasına 

da neden olur.  

 

1.2.5.1. Ġltihabın Patogenezi  
 

Ġltihap, baĢlangıç ve sürecine göre akut ve kronik iltihap olarak isimlendirilir.  
 

 Akut iltihap: ÇeĢitli zararlı etkenlerle dokuda birden bire ortaya çıkan, kısa 

süreli, damar reaksiyonları ile eksüdanın baskın olduğu iltihap türüdür.  

 Kronik iltihap: Daha uzun sürelidir. Akut iltihabın uzun sürmesi ve doku 

yıkımının devamlılığını koruması sonucu geliĢir. 

 
ġekil 1.10: Ġltihapta yer alan kan hücreleri, bağ doku matriksi ve hücreleri 
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Ġltihabın oluĢumu, en iyi akut iltihapta açıklanır. Buna göre akut iltihap üç büyük 

unsuru içerir. Bunlar 

 

 Kan akıĢının artıĢına neden olan damar çapının geniĢlemesi, 

 kan akımında meydana gelen değiĢim sonucu plazma proteinlerinin ve 

lökositlerin damar dolaĢımından çıkması,  

 Kan dolaĢımındaki lökositlerin, iltihap odağına göç ederek toplanması. 

 

Akut iltihapta meydana gelen bu üç büyük unsur klasik lokal belirtileri ortaya çıkarır. 

 

 Rubor: Ġltihabi bölgenin kırmızı olmasıdır. 

 Kalor : Ġltihabi bölgenin daha sıcak olmasıdır. 

 Dolor: Ġltihabi bölgenin ağrılı olmasıdır. 

 Tumor: Ġltihabi bölgenin ĢiĢkin ve ödemli olmasıdır. 

 Fonctio laesa: Ġltihabi bölgede fonksiyon kaybı olmasıdır. 

 

Hasarlı dokudan çıkan kimyasal maddelerin etkisiyle bir dizi damarsal reaksiyonlar 

ortaya çıkar. Bunlar: 

 

 Vazokonstrüksiyon: Mekanik travmalarda olduğu gibi bölgedeki kapiller 

damarlarda daralmanın oluĢmasıdır. Bu olay birkaç saniye sürer. 

 Vazodilatasyon: Vazokonstrüksiyondan hemen sonra meydana gelen damar 

geniĢlemesidir. Ġlerleyen vazodilatasyonla artan kan akıĢı, yangı alanındaki 

kırmızılık (rubor) ve sıcaklığa (kalor) neden olur.  

 

ġekil 1.11: Ġltihapla birlikte kapiller damarda görülen değiĢiklikler 

 

 Damar duvarı geçirgenliğinde artma: (vasküler permeabilite) Yangıda, 

vazodilatasyon sonucu kanın hidrostatik basıncı (arteriol uçta 60 mm Hg, venöz 

uçta 30mm Hg) ve damar permiabilitesi normalin 5-7 katı gibi bir artıĢ gösterir. 

Arteriyel uçtan su ve kristaloidlerin yanı sıra proteinler de interstisyel sıvıya 

geçer. Bunun sonucunda interstisyel sıvının osmotik basıncı yükselirken venöz 

uçtaki osmotik basınç azalır. Osmotik basınçlar arasındaki farklılığın azalması, 

venöz uçtan geri emilen sıvı düzeyini azaltır. Ġnterstisyel alanda sıvı birikir ve 

ödem geliĢir. Damar geçirgenliğine bağlı oluĢan ödem, sıvısının özelliğine göre 

transüda ve eksüda olarak isimlendirilir. 
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 Transüda: Albümin gibi düĢük dansiteli proteinlerin bulunduğu ödem 

sıvısıdır. Hücre içermez ve geç pıhtılaĢır. 

 Eksüda: Yoğunluğu yüksektir. Protein, lökosit ve hücre kalıntılarını 

içerir. Ayrıca fibrinojenin de olması, hızla pıhtılaĢmasına neden olur. 

 

 Kan akımı değiĢikliği: Damar geçirgenliğine bağlı olarak sıvı çıkıĢı 

damarlarda eritrosit yoğunlaĢmasına ve kanın vizikositesinin (yapıĢkanlık) 

artmasına neden olur. Kan akıcılığı azalır. Eritrositler bir araya toplanır, damar 

lümeninin (boĢluğunun) ortasında kümelenir. Lökositler ise damar duvarına 

doğru yönelir. 
 

 Diapedez (marginasyon ve emigrasyon): Diapedez iki aĢamada gerçekleĢir. 

 Marginasyon: Lökositlerin, damar endoteline yapıĢması olayıdır. 

 Emirgrasyon: Marginasyon yapmıĢ lökositlerin, damar dıĢına iltihabi 

alana çıkmasıdır. Lökositler psödopodlarını damarın endotel hücre 

aralıklarına sokar. Daha sonra bazal membranı geçerek iltihabi alana 

göçer. Nötrofiller, monositler, lenfositler, eozinofiller ve bazofiller aynı 

yolu kullanarak iltihabi alana göç eder.  
 

 Kemotaksis: Lökositlerin partikül ya da mikroorganizmalara karĢı gidiĢ 

hareketidir. Lökositlerin kemotaktik etkene doğru gidiĢi, pozitif kemotaksis, 

kemotaksis etkenden kaçması ise negatif kemotaksis olarak adlandırılır.  
 

 Fagositoz: Fagositoz; özellikle nötrofil lökosit ve makrofajların bakteri, 

protozoa, hücre kalıntıları, pigment ve yabancı parçacıkları kendi içlerine 

almaları olayıdır. Fagositoz olayı sırasıyla Ģu aĢamalardan gerçekleĢir. 

 Diapedez 

 Kemotaksis 

 Partiküle yapıĢma 

 Partikülü kendi içine alma  

 Partikülü sindirme, yada öldürme. 

 

ġekil 1.12: Marginasyon, emirgrasyon ve kemotaksis 
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1.2.5.2. Ġltihap Türleri  
 

Ġltihap bir çok açılardan sınıflandırılarak incelenebilir. 

 

 

ġekil 1.13: Ġltihap türleri 

 

 Eksüdanın Özelliğine Göre Ġltihap Türleri 

 Seröz iltihap: Plevra, periton, perikard boĢluklarında ve eklemlerde 

sıklıkla izlenir. Eksüda akıcı, saydam, açık sarı renktedir. Az miktarda 

protein ve lökositleri içerir. 

 Fibrinöz iltihap: Eksüdada fibrin artmıĢ, akıcılık azalmıĢ ve bol 

miktarda lökosit içerir. Sıklıkla pnömokoklar ve stafilakoklar fibrinöz 

iltihaba yol açar. Plevra, perikard, periton boĢluklarında ve akciğerde sık 

izlenir. Bazı durumlarda fibrinöz eksüdaya seröz bir sıvı birikimi eĢlik 

ederse bu durumda serö –fibrinöz iltihaptan söz edilir. 

 Pürülan: (süpüratif) iltihap Eksüda sarı- yeĢil renkte ve koyu 

kıvamdadır. Çoğunlukla piyojen bakteriler ve koliform basiller neden 

olur. 

 Hemorajik iltihap: Ġltihaplı alanda damarların zedelenmesiyle eksüda 

kanamalı özellik gösterir. 

 Kataral iltihap: Mukus salgılayan epitellerin bulunduğu tonsilla, farinks, 

larinks vb. mukozaların enfeksiyonlarında geliĢir. Eksüda saydam ve 

mukusludur. Çokca lökosit içerdiğinden sarımsı renk alır. 

 

 BaĢlangıç ve sürecine göre 

 Akut iltihap  

 Kronik iltihap  

 

 Nedenine göre 

 Piyojen bakteriler: Stafilokok, streptokok, pnömokok, gonokok, 

meningokok ve koliform basiller piyojen bakteriler adı altında toplanır. 

Bunla akut, pürülan, fleğmonöz iltihaplar ve mikroabseler oluĢturur. 
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 Virüsler: iki tip hücre zedelenmesi oluĢturur. Hücre hasarı ve lizisine yol 

açan sitolotik ve sitopatik virüsler ile tümör oluĢumuna yol açan ve konak 

hücreyi çoğalmaya zorlayan onkojenik virüslerdir. 

 Granülomatöz iltihap etkenleri: Çok sayıda makrofaj, lenfosit, monosit 

vb. hücrelerin bir alanda yoğunlaĢıp genelde fibroblastlarla 

kuĢatılmasıyla granülom olarak adlandırılan yapının görüldüğü 

iltihaplara, granülomatöz iltihap denir Granülomlar, kimi durumlarda özel 

adlar alır. Örnek; tüberkülozda tüberkül, sifilizde gom, tifoda tifom, 

leprada leprom gibi. 

 Parazitler:Parazit yumurtaları ile çeĢitli yangısal değiĢiklikler ve iltihap 

alanında bol miktarda eozinofil lökositleri izlenir. 

 

 YerleĢimine göre 

 Abse: Doku, organ ya da kapalı boĢluklarda cerahat (irin-pü) birikmesi 

ile belirli sınırlı pürülan iltihaplara abse denir. 

 Flegmonöz (yaygın iltihap): Özellikle lümen gösteren mide, safra 

kesesi, ince ve kalın barsaklar vb. organlarda ve deri, yumuĢak dokularda 

sıklıkla izlenen tüm tabakalara yayılan akut iltihaptır. 

 Ülser: Deri ve mukozalarla örtülü doku ve organlarda epitelde sınırlı 

doku yitimi ile belirli olan iltihaptır. 

 Psödomembranöz iltihap: Mukozaların bulunduğu alanlarda görülen 

iltihap türüdür. Örnek; üst solunum yolları, bronĢ ve bağırsaklarda 

mukoza enfeksiyonuna bağlı olarak geliĢir. 

 

1.2.5.3. Ġltihap ve Yara ĠyileĢmesi 
 

Ġltihabın iyileĢmesi; iltihap özelliğine, doku yıkımının ölçüsüne, yerleĢtiği doku ve 

organa göre değiĢim gösterir. 

 

 Rezolüsyon: Zedelenen dokunun normale dönmesidir. Doku zararı çok hafif, 

küçük çapta hücre hasarından baĢka nekrozun geliĢmediği iltihabi olaylardan 

sonra görülen iyileĢmedir. Rezolüsyonla yara yerinde değiĢiklik olmayacak 

Ģekilde iyileĢme olur.  

 

 Organizasyon (Granülasyon dokusu ile iyileĢme): Rezolüsyonun geciktiği 

veya zararlı etken doku yıkımı oluĢturacak kadar Ģiddetli olduğu durumlarda 

iyileĢme, granülasyon dokusu yapımı ile sağlanır. Ġltihabi alanda onarım; 

fibroblastların çoğalması ve yeni kılcal damarların oluĢmasıyla baĢlar. 

Fibroblastlar ve kılcal damarların oluĢmasıyla granülasyon dokusu adı verilen 

damardan çok zengin kırımızı tanecikli (granüllü) görünümde doku oluĢur. 

OluĢan granül dokusu, eksüdanın yerini alarak boĢluğu doldurur. Ortamdaki 

nekrotik meteryallerin ve eksüdanın granülasyon dokusuna değiĢmesine, 

organizasyon denir. Granülasyon dokusuna göç eden özellikle makrofajlar 

nekrotik doku kalıntılarını fagosite eder. Fibroblastarın ürünü olan kollajen 

liflerinin artmasıyla granülasyon dokusu geliĢir. 
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 Regenerasyon: Kaybolan ya da zedelenen dokunun yerine aynı dokunun 

konmasıdır. Doku kaybının, yara kenarında bulunan sağlam hücrelerin 

(regenerasyon) çoğalmasıyla yenilenmesidir; ancak regenerasyonun 

oluĢabilmesi için hücrenin mitozla çoğalabilir özellikte olması gerekir. 

Vücuttaki hücreler, çoğalabilme yeteneklerine göre üç türe ayrılır. 

 

 Labil: (sürekli bölünebilen hücreler) Hayat boyu sürekli tahrip olan ve 

mitozla sürekli Ģekilde çoğalan hücrelerdir. Örnek; deri,  

 Hareketsiz hücreler: (stabil) Normalde çoğalarak yenilenme oranları 

çok düĢüktür. Ancak hasarda uyaranların etkisiyle çok hızla çoğalıp kısa 

sürede hasarı onarır. Örnek; karaciğer, böbrek hücreleri, 

 Bölünmeyen hücreler: (permanent) Bunlar, doğumdan önceki dönemde 

çoğalır ve doğumdan sonra çoğalabilme yeteneklerini yitirir. Örnek; sinir 

hücreleri, çizgili iskelet kası, kalp kası, düz kaslar. 

 

 Birinci yara iyileĢmesi: Enfekte olmayan ve doku yitiminin az olduğu epitel ve 

epitel altı dokunun birlikte onarıldığı yara iyileĢmesidir. Buna en iyi örnek, kesi 

kenarlarının dikiĢ ile birbirine yaklaĢtırıldığı (dikiĢ atılmıĢ) cerrahi kesilerdir. 

Birinci yara iyileĢmesinde Ģu aĢamalar gözlenir.  

 

 Pıhtının oluĢması: Cerrahi kesi ile hasara uğrayan damarlardan sızan 

kan, hızla pıhtılaĢır. OluĢan pıhtı, 

o Yaranın ayrılmasını, 

o DıĢardan mikroorganizma bulaĢmamasını,  

o Dokunun su yitirmesini önler. 

 

 Epitel rejenerasyonu: 
o Ġlk birkaç saatte kesi kenarlarında bulunan epiteller karĢılıklı olarak 

hızla çoğalarak açık olan alana ilerlemeye baĢlar. Alana 

nötrofillerin hareketi de gözlenir. 

o 3. günde her iki yandaki epitel bir araya gelir. Epitel doku kalınlığı 

artmaya baĢlar. Alanda makrofajlar görülür. 

o 5. günde alanda neovaskülarizasyon ve fibriller artarak 

granülasyon dokusu oluĢur. Alan granülasyon dokusuyla 

dolmuĢtur. Epidermis normal kalınlığına ulaĢır. 

o 2. hafta süresince kollajen ve fibroblast çoğalması devam eder. 

Lökositlerin infiltrasyonu, ödem ve damarlaĢma büyük ölçüde 

kaybolur. Bundan sonra alanda kollajen birikimi ve kılcal 

damarların kalkması ile insizyon skarında beyazlaĢma baĢlar. 

o Birinci ayın sonunda skar, epidermisle örtülü iltihapsız hücresel 

bağ dokusu halini alır. 
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ġekil 1.14: Primer yara iyileĢmesi 

 

1.3. Patoloji Bölümleri 
 

 Patolojik Anatomi: Organ ve dokulardaki yapısal değiĢikliklerin, gözle veya 

mercekle incelenmesidir. Böylece 0.1 mm’den büyük olan morfolojik 

degiĢiklikler incelenebilir. Bu tür inceleme, makraskopik veya gross inceleme 

olarak bilinir. Bu amaçla patoloji laboratuvarına gelen doku örnekleri çıplak 

gözle incelenerek doku örnekleri tartılır. Üç boyutlu ölçümleri yapılarak biyopsi 

örneğinin bulguları kaydedilir. 

 Histopatoloji: Organ, doku ve hücrelerden oluĢan değiĢikliklerin, çeĢitli 

yöntemler kullanılarak mikroskopta incelenmesidir. 

 Sitopatoloji: Vücut mayilerinden hazırlanan yayma preparatlardaki hücrelerin, 

ıĢık mikroskobu ile incelenmesidir.  

 Ultrastrüktürel Patoloji: Daha çok hücre organellerindeki yapısal 

değiĢikliklerin, elektron mikroskobu ile incelenmesidir. 

 Histokimyasal Patoloji: Histokimya, doku kesitlerindeki hücre veya doku 

içindeki maddeleri mikroskopik inceleme için çeĢitli boyama metotları ile 

görünür hale getiren özel bir kimyasal yöntemdir. 
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 Ġmmünohistokimyasal Patoloji: Doku kesitlerinde antijen - antikor 

reaksiyonuna dayanılarak yürütülen patolojik çalıĢmalardır. 

 Deneysel Patoloji: Hastalıkların hayvanlarda oluĢturulması, tedavisi ve 

meydana gelen lezyonların tedaviden önce ve sonraki durumlarının mikroskopla 

incelenmesidir. 

 Adli Tıp Patolojisi: Adli olgularda, hastalıkların ve ölüm nedenlerinin 

incelenmesidir. 

 

1.4. Patoloji Laboratuvarının Bölümleri 
 

Bir patoloji laboratuvarında bulunması gereken bölümler Ģunlardır. 
 

 Materyal kayıt kabul bölümü: Laboratuvara gelen doku ve sitolojik örneklerin 

kabul ve kaydının yapıldığı bölümdür. Bu bölümde aĢağıdaki iĢlemler yapılır. 

 

Resim 1.1: Materyal kayıt kabul 

 Gelen materyallerin patoloji istem raporuyla uygun kapta ve fiksatatifj 

içinde olup olmadığı kontrol edilir. Uzun süre fiksatatifsiz bekletilmiĢ, 

rapor bilgileri eksik ve yanlıĢ gibi materyal kabul kriterlerini taĢımayan 

materyaller birimlerine iade edilir. 

 Bazı özel çalıĢmalarda dokular, tespit solüsyonuna konmaz. AĢağıkdaki 

çalıĢmalar için materyaller taze olarak, petri kutusu içinde, serum 

fizyolojikle ıslatılmıĢ gazlı bezle sarılı olarak gönderilmelidir. Bunlar; 
 

o Frozen kesit (dondurup kesit alma) 

o Ġmprint (taze dokudan sitolojik yayma hazırlama) 

o Fotoğraf çekimi 

o Mikrobiyolojik kültür 

o Kromozom analizi 

o Hücre kültürü 

o Elektron mikroskobu ile inceleme 

o Ġmmünfloresans incelemelerdir. 
 

 Kabul kriterlerini taĢıyan materyallerin kayıt sekreteri tarafından kayıt 

defterine (biyopsi, sitoloji, konsültasyon ve otopsi) kaydı yapılarak bu 

materyallere kayıt numarası verilir.  
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 Defter kayıt numaraları aynı zamanda materyallerin laboratuvar iĢlem 

takip numarası olarak belirlenir. ĠĢlem takip numarası yazılı etiketler 

patoloji istem formuna ve materyal kabının üzerine yapıĢtırılır. 

 

Resim 1.2: ĠĢlem takip numarası verilmiĢ mateyal 

 

 Kayıt sekreteri tarafından materyali getiren kiĢiye, hastanın adı soyadı, 

biyopsi veya sitoloji numarası, raporun alınabileceği tarih vb. bilgileri 

içeren bir biyopsi takip formu doldurularak verilir. 

 Kaydı yapılmıĢ biyopsiler, istem formları ile fiksatatif içinde 

gönderilmemiĢ materyaller ise bekletilmeden hızlı bir Ģekilde makroskopi 

odasına gönderilir.  

 Sitolojik materyaller kaydı yapıldıktan hemen sonra bekletilmeden 

sitoloji bölümüne gönderilir.  

 

Resim 1.3: Materyallerin makroskopi odasına taĢınması 



 

 28 

 Makraskobik inceleme: Laboratuvara gelen materyallerin, makroskopik olarak 

incelendiği ve örneklerin alındığı bölümdür. 

 

Resim 1.4: Makroskopik çalıĢma 

 

 Doku – iĢlem laboratuvarı: Doku takip, bloklama, kesit ve rutin boyama 

iĢlerinin yapıldığı bölümdür. Bu bölümde; ototeknikon, mikrotom, otomatik 

bloklama cihazı, etüv, buzdolabı vb cihazları bulunur. 

        

            Resim 1.5: Otomatik doku takip cihazı                Resim 1.6: Blok döküm cihazı 
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          Resim 1.7: Mikrotom ve sıcak su banyosu           Resim 1.8: Otomatik boya cihazı 

 

 Sitoloji: Tüm sitolojik materyallerin mikroskobik incelemeye hazır hale 

getirildiği bölümdür. 

 Histokimya ve immünohistokimya: Dokulara özel boyaların uygulandığı 

bölümdür. 

 Frozen: (dondurma kesit iĢlemi) Cerrahi operasyon sırasında gönderilen 

örneklerin acil olarak çalıĢılıp 15- 20 dakika içinde sonuç verildiği bölümüdür. 

Böylece cerrahi giriĢim sürerken patolog düĢüncesini ve sonucu hızla bildirir. 

Bir olguda kanser olup olmadığı, varsa yayılma sınırları bu yolla araĢtırılabilir 

ve böylece kiĢi ikinci bir cerrahi giriĢimden kurtulmuĢ olur.  

 

Resim 1.9: Frozen cihazı 
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 Mikroskobik inceleme: Uzman doktor tarafından mikroskobik inceleme 

yapılan ve tanı konulan  bölümdür. 

 

Resim 1.10 Mikroskobik inceleme 

 

 Rapor yazılımı ve teslimi: Uzman doktorun mikroskobik inceleme sonucunu 

ve tanısını yazdığı rapor, sekreter tarafından bilgisayar ortamında yazılır. 

Yazılan rapor uzman hekimler tarafından imzalanır. Sekreter tarafından kaydı 

yapılır. Raporun bir nüshası hastaya verilir, diğeri rapor arĢivine kaldırılır.  

 

Resim 1.11: Rapor teslim bölümü 

 

 ArĢiv: Bilimsel araĢtırmalar ve tekrar inceleme ihtiyacı gerektiğinde 

materyallerin blok, lam ve raporların saklandığı bölümdür. Bunlar; 
 

 Blok arĢivi: Kesit alınmıĢ parafin blokların saklandığı arĢivdir.  

 Lam arĢivi: Mikroskobik inceleme yapılmıĢ histolojik preparatların 

saklandığı arĢivdir. 

 Rapor arĢivi: Sonuç raporlarının bir nüshasının saklandığı arĢivdir.  
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                         Resim 1.12: Lam arĢivi                                   Resim 1.13: Blok arĢivi 

 

 Patoloji müzesi: Cerrahi giriĢim yoluyla alınmıĢ doku, organ ve tümöral 

kitlelerin eğitim-öğretim amacıyla saklandığı ve sergilendiği bölümdür. 

 

Resim 1.14: Patoloji müzesi 
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ġekil 1.14: Patoloji laboratuvarı iĢ akıĢı 

 



 

 33 

1.4.1. Patoloji Laboratuvarı ÇalıĢma metodları 
 

Hastalıkların temeli, hücrelerde meydana gelen değiĢikliklerdir. Elektron 

mikroskobunda gerçekleĢen ilerlemeler, hücrelerin bir membran sisteminden yapılı olduğunu 

göstermiĢtir. Ġlk yıllarda hücredeki yapısal değiĢiklikler yani morfolojik patolojiyi 

ilgilendiren morfolojik değiĢikliklere yol açan asıl etkenlerin moloküler ve kimyasal 

mekanizmalar olduğu anlaĢıldıktan sonra bütün temel bilimler patolojide yer almıĢtır. Bunun 

sonucunda fizik, kimya, anatomi, histoloji, fizyolojide kullanılan yöntemler patolojiye 

girmiĢtir. IĢık mikroskobunun yanı sıra elektron mikroskobu, doku kültürleri, sitoloji, 

histokimyasal, immünohistokimyasal yöntemler patolojinin ayrılmaz bir parçası olmuĢtur. 

 

Patolojinin rutin metodu histoloji metodudur. Histolojik metotta doku parçalarından 

örnekler alınır, örneklerden aĢağıda belirtilen aĢamalar sonunda hazırlanan doku preparatları 

mikroskobik olarak değerlendirilir. 
 

 Fiksasyon 

 Doku takibi (dehidrasyon, Ģeffaflandırma, sertleĢtirme) 

 Bloklama 

 Kesit 

 Boyama ve kapatma 

 

Gerekirse, histokimya ve immünohistokimya teknikleri uygulanır. Günümüzde hızla 

geliĢen ve yayılan bir metot da sitolojik incelemedir. 

 

1.4.2. Patoloji Laboratuvarına Gelen Materyaller 
 

1.4.2.1. Biyopsi  
 

Biyopsi sözcüğü Yunanca olan “bio” ve “opsy” sözcüklerinin birleĢmesinden oluĢur. 

“bio” yaĢam, “opsy” görüntü anlamına gelir. Biyopsi hastalıklı alandan alınan hücre veya 

dokuların incelenme yöntemidir. Alınan doku mikroskop altında incelenir, aynı zamanda 

dokudan çeĢitli kimysasal analizler de yapılabilir. Ġnsan vücudundaki tüm organlardan 

biyopsi alınabilir. Bazı biyopsilerin alınması ameliyat gerektirirken bazıları lokal anestezi 

uygulamadan bile yapılabilir. 

 

Biyopsi, alınma Ģekli ve alınan dokunun özelliğine göre tiplere ayrılır. 

 

 Eksizyonel biyopsi: Ġncelenmesi gereken lezyon alanının tümüyle çıkartılması 

iĢlemidir.  

 Ġnsizyonel biyopsi: Kitlenin yalnız bir kısmının tanı için örneklenmesi 

iĢlemidir. Bu tip biyopsiler genellikle yumuĢak doku (kas, yağ, bağ dokusu) 

tümörlerinde, tümörün öncelikle iyi huylu veya kötü huylu olduğunu ayırmak 

amacıyla yapılır. 
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 Endoskopik biyopsi: Bu en sık yapılan biyopsi tipidir. Bu iĢlem fiberoptik bir 

endoskop ile yapılır. Doktor endoskopu sindirim kanalına, idrara yollarına, 

karın içine, eklem aralığına, göğüs boĢluğuna veya hava yollarına vücuttaki 

normal boĢlukları 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. 

 Ġğne 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 değiĢiklikleri ve küçük kitlelerden örnek almak için uygulanır. Lokal 

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

örneğinin alınmasıdır.  

 Transüretral rezeksiyon: (TUR) Cihaz yardımıyla üretradan girilerek yapılan 

prostat rezeksiyonudur. 

 

1.4.2.2. Cerrahi GiriĢimle Alınan Doku ve Organlar 
 

ÇeĢitli cerrahi giriĢimle alınan materyallerdir. Ameliyatla organın tümü çıkarılmıĢ ise 

organ rezeksiyonu söz konusudur. Alınan organa göre aĢağıdaki 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 gögüs duvarına ait 

kaslar, lenf düğümleri ile birlikte alınması,  

 Amputasyon: Bir ekstremitenin, bir kol ya da bacağın vücuttan 

uzaklaĢtırılmasıdır.  

 

1.4.2.3. Otopsi  
 

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

1.4.2.4. Sitolojik Örnekler  
 

Yüzeysel epitelden, müköz membranlardan, bronĢ, 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 baĢı akıntısı vb.) gönderilebileceği gibi, bazı 

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

gönderilerek yaymaları laboratuvarda yapılır. 
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1.4.3. Tespit (Fiksasyon) 
 

Patoloji laboratuvarına gelen biyopsi dokularında hastadan alındıktan sonra çeĢitli 

değiĢiklikler 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 sebep 

olur. Bu olaya, kendini eritme anlamına gelen otoliz adı verilir. Ayrıca doku hücrelerinde 

bulunabilecek bakteriler de hücrenin parçalanmasına neden olur. Bu sayılan değiĢikliklere, 

ölüm sonrası bozulmalar (post mortem değiĢiklikler) adı verilir. Ölüm sonrası bu tür 

değiĢiklikler meydana gelmiĢ hücreler, normal görünümlerini kaybederek incelenmesi 

imkansız hale gelir.  

 

Dokularda histolojik bir inceleme yapılmasındaki temel amaç; dokunun yapısal 

öğelerini, canlılık özelliğini taĢıdığı evreye hastadan alındığı anki duruma (in vivo) en yakın 

Ģekilde koruyup sabitleĢtirerek dokunun temel yapı taĢlarını anlamaktır. Dokuyu ölüm 

sonrası meydana gelecek değiĢikliklerden korumak için tespit iĢlemi yapılır. Tespit iĢlemin 

amacı: 

 

 Hücrelerin biçimini bozmadan, içeriklerini eritmeden ve doku takibinde 

büzülmeleri önlemek, 

 Ġncelenecek dokunun, görülmek istenen yapısını canlı durumuna en yakın 

Ģekilde korumak 

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

 

Histolojik çalıĢmalarda her basamak bir sonraki basamağı ve finaldeki en son 

mikroskobik incelemenin kalitesini direkt olarak etkiler. Histolojik çalıĢmaların tespit 

baĢlanması bu iĢlemi daha da önemli hale getirir. Kullanılacak tespit yönteminin incelenecek 

dokuya ve boyama yöntemine göre uyumlu seçilmesi gerekir.  

 

Doku örneklerini canlı olarak incelemenin mümkün olmadığı durumlarda, onu iki 

Ģekilde tespit edip incelemek mümkündür. Bunlar dokunun uygun bir kimyasal karıĢımla 

fikse edilmesi veya düĢük derecede kısa sürede dondurulması ile mümkündür. 

 

1.4.3.1. Dondurma Yöntemiyle Fiksasyon 
 

Patoloji laboratuvarında, bazı özel çalıĢmalarda, dondurma yöntemiyle fiksasyon 

yapılır. Ġmmünohistokimyasal vb. çalıĢmalar için gelen örneklerin, frozen yöntemiyle 

dondurularak fiksasyonları yapılır ve kesit alınır. Örneklerin dondurulmuĢ Ģekillerinden 

kesitler alınır. Bu iĢlem bittikten sonra örnek, formaldehitle fikse edilerek rutin çalıĢmaya 

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

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

incelemede parafin bloklama basamağı olmadığı için dehitratasyon, seffaflaĢtırma, parafin 

bloklama basamakları yer almaz. 
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Frozenda kesit alma, dokular vücuttan çıkarılır çıkarılmaz (fiksatatife konulmadan) 

dondurulup cryostat isimli mikrotomla (Frozen cihazı) -20, -25 OC’de yapılır. Ġncelemeye 

alınan doku, kesitte direnç kazandırmak amacıyla matriks denilen bir madde içinde 

dondurulur. DondurulmuĢ dokudan frozen cihazının soğuk haznesinde bulunan cryostat 

mikrotomuyla yapılan kesitler, lama alınır. Dokular boyanarak uzman doktor tarafından 

mikroskobik incelemesi yapılır. Bu Ģekilde hazırlanan preparatlar, taze preparat olarak da 

isimlendirilir. 

 

Resim 1.15: Frozen kesit 

 

1.4.3.2. Kimyasal Maddelerle Fiksasyon 
 

Doku tespitinde kullanılan sıvı haldeki kimyasal madde ya da karıĢımlara 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 dıĢından içine doğru geçtikçe hücrelerin içerdiği su nedeni ile sulanır ve 

yoğunluğu derece derece azalır. Bir baĢka deyiĢle, 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 geçiĢini geciktirir.  

 

 Ġyi 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 iĢlemler sırasında büzülmeden 

korumalıdır 

 Bazı hücre kısımlarının boyalarla özel olarak boyanabilmesini 

sağlamalıdır. 
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 Fiksasyonu Etkileyen Faktörler 

 Tampon 

 Penetrasyon 

 Hacim 

 Isı 

 Konsantrasyon 

 Zaman  

 

 Kimyasal Fiksatifler 

 

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

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

eriteceğinden söz konusu maddelerin araĢtırılmasında kullanılmaz. Nukleus ya da 

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

glutaraldehit en az denatürasyona neden olduklarından ve enzimleri de iyi koruduklarından 

enzim etkinliğini araĢtırmalarında kullanılır. 

 

Tespit süresi fiksatifin geçiĢ hızına ve etki biçimine bağlı olarak çok değiĢik 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 gerçekleĢir ve tamamlanır; fakat formalin gibi bazı fiksatifler doku içine 

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

daha iyi sonuç verir. 

 

 Formaldehit (CH2O) (formalin) 

 

Formalin, dokuyu yavaĢ yavaĢ sertleĢtirir. Hücre içine oldukça iyi geçer. Doku 

proteinlerini yok denecek kadar az çökeltir. Proteinlerin bazik gruplarını nötr hale 

dönüĢtürerek onlara asit bir özellik kazandırır. Bunun sonucu olarak da formalinle tespit 

edilen proteinler bazik boyalarla iyi boyanır. Formalin, lipidler için de iyi bir fiksatiftir. 

Lipitleri, yağları ve glikojeni eritmez. Eriyen glikojenleri tespit etmez. Formalin Ph 7.5 – 8 

arasında daha etkilidir. Formalin içinde uygun süre bekletilmemiĢ dokuların tespit iĢi tam 

olmaz; çünkü formalinin hücre içine geçiĢi yavaĢtır. (fiksasyon hızı saatte 1mm dir) O 

nedenle dokuyu sertleĢtirmesi için uzunca bir zaman gereklidir. Tespit için seçilen süre 

uygun olmazsa daha sonraki dehidratasyon, saydamlaĢtırma gibi iĢlemler sırasında dokuda 

büzülme görülür ve parça alındığı zamanki büyüklüğüne göre çok küçülür. Patoloji 

laboratuvarlarında rutin olarak kullanılan fiksatatif, %10 formaldehittir.  

 

%10’luk formaldehit hazırlanması:  

 

o Stok formaldehit (CH2O) (formaldehit gazının %40 suda eriyiği) 

uzun süre beklemiĢse beyaz bir çöküntü oluĢur. Bu eriyiğin 

zayıfladığını gösterir. TortulaĢma oluĢmuĢ stok formaldehitler 

kullanılmamalıdır. 
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o 10 ml formalin +90ml su = %10 luk formaldehittir. Hazırlanan 

%10 formaldehit, gerçekte % 4 lük bir solüsyondur. Pratikte stok, 

(%40) formaldehit %100’lük gibi kabul edilerek hazırlanır.  

 

 Alkoller: Etil alkol ve metil alkol fiksatatif olarak kullanılır. Alkoller 

proteinleri denatüre eder. Dokuyu yavaĢ fikse eder ve dokuyu sertleĢtirir. 

Genellikle dokulardaki glikojeni görüntülemek ve sitolojik materyallerin 

tespiti amacıyla sıklıkla kullanılır. 

 Zenker fiksatifi: Zenker etkili bir mikro-anatomik fiksatiftir ve özellikle 

sitoplazmik ve fibrillerin daha iyi boyanmasını sağlar.   

 Carnoy solüsyonu: Bu solüsyonun özelliği dokulara hızlı nüfuz 

etmesidir. RNA ve glikojeni göstermek için uygun bir fiksatatiftir. 

 Bouin solüsyonu: Bouin, alyuvarların kısmen veya tamamen lizisine yol 

açar ve kollajen fibrilleri ĢiĢirebilir. AĢırı sertleĢmeye yol açmaz. 

Sitoplazmik boyalarla parlak boyanma sağlar. Glikojen çok iyi korunur.  

 

1.4.3.3. Dokuların Fiksasyonu 
 

Histolojik ve sitolojik çalıĢmaların ilk aĢaması, çalıĢma materyallerinin fiksasyonunu 

yapmaktır. Fiksasyona yetirince önem verilmemiĢ çalıĢmalarda, kaliteli sonuç elde 

edilemeyeceği kesindir. Fiksasyonun kalitesizliği, daha sonra yapılacak mikrotomda doku 

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

iĢlemlerin tekrar edilmesine neden olacaktır. Bu olumsuzluklar, laboratuvar çalıĢmalarında 

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 %10 

formaldehit kullanılır. Formaldehitin fiksasyon hızı çok yavaĢ olduğundan (saatte/1mm) 

laboratuvara gelen büyük doku parçaları genellikle 24 saat fiksasyonda bekletildikten sonra 

çalıĢmaya alınır. Endoskopik, iğne biyopsisi, punch vb. küçük boyutlu parçalar fiksasyonda 

3–4 saat bekletilerek çalıĢmaya alınır. 

 

 Patoloji laboratuvarına gelen materyallerin kontrol ve kabülü 

 

 Fiksasyon içinde gelen parçaların fiksasyon miktarları kontrol edilir. 

o Materyallerin konulduğu kapların, tespit solüsyonunun 

buharlaĢmasını ve dökülmesini önleyecek Ģekilde kapaklı 

olması gerekir. 

o Materyal, kaplarının ağız geniĢliği parçayı kolaylıkla 

çıkarılabilecek büyüklükte olmalıdır. Fiksasyon sonunda 

parçanın sertleĢerek kaplardan çıkarmanın zor olacağı 

unutulmamalıdır. 

o Dokunun, materyal kabında sıkıĢmamıĢ ve yüzer 

durumda  olması gerekir. Bu özellikleri taĢımayan örnek, 

hacmine uygun kaba aktarılarak fiksasyonu yapılır.  
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o Eksik fiksatatif bulunan kaplara yeterince fiksatatif ilave 

edilir. Fiksasyon miktarı, parça büyüklüğünün 10 ile 20 

katı kadar olmalıdır. Parçanın tümü fiksatif içinde 

kalmalıdır. Fiksatatif doku içine girdikçe sulandığı için 

fiksatatifin fazla miktarda kullanılması iyi sonuç verir. 

 

Resim 1.16: Fiksatatif içinde doku örneği 

 

 

Resim 1.17: Doku örneği 

 

 Fiksatatif içindeki materyaller oda sıcaklığında bekletilir. Yüksek sıcaklık 

fiksatatifin dokunun içine giriĢini hızlandırsa da parçanın merkezi 

kısımlarının sitolizinine neden olur. 

 Tespit sırasında fiksatif zaman zaman çalkalanarak dokunun hareket 

etmesi sağlanır. Dokunun fiksatifle iyi temas etmesi sağlanmalıdır. 

 Tespit süresince kaplar karanlıkta ( dolap içinde) bekletilir. Tespit 

sırasında tespit edilecek dokuların bulunduğu kaplar güneĢe 

bırakılmamalıdır.  

 Fiksatatif yüzeyine çıkmıĢ büyük organ dokularının üzeri gazlı bezle 

örtülerek fiksatatifle temas etmesi sağlanır. 
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 Özellikle yağlı dokular, tespit solüsyonu üzerinde yüzer durumda ise 

üzeri gazlı bezle örtülür. Dokunun tüm yüzeyi fiksatatifle temas edecek 

Ģekilde olmalıdır.  

 Büyük materyaller (organ rezeksiyonları) genellikle 24 saat fiksasyon 

eriyiği içerisinde bekletilir. Endoskopik, iğne biyopsisi, punch vb. küçük 

parçalar fiksasyonda 3-4 saat bekletilerek çalıĢmaya alınır. 

 Ön tanılara göre bazı örneklerin fiksasyon süresi uzatılır. (Kist hidatik, 

tüberküloz vs) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 %10’luk formaldehit fiksatatifi 

hazırlayınız. 

 Formaldehitin toksik bir madde olduğunu 

unutmayınız, uygun kiĢisel koruyucu 

önlemlerini alınız. 

 Stok formaldehitin tortulaĢıp 

tortulaĢmadığını kontrol ediniz, 

 Fiksatatif solüsyonu tartım kurallarına ve 

yüzde oranlarına göre hazırlayınız 

Fiksatatifi bir hafta içinde kullanıp bitecek 

miktarda hazırlayınız.  

 Dekalsifikasyon solüsyonları 

hazırlayınız. 

 Solüsyonu, tartım kurallarına ve yüzde 

oranlarına göre hazırlayınız 

 Gelen materyalin patoloji istem 

raporunu kontrol ediniz. 

 Ġstem raporundaki isim ve soyadı kontrol 

ediniz. 

 Materyal kabı üzerindeki bilgileri rapor 

bilgileriyle uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Kaydı yapılan materyalin iĢlem takip 

numarasını kontrol ediniz. 

 ĠĢlem takip numarasının doğruluğunu tekrar 

kontrol ediniz. 

 Materyali makroskopi bölümüne 

gönderiniz. 

 Fiksatatif bulunmayan örnekleri uzun süre 

kayıt bankosunda bekletmeyiniz. 

 Makroskobide fiksatatif içinde gelen 

materyalleri kontrol ediniz.  

 Materyal kaplarının materyale uygun olup 

olmadığını tekrar gözden geçiriniz. 

 Fiksatatif miktarını yetersiz gördüğünüz 

örneklere, yeteri kadar fiksatatif ekleyiniz 

 Fiksatatifsiz gelen materyal kabına, 

materyal hacminin en az 10 katı 

kadar fiksatatif ekleyiniz. 

 Doku materyalini kesinlikle fiksatatifsiz 

bekletmeyiniz, 

 Materyal kaplarının kapaklarını sıkı bir 

Ģekilde kapatınız. 

 Fiksatatif içinde yüzer konumda olan 

yağ vb. dokuların tüm yüzeylerinin 

fiksatatifle temas etmesini 

sağlayınız. 

 Dokunun açıkta kalan yüzeyini gazlı bezle 

örtünüz. 

 Uzun zaman fiksatatifte kalacak 

materyal kaplarını zaman zaman 

karıĢtırınız. 

 Materyal kaplarını güneĢe koymayınız, 

 Materyalleri karanlık ortamda bekletiniz. 

 Materyal fikse oluncaya kadar 

fiksasyon içinde bekletiniz. 

 Küçük örneklere kısa, büyük örnekler için 

uzun fiksasyon süreleri gerektiğini 

unutmayınız,  

 Ġyi fikse edilmemiĢ materyalin iĢleme 

alınmasının iĢin kalitesini düĢüreceğini 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Patoloji laboratuvarında en çok kullanılan fiksatatif hangisidir? 

A) Alkol 

B) Eter  

C) Aseton 

D) Ksilol 

E) Formol 

 

2. Hangi incelemelerde, dokunun fiksasyon içerisinde gönderilmesi gereklidir ? 

A) Hücre kültürü 

B) Elektron mikroskobik inceleme 

C) Ġmmünfloresans inceleme 

D) Rutin histolojik çalıĢma 

E) Ġmprint 

 

3. AĢagıdakilerden hangisi, hastadan Ģüpheli kitlenin yalnız bir kısmının alındığı biyopsi 

çeĢididir ? 

A) Ġnsizyonel biyopsi 

B) Endoskopik biyopsi 

C) Punch biyopsi 

D) Küretaj 

E) Transüretral rezeksiyon 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi, organ rezeksiyonu değildir? 

A) Tiroidektomi 

B) Gasterektomi 

C) Küretaj 

D) Total histerektomi 

E) Kolesistektomi 
  

5. Patoloji laboratuvarında kısa sürede sonuçlandırılması gereken acil iĢ, aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Makroskopik çalıĢma 

B) Frozen 

C) Sitoloji 

D) Mikroskopi 

E) Bloklama  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle makroskobik çalıĢmaya katılabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

Patoloji laboratuvarlarında yapılan makroskobik çalıĢmaları gözlemleyiniz. 

 

2. MAKROSKOBĠK ÇALIġMA 
 

Makroskobi, laboratuvara gelen materyallerin makroskopik olarak incelendiği; 

inceleme materyallerinden örneklerin alındığı bölümdür. Makroskobik çalıĢma, asistanlar ve 

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

çalıĢmalara yardımcı olarak katılır. Bu bölümde; makroskobik çalıĢma kabini, (güvenlik 

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

 

2.1. Makroskobik ÇalıĢmaya Hazırlık  
 

Makroskobik çalıĢmalar, güvenlik kabini içinde yapılır. 

 

Resim 2.1: Mikroskobi çalıĢma kabini (Güvenlik kabini) 

 

Makroskopi odasına getirilen biyopsi örnekleri makroskopi teknisyeni tarafından 

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

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 44 

 

Resim 2.2: Doku örneklerinin kontrolü 

 

 

Resim 2.3: Doku kasetleri 

 

Son zamanlarda patoloji laboratuvarlarında tek kullanımlık plastik doku kasetlerinin 

kullanımı yaygınlaĢmıĢtır; ancak çok kullanımlı sadece doku takibinde kullanılan metal 

kasetlerde mevcuttur. 

 

2.2. Makroskobik Değerlendirme ve Örnek Alma 
 

Patoloji laboratuvarına gelen her materyal, makroskopi bölümünde makroskobik 

olarak değerlendirilir. Bu materyaller, cerrahi giriĢim 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 

 DıĢ özellikleri 

 Kıvamı 

 Rengi belirlenir.  



 

 45 

   

Resim 2.4: Makroskobik çalıĢmada 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 çalıĢma 

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 

yerleĢtirilir. Ġncelemeye 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 zorluklukları ortaya çıkarır.  

 

Resim 2.5: Dokuya kesit atılması Resim 2.6: Doku örneğinin kasete alınması 

 

Makroskobik incelemede, büyük dokuların tamamını doku takibine almak mümkün 

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

düĢülür. küçük veya az miktardaki materyalin (punch biyopsi, iğne biyopsi vb.) tamamı doku 

takibine alınır. Tamamı  iĢleme alınmıĢ örneklerin raporuna “tamamı iĢleme alındı” notu 

düĢülür. 
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Biyopsi numarası kurĢun kalemle yazılı etiketler kaset içerisine konur. Etiketlerin 

yazımında mumlu ve mürekkepli kalemler asla kullanılmaz. ĠĢlemlerde, kullanılan 

kimyasalların etkisiyle silinmediği için yazı iĢlemlerinde sadece kurĢun kalem kullanılır. 

Kapakları kapatılmıĢ kasetler, ototeknikon tepsisine veya içerisinde %10 formaldehit 

bulunan bir kap içine konur. Ototeknikon sepetine yerleĢtirilen doku kasetleri de %10’luk 

formaldehit içinde ototeknikon cihazı çalıĢtırılana kadar bekletilir. 

 

Resim 2.7: Kasetleme 

 

Takibe alınan biyopsiler, makroskopi teknisyeni tarafından doku takip formuna 

kaydedilir; toplam blok sayısı ve çalıĢılacak boyalar belirtilir. 

 

Resim 2.8: Doku takip formu 

 

Makroskopi çalıĢması bitiminde doku kasetleri, ototeknikon sepetine dizilmiĢ biçimde 

makroskopi doku takip formuyla birlikte gönderilerek doku takipleri baĢlatılır.  
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2.3. Dekalsifikasyon 
 

Patoloji laboratuvarına gelen kemik dokuları, mikrotomda kesit alınamayacak 

derecede serttir. Bu dokuların, mikrotomda kesit yapılacak duruma getirilmeleri gerekir. Bu 

amaçla kemik gibi sert dokuları asitler içinde bekletilerek dokudaki kalsiyum uzaklaĢtırılır 

ve doku kesit için uygun hale (yumuĢatılması) getirilir. Bu iĢleme dekalsifikasyon denir. Bu 

amaçla kullanılan asit solüsyonlar %10’luk nitrik asit ve %10’luk formik asittir. Kemik 

dokusunun dekalsifikasyonu aĢağıdaki Ģekilde gerçekleĢtirilir. 

 

 Materyal tespit edilir. Tespitsiz materyal, dekalsifikasyon asitine alınmaz. 

 Tespit iĢleminden sonra belirlenen uygun solüsyon (solüsyonlar %10’luk nitrik 

asit veya %10’luk Formik asit) içine alınır.  

 Dekalsifikasyon sıvısı, dokudan 50-100 kat fazla hacimde olmalıdır. 

 Dekalsifikasyon solüsyonu doku yumuĢayıncaya kadar günlük değiĢtirilir. 

Aralıklarla kap karıĢtırılır. 

 Bistüri ucu ile dokunun kontrolü yapılır. Dekalsifikasyon iĢlemi, doku bistüri ile 

kesilecek kıvama gelinceye kadar sürdürülür. 

 YumuĢamıĢ kemik dokusundan örnekler alınarak doku takip kasetine 

yerleĢtirilir ve doku takibe alınır. Kalan doku, tekrar formaldehit içinde saklanır. 

 

2.4. Dokuların Saklanması 
 

Doku takibine alınmıĢ materyallerin kalan kısmı, sonuç raporları çıkıncaya kadar 

saklanması zorunludur. Ayrıca bu materyaller gerekli görüldüğünde tekrar makroskobik 

inceleme ve doku takibi örneği almak için (yeni parça alınması) kullanılabilir. Bu nedenle bu 

materyallerin bu süre içinde uygun Ģekilde muhafaza edilmeleri gerekir. Makroskopi 

bölümünde doku saklama dolapları bulunur. Materyallerin inceleme sırasında azalan 

fiksatatifleri uygun Ģekilde tamamlanır. Kaplarının ağızları sıkıca kapatılarak laboratuvar 

iĢlem takip numarasıyla saklama dolaplarına kaldırılır. 

 

Resim 2.8: Doku saklama dolabı 

 

Saklanmakta olan dokuların sonuç raporları çıkmasıyla kırmızı tıbbi atık torbalara 

konularak tıbbi atık yönetmeliğine uygun Ģekilde atılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makroskopi odasının temizliğini 

kontrol ediniz. 

 Doku kesit araç gereçlerinin temizliğini 

ilgili personele yaptırınız. 

 Temizliğin uygunluğunu gözden 

geçiriniz. 

 Makroskopi odasını çalıĢma öncesi 

havalandırınız. 

 Makroskopi çalıĢmasında gerekli araç 

gereç ve malzemeleri hazırlayınız. 

 Temiz doku kasetlerini hazırlayınız. 

 Doku kasetlerinin temizliğini kontrol 

ediniz. 

 Uygun fiksatatifleri hazırlayınız. 

 Doku takip formunu hazırlayınız. 

 Ġnceleme materyallerini numara 

sırasına göre diziniz. 

 Rapor üzerindeki bilgilerle materyal kabı 

üzerindeki bilgilerin uygunluğunu tekrar 

kontrol ediniz. 

 Doku örneği konulmuĢ kaset içine bilgi 

etiketini yerleĢtiriniz. 

 Doku kesitlerinin 4 mm den fazla 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Etiket üzerine bilgileri, kurĢun kalemle 

yazınız. 

 Doku kasetinin kapağını kapatınız. 

 Kaset içine bilgi etiketi 

yerleĢtirdiğinizden emin olunuz. 

 Kaset kapağının tam olarak 

kapandığından emin olunuz. 

 Kasete alınan dokuların blok ve kesit 

bilgilerini, doku takip formuna yazınız. 

 Dokunun blok, boyalı, boyasız kesit 

bilgilerini dikkatli not ediniz. 

 Kasetleri yerleĢtirdiğiniz ototeknikon 

sepetini uzun süre fiksatatif dıĢında 

bekletmeyiniz. 

 Makroskopi çalıĢması sonunda doku 

kasetlerini ve doku takip formunu ilgili 

teknisyene teslim ediniz. 

 

 Doku takibine alınmıĢ materyallerin 

kalan kısmını örnek saklama dolabına 

kaldırınız. 

 Numuneleri saklama dolabına numara 

sırasına göre koyunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi dekalsifikasyonda kullanılan solüsyondur? 

A) %10’luk Formaldehit 

B) %10’luk Nitrik Asit 

C) %10’luk Pikrik asit 

D) %10’luk Zenker eriyiği 

E) %10’luk Cornoy solüsyonu 

 

2. Makroskopide örneklenen doku örneklerinin kalınlığı kaç mm olmalıdır? 

A) 3-4 mm 

B) 4-5 mm 

C) 5-6 mm 

D) 6-7mm 

E) 7-8mm 

 

3. Kemik dokusunun asitlerle muamele ettirerek kalsiyum tuzlarını uzaklaĢtırma ve 

kesilebilir duruma getirme iĢlemine, ne ad verilir? 

A) Kemik küretajı 

B) Fiksasyon 

C) Karyolizis 

D) Dekalsifikasyon 

E) Doku takibi 

 

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

yapılır? 

A) Mikroskopi 

B) Sitoloji 

C) Doku takibi 

D) Materyal kabül 

E) Makroskobi 

 

5. Makroskopide örneklenen dokular, hangi malzeme içinde doku takibine alınır? 

A) Doku kasetleri 

B) Örnek kapları 

C) Mikrotom 

D) ġale 

E) Doku sepeti 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, fiksasyonda yanlıĢ bir uygulamadır? 

A) Fiksasyon miktarı parça büyüklüğünün 2 katı ile 4 katı kadar olmalıdır.  

B) Örnekler kaplarında sıkıĢmıĢ durumda fiksasyonları yapılmamalıdır.  

C) Tespit oda sıcaklığında yapılmalıdır. 

D)  Tespit sırasında fiksatif zaman zaman çalkalanmalıdır. 

E) Dokunun tüm yüzeyi fiksatatifle temas edecek Ģekilde olmalıdır. 

 

2. Histolojik incelemede, dokudaki hücrelerin canlıdaki yapısal özelliklerini korumasını 

sağlamak için kimyasal sıvılarla yapılan iĢlemlere ne ad verilir? 

A) Doku takibi 

B) Bloklama 

C) Boyama 

D) Fiksasyon 

E) Sitoloji 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi, iyi bir fiksatatifin özelliklerinden değildir?  

A) Hücre ölümü sonrası bozulmaları önlemeli 

B)  Hücre içine çabuk düffüze olmalı 

C) Hücre içeriğini kolaylıkla eritmeli  

D) Doku takibinde hücreleri büzülmeden korumalı 

E) Bazı hücre kısımlarının boyalarla özel olarak boyanabilmesini sağlamalı 

 
4. AĢağıdaki doku örneklerinden hangisi, fiksatatif içinde en uzun süre bekletilmelidir? 

A) Punc biyopsisi 

B) Ġğne biyopsisi 

C) Ġnsizyonel biyopsi 

D) Mastektomi materyali 

E) Endoskopik biyopsi 
 

5. Canlı bir vücutta görülen hücre yada doku ölümüne ne ad verilir? 

A) Nekroz 

B) Ġltihap 

C) Yangı 

D) Hücre zedelenmesi 

E) Karyolizis 
 

6. Hücrenin madde kaybına bağlı olarak boyutunun küçülmesi olayına ne denir? 

A) Hipertrofi 

B) Atrofi 

C) Metaplazi 

D) Hiperplazi 

E) Nekroz 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi, genel patolojinin konusudur? 

A) Dermapatoloji 

B) Nöropatoloji 

C) Jinekopatoloji 

D) Karaciğer patolojisi 

E) Ġltihap 

 
8. Hücreyi, organelleri düzeyinde inceleyen patoloji bölümü hangisidir? 

A) Patolojik Anatomi 

B) Ultrastrüktürel Patoloji 

C) Histopatoloji 

D) Sitoloji 

E) Deneysel Patoloji 

 
9. Antijen – antikor reaksiyonuna dayalı patolojik çalıĢmalar, patolojinin hangi 

bölümünün konusudur? 

A) Patolojik Anatomi 

B) Sitopatoloji 

C) Ġmmünohistokimyasal Patoloji 

D) Histopatoloji 

E) Ultrastrüktürel Patoloji 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi, patoloji laboratuvarında cerrahi giriĢim yoluyla alınmıĢ 

doku, organ ve tümöral kitlelerin eğitim-öğretim amacıyla saklandığı ve sergilendiği 

bölümdür? 

A) Lam arĢivi 

B) Blok arĢivi 

C) Rapor arĢivi 

D) Patoloji müzesi 

E) Makroskopi bölümü 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 E 

2 D 

3 A 

4 C 

5 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 A 

3 D 

4 E 

5 A 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 

2 D 

3 C 

4 D 

5 A 

6 B 

7 E 

8 B 

9 C 

10 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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