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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Laboratuvar Hizmetleri 

DAL Gıda, Tarım ve Hayvan Sağlığı Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI  Doku Preparatı 

MODÜLÜN SÜRESİ  80/48 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye tespiti yapılmış doku örneğinden kesit 

alıp uygun boyama yöntemiyle doku preparatı hazırlanması 

için yapılması gereken işlemlere yönelik bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Tekniğine uygun doku numunelerinin takip işlemini 

yapabileceksiniz. 

2. Dokuları özel kalıplar içerisinde parafine 

gömebileceksiniz. 

3. Doku örneğinden mikrotomla istenilen kalınlıkta 

kesit alabileceksiniz. 

4. Doku kesitinden parafini uzaklaştırdıktan sonra 

istenilen boyama tekniğine uygun olarak preparat 

hazırlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar ortamı 

Donanım: Doku kasetleri, pens, şale, kurşun kalem, çeşme 

suyu, alkol, ksilol etüv, rotary veya kızaklı mikrotom, 

dondurma (frozen) mikrotom, disposable bıçaklar, benmari, 

ince uçlu fırça, lam, parafin kalıpları, parafin,  parafin tankı  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Histolojik İncelemeler İçin Hazırlık modülü ile doku numunelerinin tespitini ve 

kemiklerin dekalsifikasyonunu öğrendiniz. 

 

Bu modülle histolojik doku preparatı hazırlama aşamaları olan doku takibi, parafinle 

doku bloklaması, mikrotomla doku kesiti alma ve doku kesitinden parafini uzaklaştırdıktan 

sonra istenilen boyama tekniğine uygun preparat hazırlama işlemlerini gerçekleştireceksiniz.  

 

Patoloji laboratuvar çalışmalarının büyük bir kısmı manuel gerçekleştirilmekteydi. 

Son zamanlarda bu alanda meydana gelen teknolojik gelişmelere bağlı olarak manuel 

çalışmayı azaltan yeni cihazlar kullanılmaya başlanılmıştır. Bu modülde manuel çalışmanın 

yanında otomatik cihazlarla yapılan çalışmalara da yer verilmiştir. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgi ve becerilerle tekniğine uygun doku 

numunelerinin takip işlemini yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Çevrenizde varsa histoloji / patoloji laboratuvarlarına giderek doku takip 

işlemlerini gözlemleyiniz.  

 Patoloji laboratuvarında kullanılan kimyasal maddelerin insan sağlığı 

üzerindeki etkilerini araştırınız. 

 

1. DOKULARIN TAKİBİ 
 

1.1. Doku Takibinde Kullanılan Çözelti Serileri 
 

Dokuların mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesi amacı ile yapılan, gömme ile 

sona eren işlemler dizisine doku takibi denir. Doku takibinde kullanılan çözelti serileri üçe 

ayrılır. 

 

 Alkol serileri 

 Ksilol serileri 

 Parafin serileri 

 

Fikse (tespit edici) olmuş dokunun dehidrasyon, şeffaflaştırma ve infiltrasyon 

işlemleriyle bloklaşmaya 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 parafinden infiltre hâle getirilmesi için; 

 

 Dehidrasyon (doku suyunun uzaklaştırılması), 

 Şeffaflaştırma (clearing), 

 Sertleştirme (infiltrasyon) işlemleri yapılır. 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Dehidrasyon 

 

Fiksasyonu tamamlanmış dokuların ilk takip aşamasına dehidrasyon (dehidratasyon) 

denir. Tespitten sonra suyun ve bazı sıvıların uzaklaştırılması gerekir.  Dehidrasyonda 

genellikle alkol ve aseton kullanılır.  Dokular, genellikle fazla miktarda su içerir.   Bu suyun 

çıkarılmasıyla erimiş parafin doku parçalarının boşluklarına girebilir.  Tespitten çıkarılan 

dokular genellikle yıkanır.  Ardından %30-50’lik etil alkolle başlayarak %60-70-80-96-

100’lük etil alkolden birer saat geçirilir.  Böylelikle dokular büzülmeden sudan kurtarılır.  

Embriyonik dokular gibi hassas dokularda dehidrasyonun %30’luk basamakla başlaması 

önerilir. 

 

Doku takibinde dehidrasyon işleminin yetersiz olması, doku takibi işlemlerinin 

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

zor kesit alınan dokular elde edilmesine neden olur. 

 

 Dehidrasyonda kullanılan maddeler 

 

o 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. Dehidrasyon için yükselen konsantrasyonlarda 

kullanılmalıdır. 

o Metanol: Biraz pahalı ve tehlikeli bir dehidranttır. 

o Aseton: Şeffaf, renksiz, yanıcı, keskin kokulu ve diğer 

dehidrantlara göre daha uçucudur. Etanol ve metanolden daha hızlı 

hareket eder.  Asetonda uzun süre bırakım, dokuları gevrekleştirir. 

 

Not: Bu maddelerle çalışırken muhakkak kişisel koruyucu güvenlik önlemleri 

alınmalıdır. 

 

 Şeffaflandırma 

 

Şeffaflandırma, temizleme ve dealkolizasyon adıyla da anılır. Şeffaflandırıcı 

maddeler; dokuyu şeffaflaştıran, dokudaki dehidrasyon maddesini uzaklaştıran, 

temizleyebilen maddelerdir. Burada dokudaki alkolü alıp yerine ksilen veya tolüen gibi 

eriyikleri geçirmektir. Bu eriyik içinde dokular 30-45 dakika tutulur. Ksilol yağları da eritilir 

ve dokuyu saydamlaştırır.  

 

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

hâle gelen doku, parafinin nüfuz etmesine elverişli hâle gelir. 

 

 Şeffaflandırmada kullanılan maddeler 

 

o Ksilen: En sık kullanılan şeffaflandırıcıdır. Alev alabilen tehlikeli 

bir maddedir. Doku uzun süre ksilende kalırsa sertleşme çok fazla 

olur. 
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o Toluen: Ksilene göre daha az sertleştirir, daha yavaş etkilidir. 

o Benzen: Çok hızlı etkili olmasına karşın toksik ve karsinojen 

olduğu için kullanılmamaktadır. 

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

örnekleri için alternatif bir şeffaflandırıcı olarak bildirilmektedir. 

o 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. 

 

 Sertleştirme / parafin infiltrasyonu 

 

Gömme ortamı olarak parafin, selloidin, selloidin-parafin kullanılabilir. Amaç, 

dokuları yarı sert ve kolayca kesilen materyal içine yerleştirmek ve şeffaflandırıcı ajanı 

dokudan uzaklaştırmaktır.  Parafin en çok kullanılan ortamdır. Bu aşamada dokular 58-60
0
C 

sıcaklıktaki parafin içinde 4 saat bekletilir. Böylece dokulardaki ksilol yerine parafin 

geçirilir. Sonuçta dokular kesilebilir sertlikte ve saydam hâle gelir. Bu işlemler elde ya da 

otomatik doku takip makinelerinde gerçekleştirilir. 

 

Kemik örnekleri bu işlemlerden geçirilmeden önce içlerindeki kalsiyum alınarak 

yumuşatılır. Bu amaçla %8’lik HCI+ %10’luk formik asit karışımı kullanılır. Bu işleme 

dekalsifikasyon denir.  

 

1.2. Doku Takip Yöntemleri 
 

Doku takip işlemleri, manuel (el takibi) ve ototeknikon (doku takip cihazı) 

cihazlarında otomatik olarak yapılır. 

 

1.2.1. Elle Doku Takibi  
 

Etüvde ısıtılmış takip çözeltileriyle dehidratasyon, seffaflaştırma ve parafinizasyon 

etüvde yapılır. 

 

Doku, diffüze olan kimyasalı, bir sonraki basamakta solüsyon kabına taşır. Bu nedenle 

takip basamaklarındaki ilk kimyasallar, bir önceki basamakta kullanılan kimyasallarla fazla 

kirlenir. Doku takibinde kullanılan dehidratasyon (alkol), şeffaflaştırma (ksilen) ve 

sertleştirme (parafin) solüsyonları en az iki kapta hazırlanır. Basamaklardaki son 

kimyasalların küçük miktarda bile bulaşı olmayacak şekilde temiz olması gerekir. Dokular, 

solüsyonlar arası geçişlerinde iyi bir şekilde süzdürüldükten sonra bir sonraki solüsyona 

nakledilmelidir. Büyük dokular hacimleriyle orantılı olarak yapılarında daha fazla kimyasal 

bulundurur. Bu dokular nakledildiği yeni kimyasalları daha fazla kirletir. Küçük dokularda, 

basamaklarda iki ksilen, iki parafin solüsyonu yeterli görülürken büyük doku takiplerinde bu 

solüsyon sayısı daha fazla olmalıdır. 
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 Takibi yapılacak dokunun türüne ve büyüklüğüne göre; 

 

 Basamaklarda kullanılacak kimyasal hacmine, 

 Kaç adet solüsyon basamağı oluşturacağına, 

 Basamaklarda kimyasallara uygulanacak ısı derecesine, 

 Basamaklarda bekleme süresine, 

 Doku takip süresine karar verilir. 

 

 Kimyasal solüsyonlar hazırlanır. 

 

 Dehidrasyon işlemi için %70’lik, %90’lık ve %100’lük alkol hazırlanır. 

Hassas dokular için daha düşük konsantrasyonlu alkol hazırlanır. Takip 

işleminde ısı uygulamasına karar verilmişse etüvde ısınmaya bırakılır. 

 Şeffaflandırma işlemi için ksilen hazırlanır. En az iki ksilen kabında 

planlanır, doku büyüklüğüne göre bu sayı daha fazla olmalıdır. Takip 

işleminde ısı uygulamasına karar verilmişse etüvde ısınmaya bırakılır. 

 

 Sertleştirme işlemi için kararlaştırılan miktar kadar katı parafin uygun bir kaba 

konarak etüvde erimesi için bırakılır. 

 Doku kasetleri, uygun bir sepete konur. Sepetin hazırlanan solüsyon kaplarıyla 

uyumlu, geniş gözenekli olmasına dikkat edilir. 

 Programlanan süreye uyarak dokular solüsyonlarda sırayla bekletilir. Doku 

sepeti, solüsyonlarda bekletme süreleri içinde periyodik aralıklarla çalkalanır. 

 Doku sepeti bekleme süresi sonunda bir sonraki kimyasala nakledilir. Sepetteki 

solüsyonlar, nakletmeden önce iyice süzülür. 

 Doku sepeti, son parafinde bekletme süresi bitiminde parafinler iyice 

süzdürüldükten sonra çıkarılır ve doku takibi sonlandırılır. Son parafin 

solüsyonunda ksilen kokusunun alınmaması gerekir. Ksilen kokusu varsa 

dokular taze parafin kabında bir süre daha bekletilir. Sepet bloklama bölümüne 

verilir. 

 

1.2.2. Doku Takip Cihazı İle Doku Takibi 
 

Otomatik doku takip cihazlarında yapılan doku takibidir. Ototeknikonlar çok çeşitli 

olmakla birlikte genel olarak yarı kapalı ve kapalı sistem doku takip cihazları olmak üzere 

ikiye ayrılır. 

 

 Yarı kapalı sistem doku takip cihazları 

 

Sepet içindeki dokuların kimyasal solüsyon kaplarına otomatik transferi ile yapılır. Bu 

cihazlarda genellikle 9-10 kimyasal solüsyon kabı ile 2-3 parafin kabı bulunur. Cihaz, doku 

kasetlerini istenen sürelerde bu solüsyonlar içinde bekleterek gerçekleştirir. Bu takip 

sisteminde çalkalama hareketi dikey veya daireseldir. Bazı modellerinde parafin kaplarına 

istenirse vakum ünitesi eklenebilir. 
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Resim 1.1: Yarı kapalı sistem doku takip cihazları (ototeknikon) 

 Kapalı sistem otomatik doku takip cihazları 

 

Doku takibi, cihazın reaksiyon haznesinde gerçekleşir. Doku kasetleri cihazın sepetine 

dizilerek bu hazneye yerleştirilir. Dokular bu haznede sabit kalır. Cihazın kimyasal saklama 

haznesinde 10-12 takip solüsyon kabı, 3-4 parafin kabı bulunmaktadır. Cihaz otomatik 

olarak kimyasal sıvıları reaksiyon haznesine transfer ederek doku takibini gerçekleştirir. 

Çalkalama hareketi gel-git şeklindedir. 

 

Resim 1.2: Kapalı sistem otomatik doku takip cihazı bölümleri 
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 Doku takip cihazının bölümleri 

 

 Doku sepetleri 

 

Doku kasetlerinin dizildiği ototeknikon reaksiyon haznesiyle uyumlu sepetlerdir. 

 

Resim 1.3: Kapalı sistem otomatik doku takip cihazı doku sepetleri (doku kasetleri dizilmiş ) 

 

 Reaksiyon haznesi 

 

Doku sepetlerinin konduğu, doku takip kimyasal sıvılarının transfer olduğu ve doku 

takibinin gerçekleştiği alandır. Bu alanda kaliteli doku takibi için istenirse cihaza vakum, 

basınç, ısı ve mekanik karıştırma gibi fonksiyonlar seçilerek çok sayıda doku takip programı 

uygulatılır. 

 

 Reaksiyon haznesi kapağı 

 

Basınçlara dayanıklı, toksik gazların çıkışını önleyen özelliktedir. Reaksiyon 

haznesinin gözlenebilmesi için genellikle camdan yapılmıştır. 

 

 Kimyasal bidonları 

 

Doku takip solüsyonlarının konulduğu 2-5 litre kapasiteli bidonlardır. Bunlar cihazın 

kimyasal saklama haznesi bölümünde bulunur ve kimyasal maddeye göre renklendirilmiştir. 

Cihazda belirtilen renk sistemine göre cihaza yüklenir. Bidonlarda zamanla kirlenen 

solüsyonlar, laboratuvar kimyasal atık imha kurallarına uyularak boşaltılır. Tekrar taze 

solüsyonların yüklemesi yapılır. 

 

Resim 1.4: Kapalı sistem doku takip cihazı kimyasal bidonları 



 

9 

 

 

 Flush (yıkama) bidonları 

 

Ototeknikonlar her doku takip bitiminde flush programlarıyla otomatik olarak 

temizliği yaptırılır. Bu amaçla kullanılan ksilen, alkol ve distile su bidonları vardır. Bunlar 

da cihazın kimyasal saklama haznesinde bulunur. 

 

 Parafin tankları 

 

Parafini eritme sıcaklığına sahip cihaza sabit haznelerdir. Katı parafinle doldurulur. 

 

 Kapalı sistem doku takip cihazlarının özellikleri ve avantajları şunlardır: 

 

 Çok sayıda dokunun takip işlemini yapabilmektir 

 Kullanılan kimyasallarla oluşan toksik gazların zararını ortadan 

kaldırmaktır. 

 Yükleme boşaltmanın kolay ve temiz yapılmasıdır. 

 Vakum, basınç, ısı, mekanik karıştırma işlemlerini uygulayabilmesidir. 

 Bilgisayar programları sayesinde çok sayıda ve değişik doku takip 

programlarını uygulayabilmektir. 

 

 Doku takip cihazında doku takip uygulaması 
 

 Cihazın kimyasal solüsyonları (alkol, ksilen, parafin ve yıkama 

solüsyonları) ve seviyeleri kontrol edilir. Eksik olan sıvılar tamamlama 

çizgilerine kadar tamamlanır. Kirli kimyasallar yenilerek cihaza yüklenir. 

 Cihaza flush programı uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilir. Cihaza 

flush işlemi her doku takibi bitiminde yapılmalıdır. 

 Doku sepetleri hazırlanır. 

 Reaksiyon haznesinin kapağı açılır. 

 Doku sepetlerinin reaksiyon haznesine yüklemesi yapılır. 

 Reaksiyon haznesinin kapağı kapatılır. 

 Monitörden fonksiyon butonlarıyla program girişi yapılır ve cihaz 

çalıştırılır. 

 Cihaz çalışmaya başladığında reaksiyon haznesi kontrol edilir. 

 Doku takip süresi dolduğunda cihaz reaksiyon haznesi kapağı açılır. 

 Doku kaset sepetleri çıkarılarak bloklama bölümüne alınır. 

 Cihaza flush programı uygulanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Dokuların takibini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Manuel olarak doku takibi yapmak için; 

 Dokunun adını ve protokol bilgilerini 

kurşun kalemle kasete yazınız. 

 Alkol, ksilen ve parafin kimyasallarıyla 

çalışmaya uygun kişisel koruyucu 

önlemler (maske, eldiven vb.) 

almalısınız. 

 Dokuları tespit kaplarından alarak doku 

kasetlerine yerleştiriniz. 

 Doku solüsyon kaplarının uyumlu 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Dokuları akan çeşme suyu altında en az 

24 saat bekletiniz. 

 Dokuların suda kalma sürelerine dikkat 

etmelisiniz. 

 Dokuları alkol serilerinden geçiriniz. 

 Alkol serileri ile çalışırken muhakkak 

kişisel koruyucu güvenlik önlemleri 

almalısınız. 

 Dokuları ksilol serilerine aktarınız. 
 Ksilol serilerine aktarma işlemlerine 

dikkat etmelisiniz. 

Doku takip cihazı ile doku takibi yapmak 

için; 

 Numuneye göre doku takip cihazının 

program ayarlarını yapınız. 

 Cihazların program ayarlarını ve 

kimyasal solüsyonlarını kontrol 

edebilirsiniz. 

 Dokunun adını ve protokol bilgilerini 

kurşun kalemle kasete yazınız. 

 Etiket yazma kurallarına dikkat 

etmelisiniz. 

 Dokuları tespit kaplarından alarak doku 

kasetlerine yerleştiriniz. 

 Doku sepetlerinin reaksiyon haznesini 

yüklemelisiniz. 

 Kasetleri doku takip cihazına 

yerleştiriniz. 

 Kasetleri doku takip cihazına dikkatlice 

yerleştirmelisiniz. 

 Cihazı çalıştırarak takip işlemini 

yapınız. 

 Takip işlemini yapmalı ve cihaza flush 

programı uygulamalısınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1) Aşağıdakilerden hangisinde doku takip işlemi doğru sıralanmıştır? 

A) Dehidrasyon —> Şeffaflandırma —> İnfiltrasyon 

B) Şeffaflandırma —> İnfiltrasyon —> Dehidrasyon 

C) Dehidrasyon —> İnfiltrasyon —> Şeffaflandırma 

D) İnfiltrasyon —> Şeffaflandırma —> Dehidrasyon 

 

2)Aşağıdakilerden hangisi doku takibinde dehidrasyon maddesi kullanılmaz? 

A) Aseton 

B) Metanol 

C) Ksilen 

D) Etil alkol 

 

3)Doku takibinde dokuyu sıcak parafinde tutmakla ne amaçlanmaktadır? 

A) Dokunun şeffaflaşması 

B) Doku suyunun uzaklaştırılması 

C) Doku yumuşaklığının korunması 

D) Dokunun sertleştirilmesi 

 

4)Aşağıdakilerden hangisi doku takibinde şeffaflandırıcı madde kullanılmaz? 

A) Ksilen 

B) Toluen 

C) Etil alkol 

D) Kloroform 

 

5)Aşağıdakilerden hangisi doku takip cihazının özelliklerinden değildir?  

A) Az sayıda dokunun takip işlemini yapabilme 

B) Çok sayıda dokunun takip işlemini yapabilme 

C) Yükleme boşaltmanın kolay ve temiz yapılması 

D) Vakum, basınç, ısı, mekanik karıştırma işlemlerini uygulayabilmesi 

 

 

 

 

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. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgi ve becerilerle dokuları özel kalıplar içerisinde 

parafine gömebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Doku bloklamasında kullanılan maddeleri araştırınız.  

 Konu ile ilgili çalışmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

2. DOKULARIN PARAFİNE GÖMÜLMESİ 
 

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. 

 

2.1. Parafin Serilerinin Hazırlanması 
 

Emdirme materyalini iyice emmiş olan doku örnekleri yine aynı materyal içine 

gömülür. Bu amaçla özel kalıplar içine emdirme materyali doldurulur. Sıvı durumdaki bu 

materyalin içine kesit yapılacak yüzleri tabana gelecek şekilde doku örnekleri yerleştirilir. 

Parafin kullanılıyorsa işlem çok hızlı yapılmalıdır zira oda ısısında parafin hızla sertleşir. 

İşlem bitince doku blokları hızla buzdolabına sertleşmeye bırakılır. Selloidin bloklaması 

farklı bir teknikle desikatör içinde yapılır. Plastik madde (akrilik, epoksi) kullanılıyorsa 

emdirmede kullanılan saf plastik madde sertleştirici katılarak özel kalıplara doldurulur içine 

doku örnekleri gömülür ve bu halleriyle polimerizasyona bırakılır. 

 

2.2. Parafin Kalıplarının Hazırlanması 
 

Günümüzde neredeyse tüm patoloji laboratuvarlarında gömme aleti bulunmaktadır. 

Bu alette parafini sıvı hâlde tutan hazne, gömmenin yapıldığı parafinin donmasını önleyen 

sıcak tabla ve blokları sertleştirmek için soğuk tabladan oluşur. Parafini sıvı hâlde tutan 

hazneden sıvı parafin kasete akıtılır. Penset kullanılarak işlenmiş doku örneklerinin 

gözlenmek istenen yüzeyleri zemine gelecek şekilde yerleştirilir. Kasetin kenarına protokol 

kayıt numaraları yazılarak soğuk tablaya aktarılır. Ondan sonra mikrotomla kesit alıncaya 

kadar buzdolabında daha da sertleşmesi için saklanır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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2.3. Doku Gömme 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 işlemlerinin yapılmasına olanak sağlaması nedeniyle tercih edilir. Mikrotomda 

doku kesiti sırasında performansı iyileştirmek için bloklamada kullanılan parafine bal mumu, 

kauçuk, plastik vb. ticari maddeler katılabilir. Bu maddeler, donmuş parafin bloka şu 

özellikleri kazandırır: 

 

 Bal mumu; sertlik ve kesit slaytlarının birbirine yapışkanlığını artırarak uzun 

kesit şeridi elde etme özelliğini artırmak, 

 Kauçuk; kırılganlığı azaltma ve kolay seri kesit yapmak, 

 Plastikler; blokun sertlik ve destekliğini artırmaktır. 

 

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

sertleşmektedir; bu da özellikle küçük dokularda seri kesit alınmasını zorlaştırmakta, sert 

dokularda ise daha iyi desteklik sağlamasına neden olmaktadır. Patolojide rutin işlemlerde 

parafininin erime noktası 55-58
0
C’dir. 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 dıspenserdeki parafin miktarları kontrol edilir. Eksikse yeteri miktarda 

parafin eklenerek döküm işleminden önce erimesi sağlanır. 

 

Resim 2.1: Parafin 

2.4. Dokuları Gömme Yöntemleri 
 

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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2.4.1. Elle Parafine Gömme 
 

Elle doku bloklama aşağıdaki araç ve 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 yüklenerek dökümden önce erimesi sağlanmalıdır. 

 

Resim 2.2: Dispenser 

 Parafin dağıtma kabı 

Dispenser’den alınan sıcak parafini nakletmede kullanılan kulplu kaptır. 

  

Resim 2.3: Parafin dağıtma kabı 

 Pens 

Dokunun kasetten alınması, bloklara nakledilmesi ve pozisyon verilmesinde kullanılır. 
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Resim 2.4: Pens 

 Blok L demirleri 

Parafin blok kalıbı oluşturmada kullanılan ‘L’ şeklinde demirlerdir. 

 

Resim 2.5: Blok "L" demirleri 

 Blok etiketi 
Blok numarası ve kodun yazıldığı kâğıt etiketlerdir. 

 

Resim 2.6: Blok etiketi yazımı 

2.4.1.1. 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. 
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Resim 2.7: Blok demirlerinin dizimi 

 Blok etiketleri doku takip formundaki bilgilere göre yazılır. Blok etiketine doku 

takip formundaki biyopsi numarası ve kodu yazılır. 

 

Resim 2.8: Blok demirleri ve etiketleri 

 Doku kasetlerinin kapakları açılır. Kaset etiketleri okunarak doku takip 

formundaki sıralamaya göre döküm masası üzerine sıralanır. 

 

Resim 2.9: Doku kasetleri 

 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 gelmelidir. 

 Çok katmanlı dokuların tüm katmanlarının kesitte dokular gözükecek 

şekilde (örneğin; punch biyopside deri ve deri altı dokusunun kesitlerde 

gözükecek şekilde yatay olarak) olmalıdır. 

 Tüp yapısındaki bir lümene sahip dokular dikey (iç boşluğu kesitte 

gözükecek şekilde –Örnek, damar biyopsileri-) şekilde olmalıdır. 
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 Aynı bloka gömülecek küçük biyopsi örnekleri blok ortasına birbirine 

yakın şekilde olmalıdır. 

 Çini mürekkebi ile işaretli yüzeyi altta olacak şekilde tüm dokular pensle 

blok boşluğu ortasına yerleştirilmelidir. 

 

 Dokulara pensle pozisyon verilir, doku pozisyonu bozmayacak şekilde üzeri 

parafinle doldurulur. 

 

Resim 2.10: Dokunun bloka yerleştirilmesi  

 

Resim 2.11: Sıcak parafinle blokun doldurulması 

 Blok etiketi blok üzerine yerleştirilir, blokların iyice katılaşması beklenir. 

 

Resim 2.12: Blok etiketlemesi 

 Katılaşmış parafin bloklar blok ‘l’ demirinden ayrılır. 

 

Resim 2.13: Parafin blok 
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 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 

 

o Demir kalıp içine parafin dikkatsizce dökülürse donmuş blokta 

hava kabarcıkları meydana gelir. Kesit alırken parafin ufalanır ve 

dokular parçalanır. 

o Bloklar katılaşmadan blok demirlerinden çıkarılması, blokların 

şeklinin bozulmasına yol açar. 

o Aynı blok içinde birbirine uzak mesafelerde gömülmüş doku 

parçaları, kesitte zorluk oluşturur. 

 

2.4.2. Doku Gömme Cihazı İle Parafine Gömme 

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

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

yapılmasını sağlar. 

 

Resim 2.14: Doku gömme cihazı 

 

 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. 
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 Doku kasetlerini bekletme tankı: Doku takibinden çıkmış doku 

kasetlerinin konulduğu ısıtmalı alandır. 

 Base mould saklama tankı: Bloklamada kullanılacak base mould’ların 

konulduğu ve ön ısıtmasını sağlayan alandır. 

 o Base mould: Doku yerleştirilmesinde kullanılan değişik ebatlardaki 

kaplardır. 

 

Resim 2.15: Base mould’lar 

 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 mould’un tabanındaki sıvı 

parafin biraz katı hâle getirmek için kullanılan alandır. 

 Forseps: Doku tutmada kullanılan cihaza bağlı ısıtmalı penstir. 

 Forseps yerleri: Elektrikli forseps veya penslerin ısıtıldığı alandır. 

 

2.4.2.1. 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. 
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 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 2.16: Blok kasetine numara yazımı 

 Bloklanacak dokuya uygun ebatlarda bir base mould seçilir. 

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

parafinle doldurulur. 

 

Resim 2.17: Base mould'a doku yerleştirimi 

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

yüzeyine karar verilir ve bu yüzey üzerine doku base mould’a yerleştirilir. 
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Resim 2.18: Base mould'a doku yerleştirimi 

 Base mould sıcak plakadan soğuk plakaya kaydırılır. İçindeki dokuya 

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

beklenir. 

 Base mould’u 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 2.19: Base mould'un sıcak parfinle doldurulması 

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

blokların katılaşması beklenir. Katılaşmış blok kasetinden base mould ayrılır. 
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Resim 2.20: Blokların soğuk plakada bekletilmesi 

2.5. Dokuların Parafine Gömülmesinde Dikkat Edilmesi Gereken 

Noktalar 
 

Doku, doku takip sıvılarına daldırıldığında doku sıvısı ve çevresindeki sıvı arasında 

karşılıklı yer değişimleri olur ve bunu birçok faktör etkiler. Bu faktörler şunlardır: 

 

 Ajitasyon 
 

Takip sıvılarının karıştırılması veya dokuların sıvı içinde dikey ve yatay hareketler 

yaptırılmasıdır. Çok düşük ajitasyon hızı etkisizken yüksek ajitasyon uygulaması yumuşak 

ve gevşek dokularda bozulmaya yol açabilir. 

 

 Isı 
 

Isı penetrasyon (nüfuz etme) hızını artırırken soğuğu azaltır. Isı, her ne kadar süreci 

hızlandırsa da dokuları fazla ısıtmamaya dikkat edilmelidir çünkü bu büzülmeye, 

gevrekleşmeye ve kesit alımında zorluklara neden olabilir. Doku takibinde kullanılan 

sıvıların birçoğunun yanıcı, parlayıcı maddeler olması yangın tehlikesini artırabilir. 

 

 Viskozite 
 

Kullanılan sıvıların viskozitesi, dokulara penetre olma hızını etkiler, molekül 

büyüdükçe viskozitesi artar ve penertasyon hızı azalır. 

 

 Vakum 
 

Azaltılmış vakum, erimiş parafinle dokuların impregnasyonunda çok kullanılmaktadır. 

Bazı otomatik takip cihazlarında doku takibinin tüm basamaklarında vakum 

kullanılmaktadır. Dehidrasyonda ve şeffaflaştırmada vakumun kullanılmasının çok az 

avantajı vardır. Dokudaki hava kabarcıkları bu yolla uzaklaştırılır. 
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 Süre 
 

Doku takip süresi, standart bir süre değildir. Takip süresi laboratuvar çalışanlarının 

deneyimlerinin yanında takibi yapılan doku özellikleri ve takibi etkileyen faktörlerin 

bulunuşlarına göre belirlenir. Bunlar: 

 Doku tipi: Kemik, deri ve sinir gibi yoğun dokular; karaciğer ve böbrek 

gibi yumuşak dokular için gerekli sürenin yaklaşık iki katı süre gerektirir. 

Kan, kas ve fibröz yapı içeren dokular, aşırı sertleşme ve parafin 

banyosunda gevrek kırılgan olma eğilimi vardır. Bu tür dokuların 

infiltrasyon süreleri daha az olmalıdır. 

 Büyüklük ve kesit kalınlığı: Dokunun büyüklüğü ve kalınlığı, doku 

takibini tüm basamaklarda olduğu gibi tam dokuya parafin 

infiltrasyonunu etkiler. Kalın dokunun merkezine parafin penetrasyonu 

için uzun zaman gerekir ayrıca kalın doku daha fazla şeffaflaştıcı madde 

taşır ve bunu çıkarmak için de daha fazla parafin değişimi gerekir. Bunlar 

doku takip sürelerini uzatır. 

 

Doku takibinde ajitasyon, ısı, viskozite ve vakum gibi faktörler doku takip sürelerinin 

belirlenmesinde etkili olur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Dokuların parafine gömülmesini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Doku numunelerinin takibini yapınız.   Doku takip işlemi sırasına uyunuz. 

 Dokuları etüvdeki erimiş parafin 

serilerine aktarınız. 

 Parafin ısısının erime noktasında 

olmasına dikkat ediniz. 

 Parafin kalıplarını hazırlayınız. 
 Dokuları pens ile tespit ederek üzerini 

parafin ile doldurunuz. 

 Parafini tankta eritiniz. 
 Parafin ısısı erime derecesinin çok 

üstünde ise parafininizi soğutunuz. 

 Kalıpları erimiş parafinle doldurunuz. 
 Parafin ısısı, erime derecesinin altında 

ise parafini ısıtınız. 

 Parafinli dokuları etüvden alarak 

kalıplardaki parafine gömünüz. 
 Dokuları etüvden alırken dikkat ediniz. 

 Doku kimliği bilgilerini kâğıda yazarak 

ilgili kalıplardaki erimiş parafin üzerine 

yerleştiriniz. 

 Bloklar sertleşmeden etiketleri monte 

ediniz. 

 Etiketlemede kurşun kalem kullanmaya 

dikkat ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

1. Doku gömme cihazında doku yerleştirilmesinde kullanılan blok kabı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Dıspenser 

B) Base mould 

C) Forseps 

D) L demiri 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, parafin eritme cihazıdır? 

A) Doku depo tankı 

B) Bese mould 

C) Forseps 

D) Dispenser 

 

3. Doku takibi tamamlanmış dokunun infiltrasyon ortamı ile kaplanmasına ne ad verilir? 

A) L demiri 

B) Bese mould 

C) Bloklama 

D) Boyasız doku 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi doku bloklamasında yanlış bir uygulamadır? 

A) Çok katmanlı dokuların sadece tek bir katmanı gözükecek şekilde 

B) Tek katmanlı parçanın geniş kesit yüzeyi alta gelecek şekilde 

C) Çok katmanlı dokuların tüm katmanlarının kesitte dokular gözükecek şekilde 

D) Tüp yapısındaki bir lümene sahip dokular iç boşluğu kesitte gözükecek şekilde 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, doku gömme maddesi değildir? 

A) Selloidin 

B) Balmumu 

C) Parafin 

D) Kloroform 

 

 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle doku örneğinden mikrotomla istenilen 

kalınlıkta kesit alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde varsa patoloji laboratuvarlarına giderek parafin bloklardan 

mikrotomla kesit alma işlemini gözlemleyiniz.  

 Mikrotomun çalışma prensibini araştırarak edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

3. DOKULARDAN KESİT ALMA  
 

Işık mikroskobunda incelenecek preparatların hazırlanması için doku bloklarından 3-6 

μ 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. 

 

3.1. Parafin Bloklarından Kesit Alma 
 

En yaygın kullanılan sertleştirici maddedir. Kolay kullanılabilir olması, dokuya az 

zarar vermesi nedeniyle tercih edilmektedir. Parafin, petrolden elde edilmektedir. Patolojide 

rutin işlemlerde parafinin erime noktası 58-60°C’dir. İyi bir infiltrasyon için; 

 

 Doku, parafinde optimum sürede kalmalıdır fazla kalırsa dokuda sertleşme ve 

büzüşme oluşur. 

 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. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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3.1.1. Mikrotom Çeşitleri ve Özellikleri 
 

 Kızaklı mikrotom 

 

Daha çok selloidine gömülü dokularda ve büyük parafin blokların kesiminde tercih 

edilir. Rotary mikrotomdan farklı olarak kızaklı mikrotomda blok sabit, bıçak hareketlidir. 

 

 Kriyostat 

 

Acil cerrahi biyopsilerde ve özel boyama tekniklerinde kullanılır. Soğuk alan içine 

yerleştirilmiş bir çeşit rotary mikrotom yapısındadır. İnce ve seri kesit alınabilmesi ve 

otomatik sterilizasyon sistemi içermesi cihazın en büyük avantajlarıdır. 

 

 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. Çarkın her dönüşünde blok, 

düşey hareketle (ayarlanan kesit kalınlığında) yatay yerleştirilmiş sabit bıçak üzerine ilerler 

ve bir kesit alınır. Mikrotom üç ana bölümden oluşur. 

 

 Mikrotom gövdesi 

 

Şekil 3.1: Rotary mikrotom ve bölümleri 
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 Bıçak tutucusu ve bıçak 

 

Şekil 3.2: Rotary mikrotomda bıçak tutucu 

Bu mikrotomlarda günümüzde en yaygın kullanılan bıçak çeşidi, disposable 

bıçaklardır (tek kullanımlık bıçaklar). Bu bıçakların kesit kalitesi oldukça yüksektir. 

Paslanmaz çelikten imal edilir. Bıçak ağzı platin ve krom ile kaplı olanlar parafine gömülü 

dokuların kesiminde kullanılırken bıçak ağzı teflon ile kaplı olanlar kriyostatta kullanılır. 

Blok ve bıçak arasındaki açı genellikle 5º-10ºdir. 

 

Resim 3.1: Disposable mikrotom bıçağı 

     Blok veya materyal tutucusu: Parafin bloğun takıldığı başlıktır. 

Standart plastik kaset tutuculu ve değişken boyutlu blok tutuculu olan 

çeşitleri vardır. 
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Resim 3.2: Blok tutucu 

3.1.2. Rotary Mikrotomu İle Kesit Alma İşlemleri  
 

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 

çalışmalarıyla mümkün olur. 

 

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

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

[mikrometre (μm) = 0.001mm = 0.000 001m(10-6 m)]. 

 

 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 dısposable bıçak yerleştirilir. 

Bıçak, bıçak sıkma koluyla sıkıştırılır. 

 

                    

Resim 3.3: Disposable bıçak takılması               Resim 3.4: Disposable bıçağın sıkıştırılması 
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 Bloklar, mikrotomun blok tutucusuna yerleştirilir. Blok, blok tutucuda 

oynamayacak şekilde sıkıştırılır. 

                    

Resim 3.5: Blok tutucuya blok yerleştirilmesi 

 Blok kaba besleme kolu çevrilerek mikrotom bıçağına yaklaştırılır. 

 Bıçak açı ayarı yapılır. Blok ve bıçak arasındaki açı 5º-10º arasında olmalıdır. 

 

Resim 3.6: 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 en geniş 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 blokun 

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 bir birine yapışmış kesit şeridi elde 
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edilir. 4-5 slayttan oluşan kesit şeridi elde edilinceye kadar kesite devam edilir. 

Oluşan kesit şeridinin uç kısmı fırçayla bıçaktan kurtarılarak alınır. 

 

Resim 3.7: Doku kesiti 

 Oluşan kesit şeridinin serbest kısmı su banyosundaki 35 - 40°C’deki suya 

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

kıvrımlarının düzgün şekilde açılması sağlanır. Buna rağmen su yüzeyindeki 

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. 

  

Resim 3.8: Doku kesitinin sıcak su banyosuna atımı   

 

Resim 3.9: Sıcak su banyosunda doku kesiti 

 

 



 

32 

 

3.2. Taze Dokulardan Dondurma Mikrotomu İle Kesit Alma 
 

Cerrahi uygulamalar sırasında, deneysel çalışmalarda ötanazi uygulanmadan hemen 

önce veya agoni durumundaki hayvanlardan alınan doku örneklerinden kriostat adı verilen 

aletle dondurma kesiti alınır. Bu tip kesit alma; hızlı sonuç istenen olgularda, 

immunohistokimyasal çalışmalarda, enzim çalışmalarında ve özellikle rutin doku işlenmesi 

esnasında kaybolan lipid ile bazı karbonhidratların saptanmasında kullanılır. Kullanılan 

aletin içi -300 C gibi çok düşük ısılarda olup devamlı soğuktur.   

 

3.2.1. Dokuların Dondurulması 
 

Kesit alınacak doku örneği aletin doku taşıyıcısı üzerine özel sıvı damlatılarak 

yapıştırılır ve bu amaç için ayrılmış bölümde (-50) / (-55)
0
C bekletilerek doku örneği 

dondurulur. Bu şekilde doku örneği aynı zamanda tespit edildiğinden ayrıca bir histolojik 

işleme gerek kalmamaktadır. Aynı aletin içinde bir mikrotom da vardır ve mikrotomun kolu 

aletin dışındadır. Kesit alma işlemi diğer doku mikrotomlarında olduğu gibi elle veya 

otomatik de olabilir. Kesit kalınlığını ve alet içerisindeki bölümlerin farklı derecelerde 

soğutulmasını sağlayan sistemleri ve elektronik göstergeleri vardır. Dondurularak tespit 

edilen örneğin içindeki su donacak ve örnek, kesit almak için uygun sertliğe ulaşmış 

olacaktır. 

 

3.2.2. Kesit Alma İşlemleri 
 

 Blok numarası ve kodu yazılmış lam, dik şekilde 37- 400 
0
C sıcaklıktaki sıcak 

su banyosuna daldırılır. 

 Lam, su üzerinde yüzen doku şeridine yaklaştırılır. Doku şeridi lamla temas 

ettirilir. 

 Lam, doku kesiti alınmış yüzü su yüzeyi ile dar açı yapacak şekilde sudan 

çıkarılır. Doku, lam üzerine alınır. 

 Lamın alt yüzü gazlı bezle silinir. 

 

Resim 3.10: Lama doku alımı 

 Doku kesiti alınan lamlar, lam sepetine dik yerleştirilir. 
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Resim 3.11: Doku kesiti alınmış lamın doku taşıma sepetine yerleştirilmesi 

 Her bloğun kesiti tamamlandıktan sonra su banyosundaki suyun yüzeyinde 

kalan kesit kalıntıları, gazlı bez/kâğıt şeritle temizlenir. Bu işlem her blok kesiti 

tamamlandıktan sonra yapılır. 

 Lamlar 600 
0
C’lik etüvde 1-2 saat bekletilir. 

 Bu sırada doku içindeki parafin erir ve akar. 

 Lam üzerinde sadece doku kesiti kalır. 

 Preparatlar tüm parafini temizlemek ve dokuyu saydamlaştırmak üzere 20 

dakika ksilolde tutulur. 

 Daha sonra absolu alkolde ve %96’lık alkolde 5’er dakika tutulur.  

 Bundan sonra gerekli boya yöntemleri uygulanır. 
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SORUNLAR ÇÖZÜMLER 

1. Kesitler katlanıyorsa 

 Blok kenarı bıçak ile paralel 

değildir. 

 Blok kesit yüzü bıçakla paralel hâle gelinceye 

kadar tıraşlanmalıdır. 

 Bıçak bir alanda kördür. Bıçağın 

alt kısmında parafin toplanmıştır. 

 Bıçak yüzünü bıçağı kaydırarak değiştiriniz 

veya bıçağı değiştirerek bıçak altındaki 

parafini fırça ile uzaklaştırınız. 

 Bir alanda parafin fazla 

toplanmıştır. 

 Fazla parafini fırçalayarak uzaklaştırmalısınız. 

2. Alınan kasetlerin bir ince bir kalın olması 

 Doku veya laboratuvar ortamı için 

parafin çok yumuşaktır. 

 Bloğu buzla soğutunuz veya erime noktası 

yüksek parafine tekrar gömünüz. 

 Blok veya bıçak iyi tespit 

edilmemiştir. 

 Blok veya bisturi bıçağını kontrol ederek iyice 

tespit etmelisiniz. 

 Bıçağın blokla olan açısı alçaktır.  Açı hafifçe artırılır yani yükseltilir. 

 Mikrotomdaki arızadan 

kaynaklanabilir. 

 Kontrol etmeli veya bir yetkiliye kontrol 

ettirmelisiniz. 

3. Kesit kalınlığının dalgalı (ince-kalın) olması 

 Bıçak veya blok gevşektir.  Kontrol edip bıçak ve bloğu sıkıştırınız. 

 Bıçağın blokla olan açısı 

yüksektir. 

 Bıçağın blokla açısı alçaltılır yani bıçak 

yatırılmalıdır. 

 Kesit için doku veya parafin 

serttir. 

 Sert dokulara uygun bıçak kullanmalısınız. 

Bıçak açısını azaltmalı veya doku üzerine 

yumuşatıcı sıvı kullanmalısınız. 

 Dokuda kireçlenmiş alanlar vardır.  Hücrelere yeniden su kazandırınız ve 

kalsiyumsuzlaştırınız veya yüzey 

dekalsifikasyonu uygulayınız. 

4. Kesitlerde bıçak açısına bağlı olarak çatallanma veya çentiklenme 

 Bıçak yüzünde bozukluk veya 

parafin birikmesi vardır. 

 Bıçak yüzeyinde bozukluk varsa bıçağı 

değiştirmeli ama önce bıçak yüzeyini 

temizlemelisiniz. 

 Dokuda sert parçacıklar vardır.  Şayet kalsiyum varsa dekalsifikasyon 

uygulayınız. Mineral veya diğer tip 

materyaller varsa keskin bir bisturi ile bu 

kısımları uzaklaştırmalısınız. 

 Parafinde sert parçacıklar vardır.  Taze filtre edilmiş parafine yeniden 

gömmelisiniz. 

5. Ardışık (seri) kesitler alınamıyorsa 

 Kesit alma koşulları için parafin 

çok serttir. 

 Bloğu nefesinizle ısıtınız veya daha düşük 

ısıda eriyen parafine yeniden gömünüz. 

 Bıçak kenarında artıklar vardır.  Bıçağın kesit yüzünün arkasından fırça ile 

temizlemeli veya ksilolle nemlendirilmiş 

yumuşak bir bezle keskin yüzeye zarar 

vermeden silmelisiniz. 

 Bıçak açısı çok dik veya çok  Bıçağı uygun açıya getirerek ayarlamalısınız. 



 

35 

 

alçaktır. 

6. Bıçak geri dönerken parafin kesitler bıçağa yapışıyorsa 

 Bıçak açısı yetersizdir yani 

alçaktır. 

 Bıçak açısını yükseltmelisiniz. 

 Bıçak kenarında parafin vardır.  Fırça ile veya ksilolle nemlendirilmiş yumuşak 

bir bezle keskin yüzeye zarar vermeden bıçağı 

temizlemelisiniz. 

 Blok kenarında kalıntı parafin 

vardır. 

 Keskin bir bıçakla tıraşlayarak artıkları 

uzaklaştırmalısınız. 

 Ardışık (seri) kesitlerde durgun 

elektrik oluşmuştur. 

 Mikrotomu topraklamalısınız. Bıçak yakınına 

sıcak su getirerek buharla nemlendirmeli veya 

bunzen beki kullanarak bıçak etrafındaki 

havayı deiyonize etmelisiniz. 

7. Blok alanında bulunan dokunun tamamının kesitte bulunmaması 

 Doku parafinle yetersiz 

emdirilmiştir. 

 Doku işlenmesi aşamasındaki son parafinde 

birkaç saat tutulur. Şayet hata fazlaysa doku 

yeniden işlenir. 

 Parafin blok yerinden ayrılıyorsa  Sıcak spatula ile yeniden yapıştırılır. 

8. Kesitlerde aşırı basınç varsa 

 Bıçak keskin değildir.  Bıçağın kesit yüzeyini değiştiriniz veya bıçağı 

değiştiriniz. 

 Doku veya kesit alma koşulları 

için parafin çok yumuşaktır. 

 Bloku buzla soğutunuz veya yüksek ısıda 

eriyen parafinle yeniden bloklayınız. 

9. Kesitler doku banyosundaki suda yayılıyor ve dağılıyorsa 

 Doku parafinle kötü emdirilmiştir.  Doku işlenmesi aşamasındaki son parafinle 

birkaç saat tutulur. 

 Doku banyosunun suyu çok 

sıcaktır. 

 Banyonun sıcaklığını uygun ısıya (40- 45C
0
) 

düşürmelisiniz. 

10. Doku kesitleri bıçak üzerinde düzgün gelmiyor katlanıyor veya büzülüyorsa 

 Bıçak keskin değildir.  Bıçağın kesit yüzeyini değiştiriniz veya bıçağı 

değiştiriniz. 

 Bıçağın kesme açısı çok azdır.  Bıçağı uygun açıya getirerek ayarlayınız. 

 Kesitler kalındır.  Kesit kalınlığını azaltınız veya biraz daha 

yüksek ısıda eriyen parafin kullanınız. Kesim 

aşamasında bloğa üfleyiniz. 

Tablo 1.1: Kesit almada karşılaşılan sorunlar ve çözümleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Dokulardan kesit alma işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Parafin bloklardan kesit almak için: 

 Su banyosunun sıcaklığını 

ayarlayınız. 

 Su banyosu kullanma kurallarına dikkat 

ediniz. 

  Bıçak tutuculara bıçakları takınız.  Bıçaklar bıçak sıkma koluyla sıkıştırılır. 

 Bıçak tutucuyu mikrotoma takınız. 
 Mikrotom çeşitleri ve özelliklerine uygun 

bıçak takınız. 

 Bıçak tutucunun açısını ayarlayınız. 
 Blok ve bıçak arasındaki açının 5-10 

0
C

     

olmasına dikkat ediniz. 

 Doku bloklarını blok /kaset tutucuya 

takınız. 

 Blokları mikrotomun blok tutucusuna 

yerleştirmeli ve blok tutucuda 

oynamayacak şekilde sıkıştırmalısınız. 

 Dokuyu kesiniz.  Doku kesitini tekniğine uygun alınız. 

 Doku kesitini fırça yardımıyla 

bıçaktan alınız. 

 Fırça kullanılırken doku kesitine el 

değmemesine dikkat ediniz. 

 Doku kesitini benmariye aktararak 

düzeltiniz. 

 Benmaride sıcaklığın 37-40
0
C olmasına 

dikkat etmelisiniz. 

 Doku preparatını kurutunuz. 
 Doku preparatlarının homojen bir şekilde 

kurumuş olmasına dikkat etmelisiniz. 

Dondurarak dokulardan kesit almak için: 

 Dondurma mikrotomunun sıcaklık 

ayarını yaparak dondurma 

platformunun donmasını bekleyiniz. 

 Doku örneğinin donması için sıcaklığın -50 

-55
0
C olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Taze doku numunelerini dondurma 

platformuna yerleştirerek donması 

için yeterli süre bekletiniz. 

 Her numune için gerekli olan süreye 

uymalısınız. 

 Donmuş dokudan istenen kalınlıkta 

kesit alınız. 

 Dokunun kesitinin yapılacak işleme göre 

ayarlanmasına dikkat etmelisiniz. 

 Kesitleri suda düzeltiniz. 
 Kesitlerin suda katlanmamasına dikkat 

ediniz. 

 Kesitleri lam üzerine alınız. 
 Lamları  60 

0
C’lik etüvde 1-2 saat süre ile 

bekletmelisiniz. 

 Doku preparatını kurutunuz. 
 Doku preparatlarının homojen bir şekilde 

kurumuş olmasına dikkat etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Parafin bloktan mikron inceliğinde kesitler yapan cihaz aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mikrotom 

B) Bıçak tutucu 

C) Doku takip cihazı 

D) Ototeknikon 

 

2. Doku preparatları kesit sonrası hangi amaçla etüvde bekletilir? 

A) Dokuların kurumasını ve lama tutunmalarını artırmak 

B) Dokuları dekalsifiye etmek 

C) Dokuları şeffaflaştırmak 

D) Doku kırışıklıklarını gidermek ve şeffaflaştırmak 

 

3. 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 

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde kesit işlemi doğru sıralanmıştır? 

A) Mikrotomla kesit —> doku kesitini lama alma —> kesitlerin etüve kaldırılması—> 

blok soğutma 

B) Doku kesitini lama alma —>mikrotomla kesit —> kesitlerin etüve kaldırılması—> 

blok soğutma 

C) Kesitlerin etüve kaldırılması—> mikrotomla kesit —> doku kesitini lama alma —> 

blokları soğutma 

D) Blok soğutma —> mikrotomla kesit —> doku kesitini lama alma —> kesitlerin 

etüve kaldırılması 

 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 
 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle doku kesitinden parafini uzaklaştırdıktan sonra 

istenilen boyama tekniğine uygun preparat hazırlayabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Patoloji laboratuvarlarında yapılan histolojik çalışmalar konusunda araştırma 

yapınız. 

 Kesitlerden elde edinilen preparatların boyama tekniklerini inceleyiniz. 

 

4. DOKU PREPARATINI BOYAMA  
 

Veteriner histoloji; memeli ve kanatlı hayvanlarda öncelikle organizmanın en küçük 

canlı birimi olan hücrenin temel yapısal özelliklerini, fonksiyonlarını, doku, organ ve 

sistemlerini mikroskobik düzeyde inceler.  Histoloji bilimi, öncelikle ışık mikroskopi 

tekniğini, daha detaylı incelemeler için de elektron mikroskop tekniğini, immünohistokimya, 

histokimya gibi teknikleri kullanır.  

 

Genel amaçlı boyama tekniğinin esası; ışığı geçiremeyecek kadar kalın olan 

dokulardan ışığı geçirebilecek incelikte kesitler almak ve canlıda renksiz olan doku 

unsurlarını boyayarak mikroskop altında görülebilir hâle getirmektir. 

 

Materyal, canlıdan anestezi altında ya da biyopsi ile elde edilir. Doku örnekleri doku 

türüne göre değişmekle 1 cm
3
 ebatlarından büyük olmamalıdır.   

 

Organizmadan ayrılan doku ve organ parçalarının mikroskopla incelenebilecek 

duruma getirilmesi için uygulanan işlemlerin tümü histoloji tekniği olarak adlandırılır 

Histoloji tekniğinde izlenen sürece de doku takibi adı verilir. Doku takibinin amacı, dokuyu 

desteklemek için yeterince sert bir katı ortama gömmek ve kesitlerin alınması için gerekli 

sertliği vermektir. 

 

Histoloji tekniği uygulanan dokular genel olarak cansız, bazı dokular ise vital 

boyalarla canlı olarak incelenir. Mezenteryum, kurbağa yavrusunun kuyruğu, hamsterin 

yanak kesesi ve spermatozoon canlı olarak incelenir. 

 

Doku takibinin ilk aşaması tespit işlemidir. Dokularda canlılığın sona erdiği andaki 

özelliklere en yakın olarak korunmasını sağlayan tespit işlemi çok önemlidir ve itina ile 

yapılması gerekir. Tespitten sonra dokulardaki suyun kademeli olarak alınmasını sağlayan 

dereceli alkoller, dokuları şeffaflaştırmak için ksilol gibi bazı maddeler kullanılır. Suyu 

giderilen ve şeffaflaştırılan örneklere parafin ile vakumlu ortamda emdirme ve bloklama 

yapılır. Bloklama sonrası kesitler alınır (İncelenecek doku parçalarından elde edilen bu 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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ince dilimlere kesit (coupe) adı verilir.). İçinde doku bulunan parafinli bloktan mikrotom 

ile kesilen kesitler parlak tarafları alta gelecek (suya temas edecek) şekilde 35-40 
o
C’lik su 

havuzuna konur ve yüzdürülür. Kesit sırasında şekillenen kırışma ve katlanma hataları varsa 

fırça veya ince iğneler yardımıyla düzeltilir. Doku lam yardımıyla sudan alınır. Blok 

numarası ve kodu yazılmış lam, dik şekilde su havuzuna daldırılır. Lam, su üzerinde yüzen 

doku şeridine yaklaştırılır. Doku şeridi lamla temas ettirilerek lam üzerine alınır ve lam yatay 

pozisyonda olmak üzere bir tablaya konarak 37 
o
C’lik etüvde kurumaya bırakılır. 

 

Resim 4.1: Preparatların etüvde kurumaya bırakılması 

Bu şekilde elde edilen preparata deparafinizasyon, özel kaplarda boyama ve lam 

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

 

Dokularda, gerçekte var olmayan ancak histoloji tekniğinde kullanılan temel aşamalar 

ya da doku takibi sırasında ve boyanmış preparatlarda istenmeyen oluşumlar meydana 

gelebilir. Bu oluşumlar, kesit yüzeyinde boşluklar, dalgalanmalar, farklı tonlarda 

boyanmalar, boya kristallerinin çökmesi, hava kabarcığı gibi birtakım görüntülerdir. Bu gibi 

preparasyon hatalarının önlemek için bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bunlar; 

 

 Tespit aşamasında, yetersiz ya da uzun süreli tespit yapılmamalıdır aksi hâlde 

dokuda büzüşme, sertleşme ve buna dokulardan kesit alınamaması, kesitlerin 

dağılması gibi durumlar ortaya çıkar. 

 Dehidrasyon aşamasında aşırı dehidrasyon ya da yetersiz dehidrasyon, hücreler 

içinde vakuoller oluşmasına neden olabilir. 

 Uzun süre saydamlaşma , örneklerin aşırı sertleşmesine ve kesitlerin kırılmasına 

yol açar. Doku örnekleri denatüre olabilir. Bu durum da kesitlerde farklı 

renklerde boyamaya neden olur.  

 Dokulara parafin emdirme sürecindeki yetersizlik, kesitlerin lama alınmasında, 

süratle ve kesitlerin lam üzerinde tam anlamıyla açılmaması ile sonuçlanabilir. 
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Parafine gömülen doku örneklerinde, çevrede yeterli parafin olması, dokuya 

destek kesitlerin daha düzgün olmasını sağlayacaktır.  

 

4.1. Doku Preparatından Parafinin Uzaklaştırılması 
 

Dondurma mikrotomu ya da kriyostat ile elde edilen kesitler direkt boya eriyiğine 

konabilir fakat özellikle parafin kesitleri, kurumuş şekilleriyle boyanamaz. Bunların 

öncelikle suyla uyuşabilir duruma gelmesi gerekir. Bunun için de önce parafin giderilir. 

 

Lam üzerine alınan doku kesitinin boyanabilmesi için öncelikle parafinden 

kurtarılması işlemine deparafinizasyon denir.  

Parafin giderme işlemi için; 

 

 Doku taşıma sepetine yerleştirilmiş lamlar-doku kesitleri 35-40 
o
C’lik etüvde 15 

dakika bekletilir. Bu işlemle doku kesitlerinin kuruması ve lama daha iyi 

tutunmaları sağlanır. Isı doku çevresindeki blok parafininin ve dokuya infiltre 

olmuş parafinin de eriyerek uzaklaşmasını ve ksilolde daha kolay 

uzaklaştırılmasını sağlar.  

 Doku kesitleri ısı işleminden sonra iki ayrı kaptaki ksilolde onar dakika 

bekletilir. Bu işlem sonunda lamdaki ve dokulardaki parafinler uzaklaştırılır, 

dokular aynı zamanda şeffaflandırılmış olur.  

 Ksilolun giderilmesi amacıyla da dokular; sırasıyla dereceli alkollerde (%96, 

90, 80, 70 etil alkolde) her birinde üçer dakika bekletilir.  

 Doku kesitleri distile suda 10 dakika bekletilerek dokuların kaybettiği su tekrar 

kazandırılır böylece deparafinizasyon işlemi tamamlanır.  

 

Resim 4.2: Doku taşıma sepetine yerleştirilmiş lamların deparafinizasyonu 

4.2. Preparatın Boyanması 
 

Boyanmamış parafin kesitlerde çoğu doku elemanı renksizdir. Işık mikroskobu ile 

histolojik yapıyı ayırt etmek oldukça güçtür. Bu nedenle doku kesitlerinin boyanması 

gerekir.  
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Boyama, çeşitli hücre ve doku kısımlarının boyaları farklı şekilde tutmaları esasına 

dayanır. Boya, doku elemanlarının tümünü boyuyorsa genel boya; boya, doku elemanlarının 

özel yapılarını boyuyorsa seçici (özel) boya olarak ifade edilir. Bazik boyalarla farklı 

boyuyorsa -Bazı doku bileşenleri boyalarla birleştiğinde boyanın orijinal renginden ve 

dokunun diğer bölümlerinde oluşan renkten farklı bir renk oluşturur- metakromatik boya 

olarak adlandırılır. 

 

Genellikle dokular asit ve bazik boya ile boyanır. Bazik boya ile boyanan doku 

elemanları bazofilik, asit boya ile boyananlar ise asidofilik olarak adlandırılır. Genel olarak 

bazik boyalar dokuları mavi-mor, asit boyalar ise pembe-kırmızı renklerde boyar. Örneğin, 

eozin asit boyadır ve stoplazmayı pembe-kırmızı boyar. Hematoksilen bazik boyadır ve 

nükleusu mavi-mor boyar. 

 

Boyaların çoğu suda, bazıları ise alkol veya asetonda eritilerek hazırlanır. Tek bir 

boyama yöntemi ya da çoğu zaman birkaç boyama yöntemi bir arada kullanılarak boyama 

gerçekleştirilir. Histoloji ve patoloji laboratuvarlarında rutin incelemeler için genellikle 

hematoksilen-eozin birleşik boyama yöntemi kullanılır ama dokunun özelliğine bağlı olarak 

da farklı boyamalar yapılabilir. Genel yapısal özelliklerin belirlenmesi için de çoğunlukla 

Masson’nun trikrom boyama yöntemleri kullanılır. 

 

Boyanan örnekler daha sonra ksilol ile uyum sağlayan, entellan (Kanada balsamı) adı 

verilen sentetik bir madde ile kapatılarak kurumaya bırakılır. Dokulardan alınan kesitler 

üzerinde uygulanan bu işlemler dizisi sonucunda hazırlanan preparatlar mikroskop altında 

incelenmeye hazır hâle gelmiş olur. 

 

Manuel (elle) boyama dışında, “istasyon süresi sabit lineer boyama cihazı, carousel 

tipi boyama cihazları, istasyon süreleri değiştirilebilen kapalı sistem tam otomatik boyama 

cihazı” gibi otomatize boyama cihazları da geliştirilmiştir.  

 

4.3. Genel Amaçlı Boyama Yöntemleri 
 

Hayvansal dokuların histolojik incelemesinde kullanılan tekniklerin 

sınıflandırılmasında, genel doku boyama yöntemleri temel alınır. Bağ ve destek dokuları ile 

elastiki dokuları göstermek veya sinir dokuları göstermek için düzenlenmiş boyama 

yöntemlerinin bir kısım ortak parametreleri kullanılır. 

 

Sinir dokuları söz konusu olduğunda, nörolojik teknikler, genel doku tekniklerinden 

oldukça farklı olduğu için bu ayırımı yapmak kolaydır fakat bağ veya elastik dokular söz 

konusu olduğunda burada ele alınan gruplandırma daha genel olmak zorundadır. Çünkü bağ 

dokusu elemanlarını veya elastiğini ortaya çıkaran bazı teknikler, aynı zamanda iyi ortak 

doku boyalarıdır. Bu iki grup hâlinde kaba bir sınıflandırılmaya gidilmesi mümkün olabilir. 

Bu bağlamda genel boya teknikleri, amaca uygun kullanıldığı gibi genel anlamda da 

kullanılabilir. 
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4.3.1. Harris Hematoksilen-Eozin Boyama 
 

Hematoksilen, histopatoloji laboratuvarında kullanılan rutin boyadır. Rutin inceleme 

örneklerinin tümü hematoxylin-eozin (HE) boyası ile boyanır. İnceleme sonunda gerek 

duyulursa ek özel boyalar (histokimyasal, immünohistokimyasal) uygulanır. Genel doku 

boyası olarak nukleus ve stoplazma ayırımında histolojik boyalar içinde en geniş kullanımı 

olan ve dokunun farklı bölgelerini farklı boyayan hematoxylin-eozin boyası kullanılır.  

 

Hematoksilen, Meksika'da yetişen haematoxylen campechianum türü küçük bir ağacın 

kabuklarıından kaynatılarak elde edilir. Hematoksilen bir boyanın kaynağı olarak kullanılır, 

kendisi bir boya değildir. Boya olarak tesir etmesi için sodyum iyodat (NaIO3) veya cıva 

oksit (HgO) gibi oksidasyon ajanı ile okside edilmesi ve bir mordant ile renklerinin 

sabitleştirilmesi gerekir (En çok kullanılan mordantlar aluminyum, demir ve tungsten 

tuzlarıdır.). Böylece hematoksilen boya çözeltisi elde edilir.  

 

   Hematoksilen + Oksidasyon ajanı + Mordant = Hematoksilen Boya Çözeltisi 

 

Eozin, rutin histolojik boyamada alüminyum hematoxylinlere zıt boya olarak 

stoplazma boyanmasında kullanılır. Günümüzde eozin Y (eosine yellowish) şekli kullanılır. 

Eozin S ve eozin B kullanımı sınırlıdır. Normalde sarı-yeşil renkte olan eozine, %1’lik asetik 

asit ilavesiyle çözelti kırmızı renge dönüşür. Bu işlem, hematoksilenle mavi renge boyanan 

nukleusa kontranst veren parlak bir zemin oluşturur.  

 

 Hematoksilen-eozin boyama 

 

Hematoksilen solüsyonları, asit hematoksilenler ve alüminyum hematoksilenler olarak 

iki sınıfa ayrılır. Rutinlerde kullanılanlar alüminyum hematoksilenler olup bunların başlıca 

örnekleri; Ehrlich's haematoxylin, Harris's haematoxylin, ve Mayer's haematoxylin’dir. 

 

Hematoksilen genellikle nukeusu mavi–siyah renkte boyanarak intra-nukleer detayı iyi 

gösterir. Eozin ise hücre stoplazmasını ve bağ dokusu elemanlarını çeşitli varyasyonlarda 

pembe, turuncu ve kırmızı renkte boyar.  

 

Hematoksilen-eozin boyası ile hücre ve doku elemanları çekirdek mavi; stoplazma, 

pembe; eritrosit, kiremit kırmızı; kas, kırmızı; fibröz, doku açık pembe; kıkırdak, açıktan 

koyu maviye kadar renk tonlarında; mikoz, mavimtrak; kalsifiye doku, koyu mavi; protein 

çökelekleri pembe; bakteri toplulukları koyu mavi boyanır. 

 

 Araç gereçler  

o Laboratuvar saati  

o Lam taşıyıcı sepet  

o Boya kapları (Boya solüsyonlarının konduğu çeşitli ebatlarda metal 

veya cam kaplardır. Genelde lam sepetleriyle uyumlu yatık cam 

kaplar kullanılır.)  
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Resim 4.3: Boyama kapları (yatık şale) ve lam taşıma sepetleri  

o Hematoksilen-eozin boya seti (HE boyamada bulunan boya ve 

solüsyonlar, basamaktaki sıralarına göre boyama kaplarına “yatık 

şale” konularak boyama seti oluşturulur. Çoklu boyamalarda, 

birçok preparatın aynı anda boyanması durumunda iş yüküyle 

orantılı 500 veya 1000 cc’lik boyama kapları ve bunlara uygun lam 

taşıyıcı sepetleri kullanılır.)  

 

Resim 4.4: Hematoksilen-eozin boya seti 

o HE boya setinin başlangıcına deparafinizasyon solüsyonları ve 

dehidre solüsyonları eklenmesi çalışma kolaylığı sağlar.  

 

 Yapılışı 

o Distile sudan çıkarılan lam sepetinin suyu iyice süzdürülür ve 

hematoksilen boya kabına daldırılır ve 4 dakika bekletilir. 

Dokuların daha iyi boya alması için lam sepeti, aralıklarla boya 

solüsyonuna daldırılıp çıkarılır. Dokuların hematoksilen boyasıyla 

iyi boyanabilmesi için sepetteki ve lamdaki suyun iyi süzülerek 

suyun boya solüsyonuna taşınmasının azaltılması gerekir (Bu 

durum boyanın dilüe olmamasını ve kalitesini korumasını sağlar.). 

Hemotoksilen boyası oksidasyona bağlı olarak çökelti oluşturur. 

Boya solüsyonu süzülerek çökelti giderildikten sonra 

kullanılmalıdır.  

o Lam sepeti akan çeşme suyu altında 2 dakika bekletilerek fazla 

boya giderilir.  
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Resim 4.5: Doku kesitlerinin akan su altında yıkanması 

 

o Lam sepeti asit alkol solüsyonuna daldırılıp çıkarılarak dokular 

diferansiye edilir. Hızlı bir şekilde çeşme suyuna sokularak 

diferansiyasyon durdurulur.  

o Lam sepeti, dilüe amonyaklı suda bekletilerek dokuların 

mavileşmesi sağlanır. Akan su altında doku rengi berrak mavi renk 

kazanıncaya kadar bekletilir.  

o Hemotoksilenle boyanan lam sepeti eozin boyasına daldırılır, 1 

dakika bekletilir. Süre bitiminde lamlar çeşme suyunda yıkanarak 

boya işlemi bitirilir.  

o Boyanan lamlar düşük konsantrasyonlu %70, 95 ve 100’lük 

alkolden başlanarak dokular dehidre edilir ve etüvde kurumaya 

bırakılır.  

 

 Harris hematoksilen boya 

 

 Araç gereçler  

 

o Harris’s alum hematoksilen 5 g 

o Absolu alkol 50 cc 

o Alüminyum amonyum sülfat 100 g 

o Distile su 1000 cc 

o Cıva oksit 2,5 g 

 

 Yapılışı 

 

o Hematoksilen alkol içinde hafif ısıda eritilir.  

o Alüminyum amonyum sülfat ısı yardımıyla distile su içinde eritilir.   

o İkisi geniş bir erlenmayerde karıştırılır.   

o Hızla kaynatılır, ısıdan alınır.   

o Kabarcıklar çıkarken cıva oksit azar azar ilave edilir.   
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o Çözelti koyu mor renk alınca cam kap dıştan soğuk suya tutularak 

soğutulur.   

o Böylece boyamaya hazır hâle gelir fakat 2-3 gün bekletilirse daha 

olgunlaşır.   Olgunlaşmış çözelti koyu renkli şişelere alınıp ağzı 

sıkıca kapatılarak karanlık yerde saklanır.  Boya kullanılacağı 

zaman %4 oranında glasiyal asetik asit eklenir. 

 

4.3.2. Mayer Hematoksilen Boyama (Mayer'in Musikarmin Boyası) 
 

Genellikle karmen olarak bilinir. Temelde Mayer'in boyama solüsyonuyla aynıdır.  

Gulandular dokular, özellikle epitelyal kökenli musinler uygulanır. 

Absol alkol ile 5-8 saat veya %5'lik biklorit solüsyonu ile 5 saat tespit edilir. Parafin 

veya selloidin içinde saklanır. 

 

 Boya ve çözeltilerin hazırlanması 

 

 1 g karmin 0,5 g susuz alüminyum klorür (AICI3), 2 ml distile su içinde 

çözülür. 

 Bu karışım koyulaşıncaya kadar karıştırılır. 

 Karışım içinde dereceli olarak 100 ml %50 alkol eklenerek karıştırılmaya 

devam edilir. 

 24 saat bekletilir sonra süzülür. 

 Hazırlanan bu karışım stok solüsyon olarak saklanır. 

 Kullanılmadan önce 10 hacim distile suyla dilue edilir. 

 

  Yapılışı  

 

 Kesitler tekniğine uygun şekilde parafinden uzaklaştırılır. 

 Stok boyama solisyonuyla 10-15 dakikayla boyanır. 

 Distile suyla yıkanır. 

 %95'lik absol alkolde tutularak dehidrate edilir. 

 Preparat ksilolde şeffaflaştırılır ve balsam ile kapatılır. 

 

4.3.3. Delafield Hamatoksilen Boyama  
 

Eozin Y’li delafield hematoksileni boyamada gösterilmek istenen oluşumlar, 

embriyolar ve böbreklerdir.  

Fiksasyonda; bouin veya %10’luk formalin ya da zenker kullanılır. 

Bloklamada parafin kullanılır. 

 

 Boya ve çözeltilerin hazırlanması 

 

 4 g hematoksilin, 25 ml %95’lik etil alkol içinde çözünür. 

 400 ml doymuş sulu alüminyum amonyum sülfat eklenir. 

 Karışım 7 gün süreyle açık havada ve ışıkta bekletilir. 
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 Süzülür ve üzerine 100 ml gliserin, 100 ml metil alkol eklenir. 

 Solüsyon koyulaşıncaya yani 6-8 hafta kadar koyu bir şişede bekletilir. 

 Solüsyon kullanılmadan hemen önce eşit oranda distile su ile dilüe edilir. 

 

 Yapılışı 

 

 Kesitler suya indirilir. 

 Dilüe edilmiş delafield hematoksileni ile 15 dakika boyanır. 

 Çeşme suyunda yıkanır. 

 Akan suda 10 dakika bekletilir. 

 Eğer kesit hâlâ mavi ise kesitin üzerine 2 damla asit alkol konur (Asit 

alkol, 50 ml %50’lik alkole 3 damla HCl eklenerek hazırlanır.). 

 Sonra tekrar çeşme suyunda yıkanır. 

 Akar sudan alınan kesit üzerine birkaç damla eozin Y (eozin Y, %25’lik 

alkol ile %0,1-0,5 …………?) konur ve 2-5 dakika boyanır. 

 Distile suda hızlıca yıkanır. 

 %95 ve 100’lük alkollerden geçirilir. 

 Ksilol ile şeffaflaştırılır, balsam ile kapatılır. 

 Nukleuslar mavi, stoplazmik yapılar pembe boyanır. 

 

4.3.4. Erlich Hamatoksilen Boyama  
 

Uygulamada gösterilmek istenen oluşumlar nukleuslardır. Fiksasyonda zenker 

kullanılır. Bloklamada parafin kullanılır. 

 

 

 Boya ve çözeltilerin hazırlanması için: 

 

 2 g hematoksilen, 100 ml %95’lik alkol içinde çözülür.  

 100 ml distile su, 100 ml gliserin, 3 g amonyum veya potasyum alum 

(amonyum / potasyum aliminyum sülfat) ve 10 ml glasial asetik asit 

eklenir. 

 Karışıma 2 g sodyum iodat ilave edilir ve karıştırılır. 

 

 Yapılışı 

 

 Dokular ksilol ile parafinden uzaklaştırılır.  

 Hazırlanan boya solüsyonu içinde 2-5 dakika boyanır. 

 Çeşme suyundan geçirilerek mavileştirilir. 

 %0,5’lik sulu eozin Y’de 1 dakika boyanır. 

 Distile suda yıkanır. 

 %95 ve %100’lük alkollerden geçirilerek suyu alınır. 

 Ksilolde şeffaflaştırılır ve kapatılır. 

 Nukleuslar mor, stoplazmik yapılar pembe boyanır. 
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4.3.5. Böhmer Hematoksilen Boyama  
 

Böhmer tarafından tanımlanmıştır. İlk kullanılan boyalardan olup yeni boyaların 

geliştirilmesi ile günümüzde kullanılmamaktadır. 

 

4.4. Özel Amaçlı Boyama 
 

Patoloji laboratuvarında rutin HE boyası dışında, dokulara uygulanan histokimya ve 

immünhistokimya gibi boyama yöntemleri özel boya olarak isimlendirilir.  

 

  Histokimyasal boyama  
 

Çeşitli organik ve inorganik maddelerin doku içindeki varlığını, miktarını ve yerleşme 

özelliklerini ortaya koyan bir çalışma yöntemidir. Bu yöntem aradığımız madde üzerine bu 

madde ile reaksiyona giren renkli bir maddenin çöktürülmesi esasına dayanır. Başka bir 

ifadeyle sadece aradığımız maddenin bulunduğu yerlerin bu boya ile boyanır olmasıdır. 

Örneğin, Prusya mavisi ile doku içindeki demirin, PAS ile polisakkaritlerin varlığını hatta 

miktarını ortaya koymak mümkündür.  

 

En sık kullanılan histokimyasal boyalar PAS, alcien–blue, retikülin, masson trichrom, 

van-gieson, mason fontana, oil red, toluidin blue, MGP vb.dir.  

 

 İmmünhistokimyasal boyama  
 

Tüm doku sıvıları, vücut sıvıları ve iğne aspirasyon materyellerinde uygulanır. Bu 

materyallerdeki hücrelerin, özellikle stoplasmalarındaki intermedier flamentler, 

mikrotübüller, mikroflamanlar, nöroflamanlar ve hücre zarı reseptör proteinleri incelenir. Bu 

yapılar antijen kabul edilir. Dışarıda özel olarak üretilen antikorlar; anahtar kilit, koenzim-

substrat örneğinde olduğu gibi oluşturulan antijen-antikor kompleksi özel boyalar ile boyanır 

yani bu kompleks görülür hâle getirilir.  

 

En sık kullanılan immünhistokimyasal boyalar; peroksidaz-antiperoksidaz, avidin-

biotin peroksidaz, alkali fosfataz ve immungold enzim teknikleridir. 

 

İmmünhistokimyasal boyamanın patolojideki kullanım alanları şunlardır: 

 

 Farklı tümör tiplerinin ayırıcı tanısı, immünopatolojik hastalıkların 

tanınması (böbrek ve deri) için, 

 Östrojen ve progesteron reseptörlerinin tespiti için, 

 Enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmaların tanınması (CMV, hepatit B 

virüsü) için kullanılır. 
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4.4.1. Verhoeff’in Elastik Doku Boyama 
 

Fiksasyonda, %10’luk formalin ya da zenker, bloklamada parafin kullanılır. 

Gösterilmek istenen oluşumlar; elastik fibriller, nükleus ve kollajendir.  

 

 Boya ve Çözeltilerin Hazırlanması 

 

 Sıcaklığın yardımıyla 1g hematoksilin, 20 ml absol alkol içinde çözülür. 

 Karışım süzülür. 

 Süzüntüye, 8 ml % 2’lik sulu demir klorür (FeCL3) karışımı ve 8 ml iyot 

karışımı (2 g iyot ve 4 g KI 100 ml distile suda çözülür.) eklenir.  

 Bu karışım 24 saat içinde kullanılmalıdır. Boyamadan önce dokuların 

veya kesitlerin iyotla muhafaza edilmesi gereksizdir. Cıva artığı 

oluşumlar boyama solüsyonlarıyla uzaklaştırılır. 

 Yapılışı 

 

 Parafin tekniğine uygun bir şekilde parçadan uzaklaştırılır. 

 Parça, hazırlanan boya solüsyonunun içine batırılır, tamamen siyahlaşana 

kadar 15 dakikadan 60 dakikaya kadar tutulur. 

 % 2’lik sulu FeCL3 solüsyonunda diferansiye edilir. Diferensiyasyon 

sadece birkaç dakika gerektirir. Ayrışımın basamaklarını incelemek için 

kesit kurumadan düşük büyütmede incelenmelidir. Ayrışım uzun sürerse 

ve alkol ile muhafaza edilmezse kesit tekrar boyanabilir. 

 Çeşme suyunda yıkanır. 

 İyot solüsyonunun boyasını uzaklaştırmak için %95’lik alkol içine 

yerleştirilir ve kesit 5 dakika ve daha fazla çeşme suyu içine bırakılır. 

 %0,5’lik sulu floksin solüsyonunda ya da van gieson boyasında 3-5 

dakika zıt boyama yapılır. 

 Diferansiye edilir ve absol alkol ile takip edilen %95’lik alkol içinde 

dehidre edilir. 

 Ksilol ile şeffaflaştırılır ve balsam ile kapatılır. 

 Elastik fibriller yoğun maviden siyaha, nukleus maviden siyaha, kollajen 

kırmızı, diğer doku elementleri sarı boyanır. 

 

4.4.2. Fosfomolibdikasit-Hematoksilen Boyama (Fosfotungustikasit 

Hematoksilen Boyama) 
 

Fiksasyonda, %10’luk formalin, bloklamada parafin kullanılır (Masson’un trikrom 

boyama tekniğinde de kullanılan bir boyadır.). 

 Boya ve çözeltilerin hazırlanması 

 
 %5'lik sulu KMNO4 

 %2'lik sulu oksalik asit 
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 %4'lük sulu ferric ammonium sulphate 

 Phosphotungustic asit hematoksilen 

o Hematoksilen 0,5 g 

o Phosphotungustic asit 10 g 

o Distile su 500 cc 

o %0,25 sulu potassium permanganate (KMNO4) 25 cc 

o Hematoksilen 100 cc suda hafif ateşte çözülür. Geri kalan 400 

cc'de ateşte phophotungustic asit çözülür. Soğuduğu zaman iki 

karışım karıştırılır ve üzerine KMNO4 eklenir. 

 Regaud’un hematoksileni; 1g hematoksilen, 10 ml %95’lik alkol, 10 ml 

gliserin 80 ml distile su karıştırılır. 

 Pikrik asit; 2 hacim %95’lik alkol yaklaşık %7’lik doymuş pikrik asit, 1 

hacim %95’lik alkol karıştırılır. 

 Ponceau-asit fuksin; 3 g asit fuksin, 0,7 g ponceau de xylidine, 100 ml 

distile su, 1 ml glasial asetik asit karıştırılır. 

 Asetik anilin mavisi; %2’lik sulu asetik asit içinde doymuş anilin mavisi 

solüsyonu hazırlanır. 

 

 Yapılışı 

 

 Suya indirme işlemi yapılır. 

 Preparat, %5'lik permanganatta 5 dakika bekletilir. 

 Distile suda yıkanır. 

 Oksalik asitte 5 dakika bekletilir. 

 Distile suda yıkanır. 

 Ferric ammonium'da 1 saat tutulur. 

 Distile suda yıkanır. 

 Phosphotungustic asit hematoksilende 3-4 saat tutulur. 

 Distile suda yıkanır. 

 Alkol serilerinden geçirilir.  Ksilende 1 gece bekletilir. 

 Entellan ile kapatılır. 

 Neuroglia hücreleri, miyelin, bazı fibriller, nükleus, kas mavi boyanır. 

 

4.4.3. Masson’un Trikrom Boyama  
 

Masson tarafından tanımlandığı için bir yöntemdir ve Masson’un adı ile anılır. 

Gösterilmek istenen oluşumlar; kollajen fibriller, endokrin bezler, epitelyum, tiroit bezi, sinir 

(normal ve tümör) dokusudur. 

 

Fiksasyonda; bouin, regaud, helly ya da zenker, bloklamada parafin kullanılır. 

 

 Boya ve çözeltiler aşağıdaki gibi hazırlanır: 

 Regaud’un hematoksileni; 1g hematoksilen, 10 ml %95’lik alkol, 10 ml 

gliserin 80 ml distile su karıştırılır. 
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 Pikrik asit; 2 hacim %95’lik alkol yaklaşık %7’lik doymuş pikrik asit, 1 

hacim %95’lik alkol karıştırılır. 

 Ponceau-asit fuksin; 3 g asit fuksin, 0,7 g ponceau de xylidine, 100 ml 

distile su, 1 ml glasial asetik asit karıştırılır. 

 Asetik anilin mavisi; %2’lik sulu asetik asit içinde doymuş anilin mavisi 

solüsyonu hazırlanır. 

 Yapılışı 

 Dokular ksilol, alkol ve su ile parafinden uzaklaştırılır.  

 Önceden 45 
o
C ye kadar ısıtılmış %5’lik (ferrıc ammonıum sulphate) 

FeNH4(SO4) 2.12H2O içinde 5 dakika mordantlanır (renk sabitleştirici). 

 Çeşme suyunda yıkanır. 

 Regaud’un hematoksilen solüsyonu içinde 5 dakika boyanır. 

 %95’lik alkolde yıkanır. 

 Pikrik alkolde diferansiye edilir. 

 Çeşme suyunda yıkanır. 

 Ponceau-asit fuksin solüsyonunda 5 dakika boyanır. 

 Distile suda yıkanır. 

 Preparat 5 dakika %1’lik sulu fosfomolibdik asitte diferansiye edilir. 

 Asetik anilin mavisi solüsyonunu dökülür, 5 dakika beklenir. 

 Distile suda yıkanır. 

 Preparat 5 dakika %1’lik sulu fosfomolibdik asitde tekrar bırakılır. 

 %1’lik sulu asetik asitte 5 dakika bırakılır. 

 Absol alkolü takip eden %95’lik alkolde dehidrate edilir, yıkanır. 

 Ksilol ile şeffaflaştırılır, balsam ile kapatılır. 

 Nukleus siyah, stoplazma, intersellüler fibriller ve keratin vermillion 

kırmızı, kollejen koyu mavi, golgi aygıtı boyanmamış, kas mavi boyanır. 

 

4.4.4. Papanicoloau Boyama  
 

Jinekolojik ve nonjinekolojik sitolojik yaymalarda en fazla kullanılan boyama yöntemi 

papanicolaou boyasıdır (PAP). PAP, SVS için temel boyama yöntemi olup diğer tüm 

sitolojik materyal tiplerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. George Papanicolaou 

tarafından geliştirilmiştir. Papanicolaou boyama yöntemi, Pap-smear ya da pap-test adlarıyla 

da anılır. Papanicolaou boyama yöntemi, hücrelerdeki kötü huylu değişimlerin erken evrede 

saptanmasını sağlar. 

 

PAP boyası, belirtilen sitolojik materyallerden hazırlanan ve alkolle fiksasyonu 

yapılan yaymaların boyanmasında kullanılır. Sitolojik materyaller; jinekolojik smear, BOS, 

balgam, bronşial yıkama / fırçalama, plevra, periton ve perikard sıvıları, idrar ve İİAS’dir. 

 

 Boya ve çözeltilerin hazırlanması 

 

 PAP boyası; Papanicolaou’nun geliştirdiği multikromatik boyama 

tekniğidir ve harris hematoksilen, orange G ve EA (eozin, azure) 

boyalarından oluşur.  
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 Hematoksilen; nükleous boyası olup kromatin ile nükleer membranları 

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

 Orange G; stoplazmaya kolay penetre olan bir boyadır. Keratin 

mevcutiyetinde stoplazmayı sarı ya da portakal rengi boyar.  

 AE; eozin Y, light green ve bismark browndan oluşan polikrom bir 

karışımdır. İçeriğini oluşturan boyaların kombinasyonlarına göre AE-36, 

AE-50 ve AE -65 olarak üç çeşidi vardır.  

 

 Yapılışı 

 

 %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;  

 

o %85’lik alkol,  

o %75’lik alkol,  

o %50’lik alkollerden geçirilir.  

 

Resim 4.6: Yaymaların alkolden çıkarılması 

 

 Yaymalar çeşme suyunda 3-5 dakika yıkanır.  

 Harris hematoksilende 45 saniye-2 dakika bekletilir.  
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Resim 4.7: Haris hemotoksilen boyama 

 Lamlar, çeşme suyunda yıkanarak fazla boya giderilir.  

 Lamlar, asit alkolde 10 saniye çalkalanır. Diferansiyasyonla hücrelerin 

almış olduğu fazla boya uzaklaştırılır.  

 

Resim 4.8: Yaymaları asit alkolden çıkarma 

 Lamlar, hızlıca çeşme suyuna sokularak diferansiyasyon durdurulur.  

 Yaymalar artan konsantrasyonlu alkollerden sırayla geçirilir.  

 

o %50’lik alkol,  

o %75’lik alkol,  

o %85’lik alkol,  

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

almış olduğu hematoksilen tespit edilir.  
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 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’lik 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 1-2 damla Kanada balsamı / entellan damlatılarak hava kabarcığı 

oluşturmadan lamelle kapatılır. Lamlar mapeye dizilir.  

 

4.5. Preparatın Kapatılması 
 

Boyanmış preparatın uzun süre saklanması ve rengini koruyabilmesi için kapatılması 

gerekir. Kanada balsamı ve entellan, kapatıcı maddeler olarak kullanılır. 

 

 Boyamadan sonra preparatlar, 5–10 dakika etüvde ya da daha uzun süre oda 

ısısında kurumaları için bekletilir.  

 Preparatlar, kuruduktan sonra en az 15 dakika ksilolde tutulur.  

 Sonra ksilolden alınarak kurumaları için bekletilir.  

 Boyanan kesitlerin üzerine 1 damla Kanada balsamı damlatılır ve balsam 

üzerine lamel kapatarak kurumaya bırakılır. Hava kabarcığı çıkartılır. 

 Kapatıcı maddeler hem mikroskopta kolay incelenmeyi sağlar hem de boyanmış 

kesitlerin yıllarca korunmasını sağlar. Balsam kullanırken açık kapta 

katılaşacağı için farklı bir kaba azar azar ilave ederek kullanılmalı, işlem 

bittikten sonra kabın ağzı kapatılarak yerine bırakılmalıdır.  

 

Resim 4.9: Kanada balsamının damlatılması 
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 Bu işlemlerden sonra artık preparatımız mikroskopta incelenmeye hazır hâle 

gelmiştir.  

 İnceleme işlemi bittikten sonra tüm lam ve bloklar protokol sıralarına göre 

arşivlenir (blok arşivi, lam arşivi, rapor arşivi gibi). Kırılmış lam varsa 

yapıştırılır ve iyice kuruduktan sonra arşivleme yapılır. 

 

 

Resim 4.10:  Çekmeceli lam arşiv dolabı 
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UYGULAMA FAALİYETLERİ 
Hematoksilen-eozin boyama yöntemi ile boyama yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Doku preparatını ksilol serilerinden 

geçiriniz. 

 Forma, eldiven ve maske vb. giysilerle 

kişisel güvenlik önlemlerini almayı 

unutmayınız.  

 Doku preparatını alkol serilerinden 

geçiriniz. 

 Verilen sürelere uymalısınız. 

 Seri hareket etmelisiniz. 

 Akan çeşme suyu altında preparatı 

yıkayınız. 

 Çeşme suyunda lamların 1-2 dakika iyi 

yıkanmasını sağlamalısınız.  

 Preparatı hematoksilen boyası ile 

boyayınız. 

 Tortulaşmış hemotoksilen boyasını 

süzdükten sonra kullanmalısınız.  

 Suyu iyi süzülmemiş lam sepetlerini boya 

solüsyonuna sokmamalısınız.  

 Hematoksilinin boyama kalitesine göre 

yeni hazırlanmış ise 15 saniye, eski ise 5 

dakika bekletmelisiniz. 

 Preparatı çeşme suyunda yıkayınız. 
 Lamları çeşme suyunda 1-2 dakika iyice 

yıkamalısınız.  

 Preparatı asit alkolden geçiriniz. 

 Asit alkolü, 10 cc HCL + 1000 cc 

%70’lik alkol karışımı ile hazırlayınız. 

 Asit–alkole 1-2 kez daldırıp 

çıka4etmalısınız. 

 Preparatı akan çeşme suyunda 

yıkayınız. 

 Preparatların düzgün bir şekilde 

yıkandığından emin olmalısınız. 

 Preparatı amonyum hidroksit 

solüsyonundan geçiriniz. 

 Preparatı amonyum hidroksit 

solüsyonunu suda 10 cc amonyak + 1000 

cc distile hazırlayabilirsiniz. 

 Preparatı amonyum hidroksit solüsyonuna 

2-3 kez daldırıp çıkarmalısınız. 

 Preparatı akan çeşme suyunda 

yıkayınız. 

 Preparatların düzgün bir şekilde 

yıkandığından emin olmalısınız. 

 Preparatı eozin boyası ile boyayınız. 

 Eozinin boyama kalitesine göre yeni 

hazırlanmış ise 15 saniye, eski ise 5 

dakika tutmalısınız. 

 Preparatı artan konsantrasyonlardaki 

alkol serilerinden geçiriniz. 

 Son alkol solüsyonunun çok fazla eozin 

boyasıyla kirli olmamasına dikkat ediniz.  

 Preparatı ksilol serilerinden geçiriniz. 
 Ksilol serilerinden geçirme işlemlerine 

dikkat ediniz. 

 Doku üzerine 1 damla Kanada balsamı 

/ entellan damlatınız. 

 Ksilole alınan lamların tam 

kuruduğundan emin olmalısınız.  

 Doku üzerine yeteri kadar Kanada 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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balsamı / entellan damlatmalısınız.  

 Lameli ksilole daldırınız. 

 Lamel üzerindeki ksilolü 

damlatmadan lameli entellan üzerine 

kapatınız. 

 Bir süre bekledikten sonra lamel 

etrafındaki fazlalığı alınız ve preparatı 

kurutunuz. 

 Lamel seçiminde dokuya uygun boyutlu 

olan lamel seçmelisiniz.  

 Hava kabarcığı oluşturmadan lameli 

kapatmalısınız. 
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Doku preparatında Verhoeff’in elastik doku boyama yöntemi ile boyama yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel güvenlik önlemleri alınız. 

 Forma, eldiven ve maske vb. giysilerle 

kişisel güvenlik önlemlerini almayı 

unutmayınız. 

 Doku preparatını ksilol serilerinden 

geçiriniz. 

 Ksilol serilerini konsantrasyonlarına 

göre sıraya dizmelisiniz. 

 Dokuları azalan konsantrasyonlardaki 

alkol serilerinden geçiriniz. 
 Seri hareket etmelisiniz. 

 Akan çeşme suyu altında preparatı 

yıkayınız. 

 Preparattı kimyasal kalıntı kalmayacak 

şekilde yıkamalısınız. 

 Preparatı hematoksilen boyası ile 

boyayınız. 

 Hemotoksilen boyası tortulaşmış ise 

süzdükten sonra kullanmalısınız.  

 Preparatı boya çözeltisinde yeteri kadar 

bekletmelisiniz. 

 Preparatı distile suyla yıkayınız. 
 Preparattı boya kalıntısı kalmayacak 

şekilde yıkamalısınız. 

 Preparatı elastik doku boyası ile 

boyayınız. 

 Preparatı boya çözeltisinde yeteri kadar 

bekletmelisiniz. 

 Preparatı FeCl3 solüsyonundan 

geçiriniz. 
 Preparatı solüsyonda bekletmelisiniz. 

 Preparatı distile suyla yıkayınız. 
 Preparattı kimyasallar tamamen 

uzaklaşıncaya kadar yıkamalısınız. 

 İyot kalmayıncaya kadar etil alkolde 

bekletiniz. 

 Preparatı alkolde yeteri kadar 

bekletmelisiniz. 

 Preparatı van gieson boyası ile 

boyayınız. 

 Preparatı boya çözeltisinde yeteri kadar 

bekletebilirsiniz. 

 Preparatı artan konsantrasyonlardaki 

alkol serilerinden geçiriniz. 

 Alkol serilerini konsantrasyon oranlarına 

göre yerleştirdiğinizden emin 

olmalısınız. 

 Preparatı ksilol serilerinden geçiriniz. 
 Ksilol serilerini konsantrasyonlarına 

göre sıraya dizmelisiniz. 

 Doku üzerine 1 damla entellan 

damlatınız. 

 Entellanı doku dışında başka yerlere 

bulaştırmamalısınız. 

 Lameli ksilole daldırınız. 
 Lamelin ksilolle tamamen ıslandığından 

emin olmalısınız. 

 Lamel üzerindeki ksilolü 

damlatmadan lameli entellan üzerine 

kapatınız.  

 Arada hava boşluğu kalmamasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Bir süre bekledikten sonra lamel 

etrafındaki fazlalığı alınız ve preparatı 

kurutunuz. 

 Entellanın fazlalığını almada kürdan 

kullanabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi deparafinizasyon işleminde kullanılmaz?  

A) Ksilol 

B) Alkol  

C) Distile su  

D) Boya  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, preparatın Kanada balsamı ve entellan ile kapatılmasının 

amacıdır? 

A) Boyaların preparata nüfus etmesini sağlar. 

B) Boyanmış kesitlerin mikroskopta kolay incelenmesini ve yıllarca korunmasını 

sağlar. 

C) Preparattaki fazla boyanın akıtılmasını sağlar. 

D) Preparattaki boyayı tespit etmeyi sağlar. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisinin amacı, dokuyu desteklemek için yeterince sert bir katı 

ortama gömmek ve kesitlerin alınması için gerekli sertliği vermektir? 

A) Genel amaçlı boyama tekniği 

B) Özel amaçlı boyama tekniği 

C) Doku takibi 

D) Histoloji tekniği  

 

4. Aşağıdaki tanımlardan yanlış olanı bulunuz? 

A) Bazik boya ile boyanan doku elemanları asidofilik olarak ifade edilir. 

B) Boya doku elemanlarının tümünü boyuyorsa genel boya olarak ifade edilir. 

C) Boya doku elemanlarının özel yapılarını boyuyorsa seçici (özel) boya olarak ifade 

edilir.  

D) Bazik boya doku elemanlarını farklı boyuyorsa metakromatik boya olarak ifade 

edilir. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, histokimyasal boya grubundan değildir?  

A) Periyodik asit–schiff (PAS) reaksiyonu 

B) Masson trichrom  

C) Van gieson  

D) Giemsa 

  

6. Aşağıdakilerden hangisi, immünhistokimyasal boyamanın patolojideki kullanım 

alanlarından değildir?  

A) Bağırsak enfeksiyonlarına yol açan parazitlerin tanınması 

B) Farklı tümör tiplerinin ayırıcı tanısı, immünopatolojik hastalıkların tanınması   

C) Östrojen ve progesteron reseptörlerinin tespiti  

D) Enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmaların tanınması  
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7. Aşağıdakilerden hangisi, jinekolojik ve nonjinekolojik sitolojik yaymalarda en fazla 

kullanılan boyama yöntemidir? 

A) Delafield hamatoksilen boyama  

B) Masson’un trikrom boyama  

C) Papanicolaou boyama 

D) Verhoeff’in elastik doku boyama 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, Masson’un trikrom boyama tekniği sonucunda, hücre 

organellerinin normalde boyanması gereken renkten farklıdır? 

A) Nukleus siyah  

B) İntersellüler fibriller sarı 

C) Stoplazma kırmızı  

D) Kas mavi 

 

 

 

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 “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Parafinizasyon işlemi sırasında parafinin ısısı kaç derece olmalıdır? 

A) 30-40
0
C 

B) 10-15
0
C  

C) 40-50
0
C  

D) 58-60
0
C  

 

2. Doku takibinde solüsyonların dokuya daha iyi nüfuz etmesi, hava kabarcıklarının 

giderilmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi daha etkilidir? 

A) Ajitasyon 

B) Isı 

C) Viskozite 

D) Vakum 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi doku takip süresini kısaltıcı bir faktör değildir? 

A) Yüksek ısı 

B) Düşük ısı 

C) Vakum 

D) Ajitasyon 

 

4. Doku dehidrasyonunda yükselen alkol konsantrasyonu kullanılmasının amacı nedir? 

A) Dokuyu yavaş yavaş dehidre ederek sertleştirmek 

B) Dokuyu yavaş yavaş dehidre ederek yumuşaklığını korumak 

C) Dokuyu yavaş yavaş dehidre ederek fikse etmek 

D) Dokuyu yavaş yavaş dehidre ederek hücre büzülmelerini önlemek ve sertleştirmek 

 

5. Doku işlenmesi sürecinin ilk ve en önemli aşaması nedir?  

A) Parafin emdirme 

B) Dehidrasyon 

C) Tespit 

D) Saydamlaştırma 

 

6. Doku işlenmesi sürecinde aşağıdakilerden hangisi emdirme için uygun değildir?  

A) Parafin 

B) Jelatin 

C) Agar 

D) Gliserin 

 

7. Dondurma kesiti alma aşağıdaki hangi durumda kullanılamaz? 

A) Hızlı sonuç istendiğinde 

B) Düzgün histolojik yapı gözlenmek istendiğinde 

C) Enzim çalışmalarında 

D) Lipid ve karbonhidratların saptanmasında 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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8. Doku işlenmesi sürecinde aşağıdakilerden hangisi saydamlaştırmada kullanılmaz? 

A) Tolue 

B) Ksilol 

C) Kloroform 

D) Propilen oksit 

 

9. Mikroskobik inceleme sürecinde doku örneğinin geçirdiği aşamalar sırasıyla 

hangisidir? 

A ) Örnek alma ve makroskobik değerlendirme, tespit, dehidrasyon, yıkama, 

saydamlaştırma, emdirme, bloklama, kesit alma 

B ) Örnek alma ve makroskobik değerlendirme, tespit, yıkama, saydamlaştırma, 

dehidrasyon, emdirme, bloklama, kesit alma  

C ) Örnek alma ve makroskobik değerlendirme, tespit, yıkama, dehidrasyon, 

saydamlaştırma, emdirme, bloklama, kesit alma 

D ) Örnek alma ve makroskobik değerlendirme, tespit, yıkama, emdirme, 

saydamlaştırma, dehidrasyon,  bloklama, kesit alma 

 

10. Dokuların suyunu almak için aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılır? 

A) Ksilol 

B) Formol 

C) Alkol 

D) Amonyak 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, hematoksilen-eozin boyamada kullanılan kimyasal 

maddelerden biri değildir?  

A) Glasiyal asetik asit  

B) Ksilol  

C) Amonyum hidroksit 

D) Asit alkol 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi, preparatın Kanada balsamı ve entellan ile kapatılmasının 

amacıdır? 

A) Boyaların preparata nüfus etmesini sağlar. 

B) Boyanmış kesitlerin mikroskopta kolay incelenmesini ve yıllarca 

korunmasını sağlar. 

C) Preparattaki fazla boyanın akıtılmasını sağlar. 

D) Preparattaki boyayı tespit etmeyi sağlar. 
 

13. Doku kesitlerinde parafinin uzaklaştırılması hangi işlemle yapılır?  

A) Isı uygulaması 

B) Alkolleme 

C) Sudan geçirme  

D) Deparafinizasyon 
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14. Aşağıdaki boyama yöntemlerinden hangisinde, gösterilmek istenen oluşumlar 

embriyolar ve böbreklerdir?  

A) Harris hematoksilen-eozin boyama  

B) Mayer hematoksilen boyama  

C) Delafield hematoksilen boyama  

D) Erlich hamatoksilen boyama  

 
15. Doku takibi yapılmış kesitlere histolojik boyalardan önce yapılması gereken işlem 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Vakum  

B) Deparafinizasyon  

C) Şeffaflaştırma  

D) Isı uygulaması  

 

16. Lam üzerine alınan doku kesitinin parafinden kurtarılması işleminde yanlış olanı 

bulunuz 

A) Doku taşıma sepetine yerleştirilmiş lamlar-doku kesitleri 35-40 
o
C’lik etüvde 15 

dakika bekletilir.  

B) Doku kesitleri ısı işleminden sonra iki ayrı kaptaki ksilolde onar dakika bekletilir.  

C) Ksilolün giderilmesi amacıyla da dokular; sırasıyla dereceli alkollerde (%70 80, 90, 

96 etil alkolde) her birinde on beşer dakika bekletilir.  

D) Doku kesitleri distile suda 10 dakika bekletilerek dokuların kaybettiği su tekrar 

kazandırılır.  

 

17. Deparafinizasyon işlemi hangi basamakla sonlandırılır?  

A) Distile suyla  

B) Sıcak parafin 

C) Etüvde bekleterek  

D) Ksilolle  

 

18. Aşağıdakilerden hangisi, vital boyalar kullanılarak canlı olarak incelenir? 

A) Mezenteryum 

B) Kurbağa yavrusunun kuyruğu 

C) Hamsterin yanak kesesi  

D) Hepsi 
 

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 D 

4 C 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 C 

4 A 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 A 

3 C 

4 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D  

2 B 

3 C  

4 A 

1 D 
2 A 
3 C 
4 B 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 B 

4 D 

5 C 

6 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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7 B 

8 D 

9 C 

10 C 

11 A  

12 B 

13 D 

14 C  

15 B  

16 C 

17 A  

18 D 
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