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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Histolojik Analizler Öncesi modülü ile doku fiksasyonu ve makroskobik çalıĢmayı
öğrendiniz.
Bu modülle neoplazi hakkında bilgi edinerek histolojik doku preparatı hazırlama
aĢamaları olan doku takibi, parafinle doku bloklaması, mikrotomla doku kesiti alma,
deparafinizasyon, rutin doku boyası ve doku preparatı kapatma iĢlemlerini
gerçekleĢtireceksiniz. Böylece doku preparatlarını mikroskobik incelemeye hazır hâle
getirebileceksiniz.
Patoloji laboratuvar çalıĢmalarının büyük bir kısmı manuel olarak
gerçekleĢtirilmekteydi. Son zamanlarda bu alanda meydana gelen teknolojik geliĢmelere
bağlı olarak manuel çalıĢmayı azaltan yeni cihazlar kullanılmaya baĢlanılmıĢtır. Bu modülde
manuel çalıĢmanın yanında otomatik cihazlarla yapılan çalıĢmalara da yer verilmiĢtir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle neoplazmanın/tümörün etiolojisini, patogenezini
ve vücutta meydana getirdiği fonksiyonel değiĢiklikleri açıklayabileceksiniz ve isimlendirme
kuralını uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Hücre çoğalması konusunu araĢtırınız.
Virüslerin çoğalmasını araĢtırınız.
Patoloji laboratuvarlarında yapılan histolojik çalıĢmalar konusunda araĢtırma
yapınız.

1. NEOPLAZĠ/TÜMÖR
Herhangi bir zedelenme ya da hastalık sonucu bir dokuda hücreler yıkıma uğradığında
o dokudaki stabil ya da labil hücreler proliferasyona uğrayarak zedelenme yerindeki eksiği
kapatmaya çalıĢır. Vücudumuzda meydana gelen progressif (ilerleme, ileriye doğru gitme,
geliĢme) ve proliferatif (hücre bölünmesi yoluyla çoğalma) olaylardan bir bölümü,
organizmanın yararına olan bir amaca yöneliktir. Örnek; itihap, hipertrofi ve hiperplazi,
organizmanın fazla çalıĢma gereksinimini karĢılar. Metaplazi de progresif ve proliferatif bir
olaydır. Örnek; mesane taĢlarında, mesane epitelinin daha dirençli olan çok katlı yassı epitele
dönüĢmesi gibi.
Hiperplazi, hipertrofi ve metaplazide hücrenin köken aldığı normal hücrenin yapısal
ve fonksiyonel görevlerini yerine getirecek Ģekilde çoğalması, büyümesi organizmanın
kontrolü altında gerçekleĢen olaylardır. Bu değiĢiklikler reversibl değiĢikliklerdir.
DeğiĢikliğe neden olan uyarıcı etki ortadan kalktığında bu olaylar geriler ya da duraklar.
Bazen bu tip olaylar vücudumuzun kontrolü dıĢında gerçekleĢerek yeni oluĢumlar
ortaya çıkar. Bu yeni oluĢumlara tümör denir. Tümör, normal dokuları aĢan, normal
dokulara uyum göstermeyen ve kendisini oluĢturan uyaranın yok olması durumunda bile
büyümeye devam eden anormal doku kitlesidir. Tümörün asıl anlamı ĢiĢliktir, yeni bir
oluĢum olduğundan buna neoplazi de denir.
Neoplazi, yeni oluĢum, yeni üreme, çoğalma ya da büyüme anlamına gelir. Tümör ve
neoplazi sözcükleri eĢ anlamlı olarak kullanılmaktadır. Tıp dilinde neoplazmalar genel
olarak tümör adıyla kullanılır. Tümörle ilgilenen tıp dalı onkolojidir (oncos: tümör, logos:
inceleme).
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1.1. Tümörlerin Adlandırılması
Tümörler, büyüme hızı, çevre dokuya invazyon ve metastaz yapma gibi biyolojik
davranıĢlarına göre benign (selim, iyi huylu), malign ( habis, kötü huylu) ve intermediyer
(ara) olarak üç gruba ayrılır. Tümörler ayrıca histolojik yapılarına göre de adlandırılır.


Benign tümörler: Tümör, lokalize kalacağı, diğer bölgelere yayılmayacağı gibi
hücresel özellikler gösteriyorsa biyolojik davranıĢlarına göre benign olarak
isimlendirilir. Histolojik olarak benign tümörler çıktıkları hücre ve doku adının
sonuna -om ya da -oma ekleri getirilerek adlandırılır. Örnek; fibröz dokudan
kaynaklanan benign tömör fibroma, benign kıkırdak tümörü kondroma olarak
isimlendirilir.



Malign tümörler: Tümörün komĢu yapılara invaze (komĢu dokulara yayılım)
olup onları harap eden ve uzak bölgelere yayılıp metastaz yapan kötü seyirli
tümörler, biyolojik davranıĢlarına göre malign tümörler olarak sınıflandırılır.
Malign tümörlerin hepsi kanser olarak adlandırılır. Kanser sözcüğü Latince’de
yengeç anlamına gelir. Tümörün vücudun herhangi bir bölgesine bir yengeç gibi
ayrılmaz bir Ģekilde yapıĢtığını tanımlamak üzere kullanılmaktadır. Kanserler
histolojik olarak çıktıkları dokulara göre yine iki büyük gruba ayrılır. Epitel
dokudan çıkan malign tümörlere karsinom, epitel dıĢındaki dokulardan
çıkanlara sarkom denir. Karsinom ve sarkom türlerini belirlemek amacı ile bu
sözcüklerin önüne hücre veya doku adını belirleyen uygun sözcükler konur.
Örnek; skuamöz hücreli karsinom, osteosarkom (kemik sarkomu) gibi. Tümör
adlandırılmasında blastom ya da blastoma ekleri de kullanılır. Blastom eki,
tümörün embriyonal hücreleri taklit ettiğini ve o hücrelerin niteliklerine sahip
olduğunu belirtir. Örnek; hepatoblastom, nefroblastom gibi.



Ġntermediyer tümörler: Benign ve malign tümörler arasında, sınırda yer alır.
Biyolojik davranıĢ olarak hangi yönde geliĢme göstereceği her zaman kesin
olarak belirlenemeyen tümörlerdir.
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KAYNAK DOKU
A) MEZENKĠMAL
KÖKENLĠ TÜMÖRLER
1. Bağ dokusu ve türevleri

2. Endoteliyal ve endotelle
ilintili dokular
Kan damarları
Lenf damarları
Sinovyum
Mezotel
Beyin zarları
3. Kan hücreleri ile ilgili
hücreler
Hematopoietik hücreler
Lenfoid doku
4. Kas
Çizgisiz kas
Çizgili kas
B) EPĠTEL
KÖKENLĠ
TÜMÖRLER

BENĠGN

SARKOMLAR
Fibrom
Lipom
Kondrom
Osteom

Fibrosarkom
Liposarkom
Kodrosarkom
Osteojenik sarkom

Hemanjiyom
Lenfanjiom

Anjiosarkom
Lenfanjiosarkom
Sinovioma (Sinoviosarkom)
Mezoteliom
Ġnvaziv meningiom

Meningiom

Lösemiler
Malign lenfomalar
Leiomyom
Rabdomyom

2. Cilt ya da adenkslerin
bazal hücreleri
3. Epiteliyal yüzey
Bezler ve kanallar

6. Böbrek epiteli
7. Karaciğer hücreleri
8. Ġdrar
yolları
(değiĢici)
9. Plesanta epiteli
10. Testis
epiteli
hücreleri)

epiteli

Çok katlı yassı hücreli ya da
epidermoid karsinom
Bazal hücreli karsinom

Adenom
Papillom
Kistadenom

4. Solunum yolları
5. Nöroektoderm

Leiomyosarkom
Rabdomyosarkom
KARSĠNOMLAR

Yassı hücreli
papillom

1. Çok katlı yassı

MALĠGN

Nevüs
Renal tübüler
adenom
Karaciğer hücreli
adenom
DeğiĢici hücreli
papillom
Mol hidatiform

(Germ

Adenokarsinom
Papiller karsinom
Kistadenokarsinom
Bronkojenik karsinom
BronĢial ―adenom‖
Melanom(Melanokarsinom)
Renal hücreli karsinom
Hepatoselüler karsinom
DeğiĢici hücreli papillom
Koriokarsinom
Seminom

Tablo 1.1: Benign ve malign tümörlerin isimlendirilmesi
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1.1.1.Benign Tümörlerin Özellikleri
Tümörün köken aldığı normal hücrelere yapısal ve fonksiyonel olarak benzemesine
diferansiyasyon denir. Tümör hücrelerinin normal hücrelere (köken aldığı hücre) benzerliği
fazla ise iyi diferansiye, az ise kötü diferansiye olarak ifade edilir. Tümör hücresi köken
aldığı doku hücresine hiç benzemiyorsa indiferansiye olarak adlandırılır. Bazı tümörlerde
tümörün hangi dokudan çıktığı, hangi hücreleri taklit ettiği söylenemeyecek kadar kötü
diferansiyasyon (indiferansiye) gösterir. Bu duruma anaplazi denir. Benign tümörler, köken
aldığı doku hücrelerine çok benzeyen iyi differansiye hücrelerden oluĢur. Normal
hücrelerden daha büyük ya da küçük olabilir fakat kendi aralarında çap, biçim ve boyanmada
farklılık göstermez. Benign tümörler bunun yanında aĢağıdaki özellikleri taĢır.







YavaĢ büyür. Fark edilmeleri için uzun zaman geçer.
Genellikle fibröz kapsülleri vardır.
Kitlesel olarak büyür, komĢu dokuları infiltre etmez.
Büyümeleri bir süre sonra durabilir.
Metastaz yapmaz.
Cerrahi giriĢimle tam olarak çıkarıldıklarında nüksetmez.

1.1.2. Malign Tümörlerin Özellikleri
Malign tümörler, iyi differansiye ile indiferansiye dereceleri arasında geniĢ bir yelpaze
arasında bulunur. Ġndiferansiye hücrelerden oluĢan malign tümörlere anaplazi adı verilir. Bir
malign tümör, histopatolojik yönden ne ölçüde anaplastik görünümde ise biyolojik davranıĢ
yönünden de o ölçüde malignetesi yüksektir. Anaplastik hücreler aĢağıdaki özellikleri taĢır.










Fonksiyonda azalma: Tümör hücreleri iĢlevini çok az yapar ya da hiç yapmaz.
ArtmıĢ büyüme gücü vardır. Böylece yayılma ve metastaz yapma özelliği
görülür.
Polarite yitimi: Doku hücrelerinin kendine özgü dizilimlerine polarite denir.
Tümör hücreleri karıĢık düzensiz bir dizilim gösterir.
Metastaz: Malign tümörde tümör hücrelerinin yayılması olayıdır. Birincil tümör
odağından ayrılan hücrelerin çeĢitli yollarla bedenin baĢka organ ya da
dokularına yayılarak oralarda ikincil yeni tümör odakları oluĢturması metastaz
adını alır. Bu yayılma lenf, kan yoluyla olur.
Malign tümörler, genellikle hızlı büyür.
Kapsülleri yoktur.
Malign tümör hücreleri tek tek ya da küçük gruplar hâlinde komĢu dokuların
aralıklarına girer ve oralara infiltre eder, komĢu dokunun hücre ve maddelerinin
yerini alarak dokuları invazyona uğratır.
Malign tümörler nüks edebilir. Nüks; tümör kitlesinin tümüyle cerrahi giriĢimle
çıkarılmasından, ıĢın uygulamasından (radyoterapi) ya da ilaçla iyileĢtirmeden
(kemoterapi) sonra tümörün yeniden ortaya çıkmasıdır.
Malign tümörler, tedavisiz bırakıldıkları hâllerde kısa sürede öldürücüdür.
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Benign GFve Malign Tümörlerin Özellikleri
Özellik
Benign tümör
Malign tümör
Büyüme hızı
Genellikle ilerleyici AĢırı hızlı, mitoz çok
ve yavaĢ; durabilir sayıda ve anormal
veya
gerileyebilir; olabilir.
mitoz seyrek ve
normaldir.
Mitoz sayısı ve türü
Az ve olağan
Pek çok ve atipik
Çekirdek kromatini
Olağan, normokrom
ArtmıĢ,
hiperkromatik
Diferansiyasyon
Ġyi, tümör hücreleri Az.
Yapı
atipik
köken aldığı dokunun hücrelerden oluĢur.
hücrelerine benzer.
Yerel geliĢme
Kitlesel geniĢleme
Ġnvaziv (çevre doku
içine yayılarak)
Çevre dokuya etki
Çok az
Pek çok, kanama,
nekroz
Çeper- kapsül
Çoğunlukla bulunur.
Yok.
Kan ve lenf damarı Yok.
Sıklıkla var.
invazyonu
Metastaz
- uzak Yok.
Sıklıkla var.
yayılım
Etkisi
Sıklıkla
belirsiz. Belirli ve kötü
Mekanik
etki
yapabilir. Kalp kası,
beyin
ve
bronĢ
lümenindekiler kötü
sonuçlar doğurabilir.
KaĢeksi
Yok.
Var.
Dejenaratif
Çok az ya da yok.
Sıklıkla var.
değiĢiklikler
Yineleme
Çok az ya da yok.
Sıklıkla var.
Tablo 1.2: Benign ve malign tümörlerin bazı özelliklerinin karĢılaĢtırılması

1.2. Metastaz Yolları
Metastaz; malign tümör hücrelerinin primer tümörle devamlılığı olmadan uzak
dokulara yerleĢip sekonder tümör odakları yapmasına denir. Malign bir tümörün en büyük
özelliği, invazyon ve metastazdır. Genel olarak malign tümör ne kadar anaplastik ve ne kadar
büyük olursa metastatik yayılma olasılığı o kadar artar. Tümör hücreleri; vücut boĢlukları ve
yüzeyleri, lenf damarları ve kan damarları yoluyla metastaz yapar.
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1.2.1. Vücut BoĢlukları ve Yüzeyleri Yoluyla Yayılma
Seröz yüzeye çıkabilen tümör kitleleri oradan boĢluğa dökülebilir ve boĢlukla ilgili
baĢka bir yerde oturabilir, buna implantasyon metastazı denir. Bu tür metastazlar sıklıkla
periton boĢluğu ile ilgili organlarda görülür.

1.2.2. Lenf Damarları Yoluyla Yayılma
Merkezi sinir sistemi dıĢında tüm organ ve dokularda lenf yolları vardır. Her organ ve
dokunun küçük lenf yolları ve bölgesel lenf düğümleri vardır. Lenf yollarına girebilen kanser
hücreleri önce bölgesel lenf düğümlerine ulaĢır. Koruma bariyeri oluĢturan lenf
düğümlerinin zamanla kanser hücresi ile dolmasıyla lenf düğümlerini geçerek yayılım baĢlar.
Lenf akımının ductus torasikustan sol vena jugularis yoluyla venöz kana karıĢır. Venöz kana
ulaĢan kanser hücresi kan yoluyla metastazlar yapar.

1.2.3. Kan Damarları Yoluyla Yayılma
Kanser hücreleri doğrudan invazyon yolu ile kılcal damar duvarından ve lenfatik
sistem yoluyla kan dolaĢıma girer. Tümör hücreleri arterlere göre venleri daha kolay invaze
edebilir. DolaĢıma giren kanser hücreleri, kan dolaĢımıyla vücudun her yanına ulaĢır.

1.3. Tümörün Konak Üzerine Etkileri
Tümörler, vücuttaki geliĢim bölgesine ve tümörün özelliğine göre konak üzerinde
aĢağıdaki belirtilerle etkisini gösterir.


Mekanik baskı: Malign ve benign tümörler sindirim ve solunum yollarında
tıkanmalara neden olabilir.



Doku yıkımı: Malign tümörler kemik dokusunun yerini alarak kemiklerde
patolojik kırıklara neden olur.



Kanama: Tümörler kanamalara, kan yitirilmesine ve öldürücü kanamalara
neden olabilir. Kimi zaman büyük bir arterin yırtılmasına, bunun sonucu
ölümcül kanamalara yol açar.



Enfeksiyon: Bir yüzeyde ülserasyon oluĢturması ve bundan sonra kanama ve
sekonder enfeksiyonların geliĢmesine neden olur.



Anemi: Kanserde anemi değiĢik nedenlerle ortaya çıkar. Örnek; ülsere tümörler
alanlarından kan yitimi ile barsaklarda yer alanlarda malabsorbsiyon sonucu,
kemik iliğini tutanlarda kan yapımının azalmasına bağlı olarak anemiler geliĢir.



KaĢeksi: Kansere bağlı birçok hastada beden yağı ve yağ harici beden
kütlesinde azalmanın yanı sıra belirgin zayıflık, iĢthasızlık ve anemi görülür. Bu
tüketici sendrom kaĢeksi olarak adlandırılır.
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Hormonal etkiler: Endokrin bezlerde oluĢan hem benign, hem malign
tümörlerin hormon ürettikleri görülür. Bunların da vücut üzerinde olumsuz
etkileri ortaya çıkar. Örnek; pankreas adacıklarının ß hücrelerinde oluĢan
adenom ya da karsinoma sıklıkla hiperinsülinizm oluĢturur ve bazen ölümle
sonuçlanır.

1.4. Kanserlerin Derecelendirilme ve Evrelendirilmesi
Tümörlerin diferansiyasyon ve metastaz durumlarına göre derecelendirme ve
evrelendirmeleri yapılır. Bunlara göre tedavi yöntemi belirlenir.

1.4.1. Malign Tümörün Derecelendirilmesi
Habis tümörlerin derecelendirilmesi, grade olarak G I’den G IV’e kadar belirlenir.
Malign tümörlerin gradı tümör hücrelerinin atipi, anaplazi dereceleri ile mitoz etkinlikleri
(büyüme hızında önemli bir özellik) incelenerek söylenir. Malign tümör hücreleri normal
hücrelere ne kadar çok benzerse malign gradı o kadar düĢük olur.
GI: Tümör hücrelerinin %75 inden fazlası diferansiyedir.
GII: Tümör hücrelerin %50- 75’i diferansiye hücrelerden oluĢur.
GIII: Tümör hücrelerinin %25-50’i diferansiye hücrelerdir.
G IV: Tümör hücrelerinin %25’den azı diferansiye hücrelerdir.

1.4.2. Malign Tümörlerin Evrelendirmesi
Stage olarak ifade edilen evrelendirme ise tümörün yayılım durumunu gösterir.
Malign tümörler metastaz durumlarına göre Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) önerisine ve
TNM sitemine göre aĢağıdaki sıralamaya göre yapılır.
T:
N:
M:

Primer tümör
Lenf düğümü tutulumu
Uzak yayılım

Bu sisteme göre primer tümörün büyüklüğü, bölgesel lenf düğümü metastazı ve uzak
organ ve dokulara metastazları aĢağıdaki Ģekilde değerlendirilir.
TO:
TIS:
T1:
T2:
T3:
NO:
N1:
N2:
fikse değil.
N3:
MO:
M1:

Primer tümör yok.
Ġn situ karsinom.
Tümör 2 cm’den küçük.
Tümör 2-5 cm.
Tümör 5 cm’den büyük.
Lenf düğümünde infiltrasyon yok.
Aynı yanda lenf düğümü tutulması var, düğüm fikse değil.
KarĢı yanda ya da her iki yanda lenf düğümü tutulumları var, lenf düğümü
Aynı yanda ya da iki yanda lenf düğümü tutulumları var, düğümler fiske.
Uzak metastaz yok.
Uzak metastaz var.
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1.5. Tümörlerin Etiyolojisi
Tümörlerin geliĢmesinde etken olan birçok etmen bulunmaktadır. Kanser yapan
nedenlere kanserojenler denilmektedir. Epitelyal habis tümörleri oluĢturanlara karsinojen,
genel olarak tümör yapan nedenlere tümörijen adı verilmektedir. Bunlar arasında en çok
karsinojen terimi kullanılmakta ve tümörijen anlamına alınmaktadır.
Karsinojen etkenleri ekzojen ve endojen olmak üzere iki gruba ayrılır.

1.5.1. Ġntrensek (Endojen) Etkenler
Tümör oluĢumunda kimi etkenler konağın kendisine aittir. Bunlara intrensek (endojen
ya da konağa ait etkenler) denir. Bu etkenlerin baĢlıcaları Ģunlardır:


Kalıtım ve genetik faktörler: Epidemiyolojik araĢtırmalarda kimi tümörlerin
kimi ailelerde daha sık olduğu ve yapılan araĢtırmalarda bazı tümörlerin
kalıtımla taĢındığı gözlenmiĢtir. Örnek; retinoblastom vakalarının %40’ı kalıtsal
olup soylara otozomal dominant olarak taĢınır.



YaĢ: Kanser, çocukluk yaĢlarından baĢlamak üzere her yaĢta görülür. Çocukluk
yaĢından sonra yavaĢ yavaĢ artar. 50-60 yaĢları arasında bu artıĢ hızlanır. 75
yaĢından sonra karsinom insidensi azalır. Ġleri yaĢlarda hücre değiĢiklikleri ve
immün gözetim mekanizmasındaki zayıflıklar nedeniyle malign tümörlerde artıĢ
gözlenir.



Cinsiyet: Kimi tümörler erkeklerde kimileri ise kadınlarda daha sıktır. Bu
farklılık cinsiyet hormonları, çevresel faktörler, meslek ve genetik faktörlerden
herhangi biri veya birkaçı ile ilgili olabilir. Akciğer, larinks, ağız, özefagus,
mide, kalın bağırsak, prostat ve mesane kanserleri erkeklerde sık görülen kanser
türleridir. Kadınlarda meme karsinomları, uterus serviksi karsinomları, safra
kesesi ve tiroid karsinomları sık görülür.



AlıĢkanlıklar ve sosyal koĢullar: Sigara içme, alkol kullanma, beslenme vb.
alıĢkanlıklar bazı kanserlerin oluĢmasına neden olur. Sigara içen ve fazla alkol
kullananlarda tümörler daha sık görülür. Çok alkol alanlarda orofarinks, larinks
ve özofagus karsinomları riskini artırdığı gözlenmiĢtir. Sigara içme alıĢkanlığı
olanlarda akciğer, larinks, ağız, özefagus ve mesane karsinomları daha sık
gözlenir. Beslenmede, besinlerde yağın çok oluĢu kolon ve meme kanseri
riskini artırdığı gözlenmiĢtir. Kilo fazlalığı olan kiĢilerde kanser riski daha
yüksektir.



Ġmmünolojik faktörler: Organizmada hücre çoğalmaları sırasında ya da dıĢ
etkenlerle mutasyonlar olabilir. Bu mutasyonlar sonucu oluĢan tümör hücreleri,
organizmanın immünolojik sistemi tarafından yok edilir, tümör oluĢumu
engellenir. Ġmmün sistemi zayıflamıĢ veya uzun süre immünosüpresif (immün
sitstemi baskılayıcı) tedavi görenlerde tümör oluĢum riskinin arttığı
gözlenmiĢtir.
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1.5.2. Ekstrensek (Eksojen) Karsinojen Etkenler
Tümör oluĢumunda kimi etkenler de dıĢardan gelir. Bunlara ekstrensek (eksojen, dıĢ
etkenler) denir. BaĢlıcaları; kimyasal maddeler (kimyasal karsinojenler), fiziksel nedenler
(fiziksel karsinojenler) ve canlı etkenlerdir. DSÖ insan kanserlerinin %80-90’ ının
ekstrensek faktörlere bağlı olduğunu bildirmektedir.

1.5.2.1. Kimyasal Karsinojenler
Tüm kimyasal karsinojenler RNA, hücresel proteinler ve özellikle DNA’daki
elektrondan zengin atomlarla reaksiyona girerek etkili olur. Böylelikle kimyasal
karsinojenler, DNA yapısında mutasyona ve yeni tür DNA moloküllerinin ortaya çıkmasına
yol açar. Kimyasal karsinojenler, direkt ve indirekt etkili kansirojenler olarak iki gruba
ayrılır.



Direkt etkili karsinojenler: Organizmada metabolik bir süreçten geçmeden
doğrudan DNA üzerine etki yapar, ona bağlanarak mutasyona yol açar.
Ġndirekt etkili karsinojenler (prokarsinojenler): Organizmada metabolik olaylar
sonucu aktif hâle dönüĢerek karsinojenik etki yapan kimyasallardır. Bu gibi
kimyasal maddeler prokarsinojenler olarak adlandırılır ve aktif son ürünlerine
nihai karsinojenler denir.

Kanser oluĢumunda etkili olan kimyasal maddeler, hücrelerde inisiyasyon (baĢlangıç)
değiĢiklikleri ve promasyon (üreme, hücre çoğalması) değiĢiklikleri olmak üzere iki ana tipte
lezyona neden olur. Kimyasal maddelerin inisiyasyon lezyon yapanlara karsinojen,
promosyon yapanlara ko-karsinojen ve hem inisyon hem de promosyon değiĢikliği yapanlara
tam karsinojen maddeler denir.


Kimyasal karsinojenler





Polisiklik hidrokarbonlar: Fosil yakıtlarında bulunur. Katran, is ve yanan
sigara dumanında bolca hidrokarbon türü kimyasal karsinojen maddeler
bulunur. Bu nedenle sigara, üzerinde önemle durulan bir karsinojen
etkendir. Izgarada piĢirilen ette, iste kurutulan et ve balık ürünlerinde bu
iĢlemler sırasında hayvansal yağlardan polisiklik hidrokarbonlar
oluĢabilir.
Aromatik aminler (Naftilaminler): Bu grupta mesane kanserine yol açan
2-naftilamin bulunur.
Azo boyalar:
o
o
o
o

Azobenzen (p-dimetil amino azobenzen), tereyağı sarısı olarak
kullanılır. Kanser yapıcı özelliği anlaĢılınca kullanımı
yasaklanmıĢtır.
Azotoluen, deri boyamasında kullanılır.
Benzen
Scarlet – red boyası, benzen gibi maddeler bu grupta yer alır.
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Doğal ürünler.
o




Alkoloidler
Ġnorganik etkenler:
o
o
o
o
o



Aflatoksin, yer fıstığı ve benzerlerinde görülen aspergillus flavus
mantarında açığa çıkan bir madde olup karaciğerde karsinoma
neden olur.

Asbest, asbest ile ilgili iĢ yerlerinde çalıĢanlarda ya da asbestli
topraklarda yaĢayanlarda (Diyarbakır, Çermik) akciğer tümörü ile
plevra mezoteliom geliĢmesine neden olmaktadır.
Arsenik
Nikel
Kobalt
Kadmium

Vinil klorür: Plastik yapımında kullanılan bu maddenin buharlaĢarak
solunum yoluyla bedene geçtiği anlaĢılmıĢtır. Karaciğerde anjiosarkom
geliĢmesine yol açmaktadır.

Kimyasal maddelerle kanser oluĢumuna ait ilk gözlem, Ġngiltere’de baca
temizleyicilerinde skrotumun sık görülmesi ile baĢlamıĢtır. Ġsin ve kurumun kanser yapacağı
düĢüncesi ile katranla hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde tümör oluĢumu kanıtlanmıĢtır.

1.5.2.2. Fiziksel Karsinojen Etkenler
GüneĢ ıĢığı (ültraviyole ıĢınlar): GüneĢin ıĢınlarından kaynaklanan doğal UV
radyosyonu deri kanserlerine (melanom, yassı hücreli karsinom ve bazal hücreli karsinom)
neden olabilir. En büyük risk altındaki kiĢiler çok güneĢli bölgelerde yaĢayan açık tenli
insanlardır. GüneĢin mor ötesi ıĢınları, deri epitel hücrelerinde DNA’nın yapısını bozarak
tümör geliĢmesine yol açar.
X (Röntgen) ıĢını: X ıĢını DNA çift sarmalında zincir kırıkları oluĢturarak temel
etkileri yapar.

1.5.2.3. Canlı Etkenler
Lepra, tüberküloz vb. gibi bazı bakteri enfeksiyonlarında oluĢan lezyonlarda,
schistosoma haematobium, bilharziyozis gibi parazitlerin mesane duvarında yaptığı tahriĢe
bağlı geliĢen kronik iltihap yerlerinden tümörler geliĢtiği gözlenmiĢtir.
Ancak canlı etkenlere bağlı tümör oluĢumu en çok virüslere bağlı olarak geliĢir.
AraĢtırmalarda hayvanlarda görülen bazı tümörlerin hücresiz filtratlarının baĢka hayvanlara
inoküle edilmesiyle aynı tip tümörler oluĢturulmuĢtur. Böylelikle tümörün virüsle ilgili
olduğu ve tümöral hastalığın hücresiz filtratlarla hayvandan hayvana taĢınabileceği
gösterilmiĢtir.
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Kanser yapan virüslere, onkojen virüsler denmektedir. Onkojen virüsler RNA ve DNA
virüsleri olmak üzere iki gruba ayrılır.
ONKOJEN VĠRÜSLER
Virüs
Tümör riski
Ġnsan papillom virüsü (HPV)
Deride siğil
Skuamöz
karsinom
riski
olan
epidermodisplaziye verrisi formis, juvenil
larinks papillomu (karsinom riski)
Kondiloma akuminatum (karsinoma riski)
Epstein-Barr
Burkitt lenfoması
Nazofarinks karsinomu
Herpes simpleks
Uterus serviksi karsinomu
Sitomegalovirüs
Kaposi sarkomu
Hepatitis B
Karaciğer karsinomu
Ġnsan T hücreli lösemi/lenfoma
T hücreli lösemi-lenfoma
Tablo1.3: Onkojen virüsler



DNA tümör virüslerinin etkileri:

Hücre içine giren DNA virüsü, hücrenin çekirdeğinde bulunan genetik yapıya katılır,
birlikte çoğalır. Böylece değiĢime uğrayan hücre, tümör hücresi özelliği kazanır.


RNA tümör virüslerinin etkileri:

RNA tümör virüsleri girdikleri hücrede RNA reverse transcriptase (RNA’dan DNA
yapan) enzimi etkisi ile kendi RNA’larının DNA örneğini ortaya çıkarır. Bu yeni ve yabancı
DNA, bulunduğu hücrenin kalıtsal maddesine girerek bozulmalara ve malign özellik
kazanmasına neden olur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda neoplazmanın/tümörün etiolojisini,
patogenezini ve vücutta meydana getirdiği fonksiyonel değiĢiklikleri açıklayabileceksiniz ve
isimlendirme kuralını uygulayabileceksiniz
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Organizmada meydana gelen uyarıcılara  Hiperplazinin tanımını yapınız.
karĢı oluĢan reversibl değiĢiklikleri  Hipertrofinin tanımını yapınız.
söyleyiniz.
 Metaplazinin tanımını yapınız.
 Tümörün
/
neoplazmanın
nedenlerini söyleyiniz.

oluĢ

 Organizmanın
kontrolü
dıĢındaki
oluĢumların
organizmaya
yabancı
oluĢumlar olduğunu unutmayınız.

 Organizmada meydana gelen yeni
oluĢumun hangi sözcüklerle ifade
edildiğini söyleyiniz.
 Tümörlerin biyolojik davranıĢlarına göre
isimlerini söyleyiniz.
 Tömörün köken aldığı hücre veya doku
ismine –om veya oma eki getirerek
histolojik isimlendirme yapınız.
 Lipit, kas dokusu vb. dokularda oluĢan
 Benign ve malign tümörlerin histolojik
benign ve malign tümörleri yazarak bir
olarak isimlendirme kurallarını ayırt
alıĢtırma yapınız.
ediniz.
 Epitel doku ve epitel doku dıĢında
geliĢen malign tümörü ifade eden
sözcüklerin
farklı
olduğunu
unutmayınız.
 Benign
ve
özelliklerini
karĢılaĢtırınız.
 Tümörün konak
söyleyiniz.

malign

tümörlerin
tablolaĢtırarak  Diferansiyasyon kavramını unutmayınız.

üzerene

etkilerini

 Tümör oluĢumunda etkili endojen ve
eksojen etkenleri söyleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Organizmanın kontrol mekanizmalarının dıĢında yeni bir doku oluĢmasına ne ad
verilir?
A) Kanser
B) Sarkom
C) Karsinom
D) Neoplazm
E) Mitoz

2.

Hangi tümörler doku ve hücre adının sonuna –om veya –oma ekinin getirilmesiyle
isimlendirilir?
A) Karsinomlar
B) Sarkomlar
C) Epitel kökenli karsinomlar
D) Bağ ve destek dokusu kökenli karsinomlar
E) Benign tümörler

3.

AĢağıdakilerden hangisi, benign bir tümördür?
A) Fibrosarkom
B) Liposarkom
C) Osteom
D) Anjiosarkom
E) Adenokarsinom

4.

Epitel dokusundan çıkan malign tümörlerin kaynak aldığı hücre veya dokuya hangi
sözcük eklenerek isimlendirilir?
A) Tümör
B) Oma
C) Sarkom
D) Kanser
E) Karsinom

5.

Epitel dokusu dıĢındaki dokulardan kaynaklanan malign tümörlerin kaynaklandığı
hücre veya dokuya hangi sözcük eklenerek isimlendirilir?
A) Tümör
B) Oma
C) Sarkom
D) Kanser
E) Karsinom

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile patoloji laboratuvarında histolojik doku takip
iĢlemlerini yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Laboratuvarda Güvenlik Önlemleri modülündeki kimyasal maddelere karĢı
güvenlik önlemleri faliyetini hatırlayınız.
Patoloji laboratuvarında kullanılan kimyasal maddelerin insan sağlığı üzerinde
etkilerini araĢtırınız.
Sağlık kuruluĢlarının patoloji laboratuvarlarına giderek doku takip iĢlemlerini
gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. HĠSTOLOJĠK DOKU TAKĠBĠ
Histolojik preparat hazırlama, dokuları mikroskobik incelemeye hazır hâle getirmektir.
Doku, fiksasyonla baĢlayan bir birini takip eden seri iĢlemler sonunda doku preparatları
hâline getirilir. Bu iĢlemler sırayla aĢağıda verilmiĢtir.



Fiksasyon
Doku takibi










Dehidrasyon ( suyunu alma)
SaydamlaĢtırma (clearing)
SertleĢtirme (infiltrasyon)

Parafin bloklama /parafin (embedding)
Kesit alma (sectioning)
Sudan alma
Rutin boya (staining)
Kapatma/montaj (mounting)

2.1. Doku Takibi
Fikse olmuĢ dokunun dehidrasyon, seffaflaĢtırma ve infiltrasyon iĢlemleriyle
bloklamaya hazır hâle getirilmesine doku takibi denir. Fikse olmuĢ dokuların mikrotomda 36µ kalınlığında kesitler yapılacak sertliğe (dirence) getirilmesi gerekir. Dokulara bu sertlik
genellikle parafin infiltre edilerek sağlanır.
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Fikse dokular direk parafinle infiltre olmaz, çünkü parafin suda erimeyen bir
maddedir.
Fikse dokunun parafinle infiltre hâle getirilmesi için;




Dehidrasyon (doku suyunun uzaklaĢtırılması)
ġeffaflaĢtırma (clearing)
SertleĢtirme (infiltrasyon) iĢlemleri yapılır.

NOT: Frozen kesit, immünohistokimya vb. çalıĢmalarında
yapılmadığından doku takibi iĢlemleri yapılmamaktadır.

parafin

bloklama

2.1.1. Dehidrasyon
Fiksasyonu tamamlanmıĢ dokuların ilk takip aĢamasına dehidrasyon (dehidratasyon)
denir. Dehidrasyon, dokuda var olan sudan ve tespit solüyonundan kurtarılması, arındırılması
aĢamasıdır. Dehidrasyon, genellikle alkoller kullanılarak gerçekleĢtirilir. Alkollerin çoğu
hidrofiliktir ve dokulardaki suyu en iyi çeken maddedir. Dilüsyonel dehidrasyon yöntemiyle
dokuların artan konsanstrasyonda alkollere transferi ile doku suları uzaklaĢtırılır. Doku
dehidrasyonunda yükselen ( %70, %95, %100’lük ) alkol konsantrasyonlarının kullanılması,
doku suyunun yavaĢ yavaĢ alınarak doku büzülmesini önleyip dokuya sertlik kazandırır.
Yapısı kolay bozulabilen dokularda daha düĢük konsantrasyonlu alkolle baĢlanılması uygun
olur.
Doku takibinde dehidrasyon iĢleminin yetersiz olması, doku takibi iĢlemlerinin
kalitesini düĢürür ve sonuçta yumuĢak dokular elde edilir. AĢırı dehidrasyon ise sert,
kırılgan, zor kesit alınan dokular elde edilmesine neden olur.


Dehidrasyonda kullanılan maddeler:





Etil alkol: En çok kullanılan dehidrasyon maddesidir. Berrak, renksiz,
kolay alev alabilen, orta derece toksik ve organik çözeltiler ile karıĢabilen
bir sıvıdır. Hızlı etkili ve hidrofilik (susever) bir maddedir. Dehidrasyon
için yükselen konsantrasyonlarda kullanılmalıdır.
Metanol: Özel kokulu, berrak, alev alabilen ve zehirli bir alkoldür.
Seyrek olarak tek baĢına dehidran olarak kullanılmaktadır.
Aseton: Renksiz, berrak, alev alabilen ve karakteristik kokulu bir
dehidrandır. Hızla dehidrasyon yapmaktadır. Aseton, hızla buharlaĢarak
dokuları sertleĢtirmektedir. Etanol ve metanole göre çözücü etkisi daha
fazla olduğundan özellikle yağlı dokuların takibinde dehidrasyon maddesi
olarak kullanılması önerilmektedir.

NOT: Bu maddelerle çalıĢırken muhakkak kiĢisel koruyucu güvenlik önlemleri
alınmalıdır.
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2.1.2. ġeffaflandırma
ġeffaflandırma, temizleme ve dealkolizasyon adıyla da anılır. ġeffaflandırıcı
maddeler; dokuyu ĢeffaflaĢtıran, dokudaki dehidrasyon maddesini uzaklaĢtıran,
temizleyebilen maddelerdir. ĠĢlem sonunda dokuları yarı Ģeffaf hâle getirir. Dehidrasyonda
kullanılan alkol gibi dehidran maddeler son sertleĢtime maddesiyle (parafinle) karıĢan, uyum
gösteren madde özelliğinde değildir. ġeffaflaĢtırıcı maddeler ise hem dehidran, hem de doku
sertleĢtirici maddelerle karıĢma özelliği gösterir. Bu iki madde arasında bir geçiĢ maddesi
gibi görev alır.
ġeffaflaĢtırıcı madde, dokudaki alkolle yer değiĢtirir. Böylece alkol ve sudan yoksun
hâle gelen doku, parafinin nüfuz etmesine elveriĢli hâle gelir.


ġeffaflandırmada kullanılan maddeler






Ksilen: En sık kullanılan Ģeffaflandırıcıdır. Alev alabilen tehlikeli bir
maddedir. Doku uzun süre ksilende kalırsa sertleĢme çok fazla olur.
Toluen: Ksilene göre daha az sertleĢtirir, daha yavaĢ etkilidir.
Benzen: Çok hızlı etkili olmasına karĢın toksik ve karsinojen olduğu için
kullanılmamaktadır.
Kloroform: Daha yavaĢ etkilidir. Özellikle tendon, kas ve uterus
örnekleri için alternatif bir Ģeffaflandırıcı olarak bildirilmektedir.
Limonen: Son yıllarda popüler bir temizleyici ajan olarak
kullanılmaktadır. Ksilene göre dokuları daha az sertleĢtirir, parafin ile
daha uyumludur.

NOT: Bu maddelerle çalıĢırken muhakkak kiĢisel koruyucu güvenlik önlemleri
alınmalıdır.

2.1.3. SertleĢtirme / Parafin Ġnfiltrasyonu
Dehidrasyon ve Ģeffaflandırmadan sonra dokuların mikrotom ile kesilebilmesi için
sertleĢtirilmesi gerekir. Bu iĢlem için en çok parafin kullanılmaktadır. Doku sertleĢtirmede
amaç, sıcak sıvı parafinin dokuya nüfuz ederek ĢeffaflaĢtırıcı maddeyle yer değiĢtirmesidir.
Bu iĢleme ―impregnasyon‖ (doyurma, doldurma) da denilmektedir.


Parafin: En yaygın kullanılan sertleĢtirici maddedir. Kolay kullanılabilir olması,
dokuya az zarar vermesi nedeniyle tercih edilmektedir. Parafin, petrolden elde
edilmektedir. Patolojide rutin iĢlemlerde parafinin erime noktası 55-58°C’dir.
Ġyi bir infiltrasyon için;



Doku, parafinde optimum sürede kalmalıdır. Fazla kalırsa dokuda
sertleĢme ve büzüĢmeler meydana gelir.
Parafinin erime derecesi kaliteli bir doku takibi için her gün kontrol
edilmelidir.
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Doku takibinde üç ayrı parafin kabı bulunmalı, son parafin kabında
Ģeffaflandırıcı madde kokusu alınmamalıdır. Parafin infiltrasyonu
sonunda dokuda az miktarda ĢeffaflaĢtırıcı madde kalması, mikrotom
kesiti sırasında dokunun ufalanmasına neden olur. Bunun için kaplardaki
parafin, iĢ yüküne bağlı olarak sık sık değiĢtirilmelidir.
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.

2.2. Doku Takibini Etkileyen Faktörler
Doku, doku takip sıvılarına daldırıldığında doku sıvısı ve çevresindeki sıvı arasında
karĢılıklı yer değiĢimleri olur ve bunu birçok faktör etkiler. Bu faktörler Ģunlardır:








Ajitasyon: Takip sıvılarının karıĢtırılması veya dokuların sıvı içinde dikey ve
yatay hareketler yaptırılmasıdır. Çok düĢük ajitasyon hızı etkisizken yüksek
ajitasyon uygulaması yumuĢak ve gevĢek dokularda harabiyete yol açabilir.
Isı: Isı penetrasyon (nüfuz etme) hızını artırırken soğuğu azaltır. Isı her ne kadar
süreci hızlandırsa da dokuları fazla ısıtmamaya dikkat edilmelidir. Çünkü
büzülmeye, gevrekleĢmeye ve kesit alımında zorluklara yol açabilir. Doku
takibinde kullanılan sıvıların birçoğunun yanıcı, parlayıcı maddeler olması
yangın tehlikesini artırabilir.
Viskozite: Kullanılan sıvıların viskozitesi, dokulara penetre oma hızını etkiler,
molekül büyüdükçe viskozitesi artar ve penertasyon hızı azalır.
Vakum: AzaltılmıĢ vakum, erimiĢ parafinle dokuların impregnasyonunda çok
kullanılmaktadır. Bazı otomatik takip cihazlarında doku takibinin tüm
basamaklarında vakum kullanılmaktadır. Dehidrasyonda ve ĢeffaflaĢtırmada
vakumun kullanılmasının çok az avantajı vardır. Dokudaki hava kabarcıkları bu
yolla uzaklaĢtırılır.
Süre: Doku takip süresi, standart olarak belirlenebilen bir süre değildir. Takip
süresi laboratuvar çalıĢanlarının deneyimlerinin yanında takibi yapılan doku
özellikleri ve takibi etkileyen faktörlerin bulunuĢlarına göre belirlenir. Bunlar:




Doku tipi: Kemik, deri ve sinir gibi yoğun dokular; karaciğer ve böbrek
gibi yumuĢak dokular için gerekli sürenin yaklaĢık iki katı süre gerektirir.
Kan, kas ve fibröz yapı içeren dokular, aĢırı sertleĢme 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 ĢeffaflaĢtıcı madde
taĢır ve bunu çıkarmak için de daha fazla parafin değiĢimi 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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2.3. Doku Takip Yöntemleri
Doku takip iĢlemleri, manuel (el takibi) ve ototeknikon (doku takip cihazı)
cihazlarında otomatik olarak yapılır.

2.3.1. El ile Doku Takibi
ĠĢ yükü fazla olan patoloji laboratuvarlarında el ile doku takibi giderek azalmakta ya
da terk edilmektedir. Bu yöntem, iĢ miktarı az laboratuvarlarda ekonomik olduğu için
sürdürülmektedir. Bunun yanında el ile doku takibinin diğer yöntemlere göre aĢağıdaki
avantajları da söz konusudur.





Büyük parçalar için optimal zaman ayarlanabilir.
Küçük parçalarda zamanı kısaltır.
Ekonomiktir.
Teknik arızalar (takip makinesinin bozuk olması veya elektrik kesintisi)
çalıĢmayı etkilemez. S

2.3.1.1. Elle Doku Takip Uygulaması
Etüvde ısıtılmıĢ takip çözeltileriyle dehidratasyon, seffaflaĢtırma ve parafinizasyon
etüvde yapılır.
Doku, bir önceki iĢlemde yapısına diffüze olan kimyasalı bir sonraki basamaktaki
solüsyon kabına taĢır. Bu nedenle takip basamaklarındaki ilk kimyasallar, bir önceki
basamakta kullanılan kimyasallarla fazla kirlenir. Doku takibinde kullanılan dehidratasyon
(alkol), ĢeffaflaĢtırma (ksilen) ve sertleĢtirme (parafin) solüsyonları en az iki kapta hazırlanır.
Basamaklardaki son kimyasalların küçük miktarda bile bulaĢı olmayacak Ģekilde temiz
olması gerekir. Dokular, solüsyonlar arası geçiĢlerinde iyi bir Ģekilde 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.


Takibi yapılacak dokunun türüne ve büyüklüğüne göre;







Basamaklarda kullanılacak kimyasal hacmine
Kaç adet solüsyon basamağı oluĢturacağına
Basamaklarda kimyasallara uygulanacak ısı derecesine
Basamaklarda bekleme süresine
Doku takip süresine karar verilir.
Kimyasal solüsyonlar hazırlanır.



Dehidrasyon iĢlemi için %70’lik, %90’lık ve %100’lük alkol hazırlanır.
Hassas dokular için daha düĢük konsantrasyonlu alkol hazırlanır. Takip
iĢleminde ısı uygulamasına karar verilmiĢse etüvde ısınmaya bırakılır.
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ġeffaflandırma iĢlemi için ksilen hazırlanır. En az iki ksilen kabında
planlanır, doku büyüklüğüne göre bu sayı daha fazla olmalıdır. Takip
iĢleminde ısı uygulamasına karar verilmiĢse etüvde ısınmaya bırakılır.
SertleĢtirme iĢlemi için kararlaĢtırılan miktar kadar katı parafin uygun bir
kaba konarak etüvde erimesi için bırakılır.

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

ġekil 2.1: Elle doku takip uygulamasında dokuların etüve kaldırılması

2.3.1.2. Otomatik Doku Takibi
Otomatik doku takip cihazlarında yapılan doku takibidir. Ototeknikonlar çok çeĢitli
olmakla birlikte genel olarak yarı kapalı ve kapalı sistem doku takip cihazları olmak üzere
ikiye ayrılır.
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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 gerçekleĢtirir. Bu takip
sisteminde çalkalama hareketi dikey veya daireseldir. Bazı modellerinde parafin
kaplarına istenirse vakum ünitesi eklenebilir.

Resim 2.1: Yarı kapalı sistem doku takip cihazları (ototeknikon)



Kapalı sistem otomatik doku takip cihazları: Doku takibi, cihazın
reaksiyon haznesinde gerçekleĢir. Doku kasetleri cihazın sepetine dizilerek bu
hazneye yerleĢtirilir. Dokular bu haznede sabit kalır. Cihazın kimyasal
saklama haznesinde 10-12 takip solüsyon kabı, 3-4 parafin kabı
bululmaktadır. Cihaz otomatik olarak kimyasal sıvıları reaksiyon haznesine
transfer ederek doku takibini gerçekleĢtirir. Çalkalama hareketi gel- git
Ģeklindedir.

Resim 2.2: Kapalı sistem doku takip cihazları (ototeknikon)
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Resim 2.3: Kapalı sistem otomatik doku takip cihazı bölümleri



Doku takip cihazının bölümleri


Doku sepetleri: Doku kasetlerinin dizildiği ototeknikon reaksiyon
haznesiyle uyumlu sepetlerdir.

Resim 2.4: Kapalı sistem otomatik doku takip cihazı doku sepetleri (doku kasetleri dizilmiĢ )



Reaksiyon haznesi: Doku sepetlerinin konduğu, doku takip kimyasal
sıvılarının transfer olduğu ve doku takibinin gerçekleĢtiği alandır. Bu
alanda kaliteli doku takibi için istenirse cihaza vakum, basınç, ısı ve
mekanik karıĢtırma gibi fonksiyonlar seçilerek çok sayıda doku takip
programı uygulatılır.
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Reaksiyon haznesi kapağı: Basınçlara dayanıklı, toksik gazların çıkıĢını
önleyen özelliktedir. Reaksiyon haznesinin gözlenebilmesi için genellikle
camdan yapılmıĢtır.
Kimyasal bidonları: Doku takip solüsyonlarının konulduğu 2 -5 litre
kapasiteli bidonlardır. Bunlar cihazın kimyasal saklama haznesi
bölümünde bulunur ve kimyasal maddeye göre renklendirilmiĢtir.
Cihazda belirtilen renk sistemine göre cihaza yüklenir. Bidonlarda
zamanla kirlenen solüsyonlar, laboratuvar kimyasal atık imha kurallarına
uyularak boĢaltılır. Tekrar taze solüsyonların yüklemesi yapılır.

Resim 2.5: Kapalı sistem doku takip cihazı kimyasal bidonları






Kapalı sistem doku takip cihazlarının özellikleri ve avantajları








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.

Çok sayıda dokunun takip iĢlemini yapabilme
Kullanılan kimyasallarla oluĢan toksik gazların zararını ortadan
kaldırması
Yükleme boĢaltmanın kolay ve temiz yapılması
Vakum, basınç, ısı, mekanik karıĢtırma iĢlemlerini uygulayabilmesi
Bilgisayar programları sayesinde çok sayıda ve değiĢik doku takip
programlarını uygulayabilmesi

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
yüklemesi yapılır.
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Cihaza flush programı uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilir. Cihaza
flush iĢlemi 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 giriĢi yapılır ve cihaz
çalıĢtırılır.
Cihaz çalıĢmaya baĢladığında reaksiyon haznesi kontrol edilir.

Kapalı Sistem Doku Takip Cihazında Doku Takip Örnek Uygulaması
Formalin, %10
Formalin

2 saat (35°C, vakum)
1,5 saat

Alkol %70

1 saat (vakum)

Alkol %95

45 dakika

Absolu alkol

45 dakika (vakum)

Absolu alkol

1 saat

Ksilen

1 saat

Ksilen

1 saat (vakum)

Parafin

30 dakika

Parafin

1 saat

Parafin

1 saat (vakum)

Toplam Süre

11,5 saat

FİKSASYON

DEHİDRASYON

ŞEFFAFLAŞTIRMA
SERTLEŞTİRME
(İNFİLTRASYON)

Tablo 2.1: Örnek doku takip uygulaması





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 FAALĠYETĠ

UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda histolojik doku takip iĢlemlerini
tekniğine uygun yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Doku takip programını kararlaĢtırınız.

 Kullanılacak kimyasal hacmine karar
veriniz.
 Basamaklarda kullanılacak solüsyon kap
sayısına karar veriniz.
 Basamaklarda bekleme süresine karar
veriniz.
 Doku takip süresine karar veriniz.
 Doku takip süresinde ısı faktörünün
etkisini unutmayınız.

 Doku takip solüsyonlarını hazırlayınız.

 Alkol, ksilen ve parafin kimyasallarıyla
çalıĢmaya uygun kiĢisel koruyucu
önlemler (maske, eldiven vb.) alınız.
 Doku türü ve büyüklüğüne göre hangi
derece alkolle baĢlayacağınıza karar
veriniz.
 Hassas ve küçük dokuların düĢük
dereceli
alkollerle
baĢlanılması
gerektiğini unutmayınız.
 Basamaklarda kullanılacak kimyasal
miktar ve kap adetlerini dokunun
özelliklerine göre belirleyiniz.

 Doku takip
ısıtınız.

 Alkol ve ksilenin yanıcı parlayıcı
maddeler olduğunu unutmayınız.
 Isıtma iĢlemini dikkatli yapınız.
 Isının kimyasalların buharlaĢmasını
artırıcı etkisini düĢünerek gerekli
tedbirleri alınız.

solüsyonlarını

 Doku kasetlerini sepete alınız.

etüvde

 Sepetin solüsyon kaplarıyla uyumlu
olmasına dikkat ediniz.
 GeniĢ gözenekli sepetleri tercih ediniz.

 Doku sepetini belirlediğiniz süre kadar
 Doku sepetini programlanan sürelere
solüsyonlarda bekletiniz.
uyarak
sırayla
doku
takip
 Solüsyonu iyice süzdükten sonra sepeti
solüsyonlarında bekletiniz.
bir sonraki solüsyona naklediniz.
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 Son parafin solüsyonundan ksilen
kokusu gelip gelmediğini kontrol ediniz.
 Doku sepetlerini son parafin kabından  Ksilen kokusu varsa dokuları taze
çıkararak doku takibini sonlandırınız.
parafinde bir süre daha tutunuz.
 Doku kasetlerinden parafinin iyice
süzülmesini sağlayınız.
 Doku sepetlerini parafin bloklamaya
gönderiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisinde doku takip iĢlemi doğru olarak sıralanmıĢtır?
A) Dehidrasyon —> Ģeffaflandırma
—> Ġnfiltrasyon
B) ġeffaflandırma
—> infiltrasyon
—> Dehidrasyon
C) Dehidrasyon
—> Ġnfiltrasyon
—> ġeffaflandırma
D) Ġnfiltrasyon
—> ġeffaflandırma
—> Dehidrasyon
E) ġeffaflandırma
—> Dehidrasyon
—> Ġnfiltrasyon

2.

AĢağıdakilerden hangisi doku takibinde dehidrasyon maddesi olarak kullanılmaz?
A) Aseton
B) Metanol
C) Ksilen
D) Etil alkol
E) Metil alkol

3.

Doku takibinde dokuyu sıcak parafinde tutmakla ne amaçlanmaktadır?
A) Dokunun ĢefafflaĢması
B) Doku suyunun uzaklaĢtırılması
C) Doku yumuĢaklığının korunması
D) Dokunun sertleĢtirilmesi
E) Doku suyunun korunması

4.

Doku takip aĢamasının hangi basamağında vakum uygulanması daha iyi sonuç verir?
A) Dehidrasyon
B) ġeffaflandırma
C) Ġnfiltrasyon
D) Dehidrasyyon Ģeffaflandırma
E) Bloklama

5.

AĢağıdaki faktörlerden hangisinde doku takip süresi daha uzun olur?
A) Yüksek viskoziteli sıvı – DüĢük ısı
B) Yüksek ısı- DüĢük viskoziteli sıvı
C) Vakum- Yüksek ısı
D) Ajitasyon- Vakum
E) DüĢük viskoziteli sıvı- Vakum

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu faaliyette
yapabileceksiniz.

kazandığınız

bilgilerle

parafinle

doku

bloklama

iĢlemini

ARAġTIRMA
Patoloji laboratuvarında doku bloklamasında kullanılan maddeleri araĢtırınız.

3. DOKU BLOKLAMA
Doku takibi, dokuya parafin infiltrasyonuyla sona erer. Bu iĢlemden sonra dokulara
sırasıyla bloklama, mikrotomda kesit alma, dokuları suya atma ve dokuları lama alma
iĢlemleri yer alır. Bu iĢlemler sonunda deparafinize edilmemiĢ boyasız doku kesitleri
(boyasız doku preparatı) elde edilir. Boyasız preparat hazırlama histolojik boyamadan önceki
aĢamadır.

3.1. Parafin Doku Gömme / Bloklama
Doku bloklaması, gömme ya da bloklama olarak adlandırılır. Dokuların infiltrasyon
ortamı ile kaplanmasıdır. Parafin doku içine girdikten sonra blok yapılmaya baĢka bir deyiĢle
parafin içine gömülmeye hazırdır. Parafin bloklama iĢlemleri laboratuvar olanaklarına göre
elle doku bloklama ve doku bloklama cihazında bloklama Ģeklinde gerçekleĢtirilir.

3.1.1. Elle Parafin Doku Gömme / Bloklama
Elle doku bloklama aĢağıdaki araç gereçler kullanılarak gerçekleĢtirilir.


Dispenser: Parafin eritme cihazıdır. Isı ayarlı katı parafin eritme haznesine
sahiptir. Isı ayarı, kullanılan parafinin erime derecesinin üzerinde ayarlanır ve
dökümde devamlı sıcak parafin sağlar. Katı parafinin cihaza yüklemesi
yapılarak dökümden önce erimesi sağlanmalıdır.
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Resim 3.1: Dispenser



Parafin dağıtma kabı: Dispenser’den alınan sıcak parafini nakletmede
kullanılan kulplu kaptır.

Resim 3.2: Parafin dağıtma kabı



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

Resim 3.3: Pens
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Blok L demirleri: Parafin blok kalıbı oluĢturmada kullanılan ―L‖ Ģeklinde
demirlerdir.

Resim 3.4: Blok "L" demirleri



Blok etiketi: Blok numarası ve kodun yazıldığı kâğıt etiketlerdir.

Resim 3.5: Blok etiketi yazımı



Bloklama maddeleri: Mumlar, epeksi reçineler, selloidin, histoplast, parafin
vb. maddeler, doku bloklamasında kullanılan maddelerdir. Ancak doku
bloklamasında en sık parafin kullanılır. Parafinler, kolay kullanılabilmesi,
dokuya az zarar vermesi, kısa sürede bloklanabilmesi ve doku özel iĢlemlerin
yapılmasına olanak sağlaması nedeniyle tercih edilir. Mikrotomda doku kesiti
sırasında performansı iyileĢtirmek için bloklamada kullanılan parafine bal
mumu, kauçuk, plastik vb ticari maddeler katılabilir. Bu maddeler, donmuĢ
parafin bloğa Ģu özellikler kazandırır:


Bal mumu; sertlik ve kesit sılaytlarının birbirine yapıĢkanlığın artırarak
uzun kesit Ģeridi elde etme özelliğini artırma
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Kauçuk; kırılganlığı azaltma ve kolay seri kesit yapma
Plastikler; bloğun sertlik ve destekliğini artırma

Parafinin özellikleri, erime noktasına göre değiĢir. Erime noktası arttıkça parafin
sertleĢmektedir, bu da özellikle küçük dokularda seri kesit alınmasını zorlaĢtırmakta, sert
dokularda ise daha iyi desteklik sağlamasına neden olmaktadır. Patolojide rutin iĢlemlerde
parafininin erime noktası 55-58 0C’dir. Sıcaklık derecesi fazla olan parafin döküm sırasında
blok demiri arasından sızmasına; ısısı düĢük parafin ise blokta hava kabacıcığı oluĢmasına
neden olur. Parafin kazanının derecesi, parafin erime noktasına ayarlanır. Parafin
kazanındaki ve dıspenserdeki parafin miktarları kontrol edilir. Eksikse yeteri miktarda
parafin eklenerek döküm iĢleminden önce erimesi sağlanır.

Resim 3.6: Parafin

3.1.1.1. Elle Bloklama Uygulaması


Blok kalıp demirleri ―L demirleri‖ blok dökümüne hazırlanır. L demirleri,
katılaĢmıĢ parafin blokların kalıp demirlerden kolaylıkla çıkarılması için sıvı
vazelin emdirilmiĢ 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 Ģekilde 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 eĢit
kalınlıkta parafin kalmasına dikkat edilmelidir.

Resim 3.7: Blok demirlerinin dizimi
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Blok etiketleri doku takip formundaki bilgilere göre yazılır. Blok etiketine doku
takip formundaki biyopsi numarası ve kodu yazılır.

Resim 3.8: Blok demirleri ve etiketleri



Doku kasetlerinin kapakları açılır. Kaset etiketleri okunarak doku takip
formundaki sıralamaya göre döküm masası üzerine sıralanır.

Resim 3.9: 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 karĢılaĢılmazken küçük ve çok
katmanlı dokuların gömülmesinde sorunlar oluĢur. Dokunun gömme yüzeyi Ģu
özelliklerine göre kararlaĢtırılır:






Tek katmanlı parçanın geniĢ kesit yüzeyi alta gelecek Ģekilde
Çok katmanlı dokuların tüm katmanlarının kesitte dokular gözükecek
Ģekilde (örneğin punch biyopside deri ve deri altı dokusunun kesitlerde
gözükecek Ģekilde yatay olarak)
Tüp yapısındaki bir lümene sahip dokular dikey (iç boĢluğu kesitte
gözükecek Ģekilde) Örnek, damar biyopsileri.
Aynı bloğa gömülecek küçük biyopsi örnekleri blok ortasına bir birine
yakın Ģekilde
Çini mürekebi ile iĢaretli yüzeyi altta olacak Ģekilde tüm dokular pensle
blok boĢluğu ortasına yerleĢtirilir.
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Dokulara pensle pozisyon verilir, doku pozisyonu bozmayacak Ģekilde üzeri
parafinle doldurulur.

Resim 3.10: Dokunun bloğa yerleĢtirilmesi



Resim 3.11: Sıcak parafinle bloğun doldurulması

Blok etiketi blok üzerine yerleĢtirilir, blokların iyice katılaĢması beklenir.

Resim 3.12: Blok etiketlemesi



KatılaĢmıĢ parafin bloklar blok ―L‖ demirinden ayrılır.

Resim 3.13: Parafin blok



Bloklar doku takip formundaki sıralarına göre sıralanarak toplanır, derin
dondurucuda veya buzdolabının buzluk kısmında 45- 60 dakika bekletilir.
Parafin oda ısısında katı formda olmasına rağmen mikrotomla mikron
kalınlığında kesit alabilecek kadar sert kıvam göstermez. Bloklar daha sert
kıvam kazandırmak amacıyla soğuk ortamda bir süre bekletilir.


Bloklamada dikkat edilecek hususlar:
o
Demir kalıp içine parafin dikkatsizce dökülürse donmuĢ blokta
hava kabarcıkları meydana gelir. Kesit alırken parafin ufalanır ve
dokular parçalanır.
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o
o

Bloklar katılaĢmadan blok demirlerinden çıkarılması, blokların
Ģeklinin bozulmasına yol açar.
Aynı blok içinde birbirine uzak mesafelerde gömülmüĢ doku
parçaları, kesitte zorluk oluĢturur.

3.1.2. Doku Gömme Cihazı ile Bloklama
Doku bloklama cihazı, bloklama için gerekli (sıcak parafin, bloklama alanı, blok
soğutma alanı vb.) bileĢenleri bünyesinde bulundurur ve doku gömme iĢlemini etkin Ģekilde
yapılmasını sağlar.

Resim 3.14: Doku gömme cihazı



Doku gömme cihazının bölümleri




Parafin tankı: Bloklama sırasında erimiĢ parafin temin edilen tanktır.
ÇalıĢmaya baĢlamadan önce tank parafinle doldurulur.
Parafin dispenser: Bloklamada sıvı parafin akıtan musluk ve valf
sistemidir. Valf açıldığında parafinin akması sağlanır.
Doku kasetlerini bekletme tankı: Doku takibinden çıkmıĢ doku
kasetlerinin konulduğu ısıtmalı alandır.
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Base mould saklama tankı: Bloklamada kullanılacak base mould ların
konulduğu ve ön ısıtmasını sağlayan alandır.
o

Base mould: Doku
ebatlardaki kaplardır.

yerleĢtirilmesinde

kullanılan

değiĢik

Resim 3.15: Base mould’lar








Sıcak plaka: Bloklamanın yapıldığı ısıtılmıĢ alandır. Kalıplara akan
parafinin katılaĢmasını önler.
Sıcak plaka lambası: ÇalıĢmada iyi görüĢ sağlamak amacıyla sıcak
plaka yüzeyini aydınlatan lambadır.
Mercek: Doku incelemesi ve yerleĢtirme sırasında görülebilirliği artırır.
Soğuk alan: Dökümü bitmiĢ 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.

3.1.2.1. Doku Bloklama Cihazında Bloklama Uygulaması


Cihaz döküm iĢlemine hazırlanır.







Cihazın genel temizliği yapılır.
Soğuk plaka, sıcak plaka vb. kısımlardaki parafin kalıntıları cihazın genel
kullanım kılavuzunda belirtildiği Ģekilde temizlenir.
Cihaz çalıĢtırılır. Doku tankı, sıcak plaka ve base mould bölümlerinin
sıcaklıkları ayarlanır.
Parafin tankı parafinle doldurulur.

ÇalıĢılacak olan kasetler doku depo tankı içine yerleĢtirilir. Tank içindeki
parafin seviyesi kasetleri kapatacak düzeyde olmalıdır.
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Doku depo tankından bir kasete bir doku taĢınır. Kaset, doku depo tankı
önündeki çalıĢma alanına getirilir. Blok tutucu olarak kaset kullanılacaksa
kasete blok numarası yazılır.

Resim 3.16: 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 3.17: Base mould'a doku yerleĢtirimi



Pensle/forsepsle doku kasetinden doku örneği alınır. Doku örneğinin gömme
yüzeyine karar verilir ve bu yüzey üzerine doku base moulda yerleĢtirilir.
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Resim 3.18: Base mould'a doku yerleĢtirimi





Base mould sıcak plakadan soğuk plakaya kaydırılır. Ġçindeki dokuya
pens/forsepsle pozisyon verilir. Parafinin biraz katılaĢması için birkaç saniye
beklenir.
Base moldu sıcak plakanın üzerine kaydırılır.
Blok numarası ve kodu yazılmıĢ kaset base mold üstüne yerleĢtirilir. Base
mould parafinle doldurulur. Bloklamada kaset kullanılmıyorsa base mould
direkt parafinle doldurulur.

Resim 3.19: Base mould'un sıcak parfinle doldurulması
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Base mould hızlıca soğuması için soğuk plakanın arkasına kaydırılır. Bu
alanda blokların katılaĢması beklenir. KatılaĢmıĢ blok kasetinden base mold
ayrılır.

Resim 3.20: Blokların soğuk plakada bekletilmesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda parafinle doku bloklama iĢlemlerini
tekniğine uygun yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Dökümde hazır olacak Ģekilde önceden
dıspensera parafin yüklemesi yapınız.

 Bloklamada
kullanacağınız
gereçleri hazırlayınız.

araç

 Parafin dağıtma kabı, pens, vb. araç
gereçleri hazırlayınız.
 Blok ―L‖ demirlerini üzerinde doku,
parafin kalıntıları olmayacak Ģekilde
hazırlayınız.
 Blok ―L‖ demirlerini gazlı
damlatılmıĢ sıvı vazelinle siliniz.

 Döküm masasını hazırlayınız.

 Döküm masasında
kalmayacak Ģekilde
sağlayınız.

doku
temiz

beze

parçaları
olmasını

 Döküm masasını gazlı beze damlatılmıĢ
sıvı vazelinle siliniz.
 Blok etiketlerini doku takip formundaki
bilgilere göre yazınız.
 Blok etiketlerini hazırlayınız.

 Doku kasetlerinin kapağını açınız.

 Dokuları pensle kasetlerinden alarak
gömme yüzeyine karar veriniz.

 Blok numaralarını
yazınız.

okunaklı

Ģekilde

 Blok
etiketlerini
doğru
yazmadığınızı kontrol ediniz.

yazıp

 Doku kasetlerini doku takip formundaki
sırasına göre döküm masası üzerine
sıralayınız.

 Doku katmanlarına dikkat ederek doku
incelemesini yapınız.
 Gömme yüzeyine doğru karar veriniz.
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 Dokuları blok boĢluğunun orta kısmına
yerleĢtiriniz.
 Dokuları blok boĢluğuna yerleĢtiriniz.

 Blokta birden fazla doku parçası olacaksa
birbirine yakın ve aynı seviyede olacak
Ģekilde olmasına dikkat ediniz.
 Dokuları pensle tespit ederek üzerini
parafinle doldurunuz.
 Parafin ısısının erime
olmasına dikkat ediniz.

 Blok kalıplarını parafinle doldurunuz.

noktasında

 Parafin ısısı, erime derecesinin çok
üstünde ise parafininizi soğutunuz.
 Parafin ısısı, erime derecesinin altında
(parafin jel kıvamında ise) parafinini
ısıtınız.

 Blok etiketlerini monte ediniz.

 Bloklar sertleĢmeden etiketleri monte
ediniz.

 Blokları soğumaya bırakınız.

 Bloklar sert kıvama gelinceye kadar
bekleyiniz.
 Bloklar sert kıvam kazanmadan blokları
demirlerinden ayırmayınız.

 Blokları buzdolabına kaldırınız.

 Sert
kıvam
kazanan
demirlerinden ayırınız.

blokları

 Blokları doku takip formundaki sıraya
dizerek dondurucuya kaldırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Doku gömme cihazında doku yerleĢtirilmesinde kullanılan blok kabı aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Dıspenser
B) Base mould
C) Forseps
D) ―L‖ demiri
E) Sıcak plaka

2.

Doku gömme cihazında blokların soğutulması katılaĢması hangi bölümünde
gerçekleĢtirilir?
A) Doku depo tankı
B) Bese mould
C) Dıspenser
D) Parafin tankı
E) Soğuk alan

3.

Doku takibi tamamlanmıĢ dokunun infiltrasyon ortamı ile kaplanmasına ne ad verilir?
A) Ġnfiltrasyon
B) Bese mouldlama
C) Bloklama
D) Boyasız doku
E) ġeffaflaĢtırma

4.

AĢağıdakilerden hangisi doku bloklamasında yanlıĢ bir uygulamadır?
A) Çok katmanlı dokuların sadece tek bir katmanı gözükecek Ģekilde
B) Tek katmanlı parçanın geniĢ kesit yüzeyi alta gelecek Ģekilde
C) Çok katmanlı dokuların tüm katmanlarının kesitte dokular gözükecek Ģekilde
D) Tüp yapısındaki bir lümene sahip dokular iç boĢluğu kesitte gözükecek Ģekilde
E) Aynı bloğa gömülecek küçük biyopsi örnekleri blok ortasında bir birine yakın
Ģekilde

5.

Patoloji laboratuvarlarında, en çok bloklama maddesi olarak aĢağıdakilerden hangisi
kullanılmaktadır?
A) Selloidin
B) Balmumu
C) Mumlar
D) Parafin
E) Epeksi reçineler

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle parafin bloklardan mikrotomla ince kesit
alabileceksiniz

ARAġTIRMA



Patoloji laboratuvarlarında parafin bloklardan mikrotomla kesit alma iĢlemini
gözlemleyiniz.
Mikrotomun çalıĢma prensibini araĢtırarak edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

4. KESĠT ALMA
IĢık mikroskobunda incelenecek preparatların hazırlanması için doku bloklarından 36µ arası kalınlıkta doku kesitleri yapılması gerekir. Bu amaçla, parafin bloklardan ince doku
kesitleri yapabilen mikrotom denilen cihazlar kullanılır. Kesit iĢleminde mikrotomun
yanında sıcak su banyosu, lam vb. araç gereçlere ihtiyaç duyulur.

4.1. Araç Gereçler


Doku su banyosu: Termostatlı sıcak su sağlayan kaptır. Su banyosu zemini,
doku kesitlerinin görünürlüğünü artırmak için siyah renklidir. Kullanılacak su
olarak distile su tercih edilmelidir ve suyun sıcaklığı parafinin erime
derecesinden yaklaĢık 10ºC düĢük olmalıdır. Bunun yanı sıra her 100 ml suya
ilave edilen 5 ml %95 alkol, dokuda hava kabarcığı kalmasını önleyebilir. Sıcak
su banyosundaki sıcak su üzerine mikrotomda kesilen doku kesitleri atılır. Sıcak
su, yüzen dokuların kırıĢıklığının giderilmesini sağlar. Suda yüzen doku
kesitlerinin lamlara alınmasında kullanılır.

Resim 4.1: Doku su banyosu
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Lam: Uç kısmı perdahlanmıĢ lam kullanılır. Bu kısma kesiti alınan doku
bloğunun numarası, kodu ve geldiği yıl yazılır. Bu iĢlem lam yazma olarak
isimlendirilir. Lam üzerindeki doku kesitlerinin iĢlemler sırasında dökülmesini
önlemek ve tutuculuğunu artırmak için albumin, jelatin, poly-l-lysine, 3aminopropyltriethoxysilane (APES) gibi ajanlarla kullanılabilir.

Resim 4.2: Doku blok numarası yazılmıĢ lamlar

Lam yazma iĢlemi laboratuvar olanaklarına göre aĢağıdakilerden biri kullanılarak
gerçekleĢtirilir.

KurĢun kalem

Elmas uçlu kalem, elmas uçlu kalem perdahlanmamıĢ lamların yazımında
kullanılır.

Lam yazım makinaları kullanarak lam yazımı: ÇeĢitli özelliklere sahip
elmas uçlu, mürekkep yazıcılı ve laser yazıcılı sistemlere sahip lam yazım
makinaları vardır. Cihazın media bölümüne lam yüklemesi yapılır.
Cihaza, doku takip formundaki biyopsi numarası ve kod bilgileri girilir.
Cihaz, yazımını gerçekleĢtirdiği lamları, lam treylerinde yazım sırasına
göre biriktirir.
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Resim4.3: Lam yazma cihazı



Resim 4.4: Cihazda yazımı yapılmıĢ lamlar

Lam taĢıyıcı sepet; Dikey ve yatay olarak lamların yerleĢtirilip birçok lamı
taĢımada ve boyamada kullanılan metal sepetlerdir.

Resim 4.5: Lam taĢıma sepetleri




Temiz gazlı bez veya havlu kâğıt
Buz kalıbı: Kesit iĢlemine alınan blokların soğukluklarını muhafaza etmek için
kullanılır.

Resim 4.6: Blokların kesim öncesi buz kalıplarında / kuru buz tepsisinde bekletilmesi



Bistüri: Büyük bloklardaki fazla parafini gidermek amacıyla kullanılır.
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Mikrotom: Parafin bloklardan mikron düzeyinde ince kesitler almaya yarayan
cihazdır. Mikrotomlar, bıçağa doğru parafin bloğu ya da bıçağı parafin bloğa
standart mesafelerle ileri gitmesini sağlayan mekanizmadır. Mikrotomda bloğu
bıçağa doğru ileri götüren mekanizma 0,5-60µ (mikron) arasında ayarlanabilen
bir mekanizmadır. IĢık mikroskobunda inceleme için 5-10µ arası kalınlıkta
kesitler almak yeterlidir. Bu nedenle mikrotomda çok keskin özel bıçaklar
kullanılır. Mikrotomla alınan kesitler sıcak su banyosuna atılarak lamlara alınır.
Mikrotomlar rutin patoloji laboratuvarlarının vazgeçilmez cihazlarıdır.
Günümüzde en sık kullanılan mikrotomlar: Parafin dokular için rotary (çarklı)
ve kızaklı mikrotom, taze dokular için ise kriyostattır (frozen cihazı).
Mikrotom çeĢitleri





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 yerleĢtirilmiĢ bir çeĢit rotary mikrotom
yapısındadır. Ġnce ve seri kesit alınabilmesi ve otomatik sterilizasyon
sistemi içermesi cihazın en büyük avantajlarıdır.
Rotary mikrotom: Bugün için birçok patoloji laboratuvarında kızaklı
mikrotomun yerini almıĢ durumdadır. Bu mikrotomun avantajı, ıĢık
mikroskobu için parafin dokudan ince ve seri kesit (0,5–60 μ)
alınabilmesidir. Rotary mikrotomda blok hareketli, bıçak sabittir. Rotary
mikrotomda doku örneği, geniĢ bir el çarkı yardımıyla blok tutucu olukta
düĢey düzlemde aĢağı yukarı hareket eden çelik taĢıyıcıya monte
edilmiĢtir. Çarkın her dönüĢünde blok, düĢey hareketle (ayarlanan kesit
kalınlığında) yatay yerleĢtirilmiĢ sabit bıçak üzerine ilerler ve bir kesit
alınır. Mikrotom üç ana bölümden oluĢur.
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o

Mikrotom gövdesi

ġekil 4.1: Rotary mikrotom ve bölümleri

ġekil 4.2: Rotary mikrotom bölümleri
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o

Bıçak tutucusu ve bıçak

ġekil 4.3: Rotary mikrotomda bıçak tutucu

Bu mikrotomlarda günümüzde en yaygın kullanılan bıçak çeĢidi, 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 4.7: Disposable mikrotom bıçağı

o

Blok veya materyal tutucusu: Parafin bloğun takıldığı baĢlıktır.
Standart plastik kaset tutuculu ve değiĢken boyutlu blok tutuculu
olan çeĢitleri vardır.
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Resim 4.8: Blok tutucu

4.2. Rotary Mikrotomla Kesit Alma
Doku kesit alma iĢlemleri, bir birini takip eden iĢlemlerdir. ĠĢ yükünün fazla olduğu
laboratuvarlarda iki teknisyenin koordineli çalıĢmasıyla yürütülür. Kesit alma ve dokuları
suya atma iĢlemleri 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
iĢleminin sırası, kaç lam kesit yapılacağı, kesitin tekrarlanması vb. iĢlemleri kesit yapan
teknisyen yönlendirir. Bu iĢlemlerin doğru yapılabilmesi iki teknisyenin uyumlu
çalıĢmalarıyla mümkün olur.
Mikrotomda bloklardan alınan kesitler, ıĢık geçirgenliği 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 yerleĢtirilir.
Bıçak, bıçak sıkma koluyla sıkıĢtırılır.
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Resim 4.9: Disposable bıçak takılması



Resim 4.10: Disposable bıçağın sıkıĢtırılması

Boklar, mikrotomun blok tutucusuna yerleĢtirilir. Blok, blok tutucuda
oynamayacak Ģekilde sıkıĢtırılır.

Resim 4.11: Blok tutucuya blok yerleĢtirilmesi




Blok ‖kaba besleme kolu‖ çevrilerek mikrotom bıçağına yaklaĢtırılır.
Bıçak açı ayarı yapılır. Blok ve bıçak arasındaki açı 5º–10º arasında olmalıdır.

Resim 4.12: Bıçak ayarı
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Mikrotom ―kaba besleme kolu‖ çevrilerek blok bıçağa yaklaĢtırılır.
Mikrotom ―kesit kolu‖, ‖kaba besleme kolu‖ ile birlikte çevrilerek doku
tıraĢlaması (dokuya girme) yapılır. Doku tıraĢlamasında, dokunun tüm
katmanları (deri, deri altı dokusu gözükecek Ģekilde ) kesitte gözükecek en
geniĢ yüzeyi elde edinceye kadar dokuya girilir. TıraĢlama iĢleminde mikrotom
mikron ayarı 20-30 mikrona getirilerek zamandan kazanıldığı gibi bıçağın
çabuk körelmesi önlenir. Daha yüksek mikron ayarında tıraĢlama yapılması,
parafin bloğun kırılmasına neden olur. Mikrotom bıçağı ve çevresinde tıraĢlama
sırasında oluĢan kalıntılar, gazlı bezle veya bir suluboya fırçasıyla silinerek
uzaklaĢtırılır.
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 baĢparmak ve iĢaret parmağıyla nazikçe tutularak bıçak tutucuya
değmeyecek kadar kaldırılır. Bu Ģekilde bir birine yapıĢmıĢ kesit Ģeridi elde
edilir. 4-5 slayttan oluĢan kesit Ģeridi elde edilinceye kadar kesite devam edilir.
OluĢan kesit Ģeridinin uç kısmı fırçayla bıçaktan kurtarılarak alınır.

Resim 4.13: Doku kesiti



OluĢan kesit Ģeridinin serbest kısmı su banyosundaki 35–40°C’deki suya
değdirilir, el hızla hareket ettirilerek kesit su yüzeyine serilir. Böylece doku
kıvrımlarının düzgün Ģekilde açılması sağlanır. Buna rağmen su yüzeyinde
yüzen kesitlerde kırıĢıklıklar varsa uygun bir sulu boya fırçası ile düzeltilmeye
çalıĢılır. Ġyi bir doku kesitinde amaç, dokuların istenen kalınlıkta üst üste
katlanmadan bloktaki görüntüsünün bir benzerini lama kesit olarak almaktır.
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Resim 4.14: Doku kesitinin sıcak su
banyosuna atımı



Resim 4.15: Sıcak su banyosunda doku kesiti

Mikrotomda kesit alma yöntemleri



Seri kesit alma: Birbirini takip eden kesitlerin kayba uğratılmaksızın
tamamını lama alma iĢlemidir. Birden fazla lama seri kesit yapılacaksa
lamlar numaralandırılır.
Basamaklı kesit alma: Doku büyük ise belirli aralıklarla kesitlerin lama
alınmasıdır.

4.3. Dokuları Lama Alma
Sıcak su yüzeyinde yüzer konumdaki doku kesitlerinin lama alınması ya da lama
çekilmesidir.





Blok numarası ve kodu yazılmıĢ lam, dik Ģekilde sıcak su banyosuna daldırılır.
Lam, su üzerinde yüzen doku Ģeridine yaklaĢtırılır. Doku Ģeridi lamla temas
ettirilir.
Lam, doku kesiti alınmıĢ yüzü su yüzeyi ile dar açı yapacak Ģekilde sudan
çıkarılarak doku lama çekilir (lam üzerine alınır).
Lamın alt yüzünü gazlı bezle silinir.

Resim 4.16: Lama doku alımı
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Doku kesiti alınan lamlar, lam sepetine dik olarak yerleĢtirilir.

Resim 4.17: Doku kesiti alınmıĢ lamın doku taĢıma sepetine yerleĢtirilmesi




Her bloğun kesiti tamamlandıktan sonra su banyosundaki suyun yüzeyinde
kalan kesit kalıntıları, gazlı bez/kâğıt Ģeritle temizlenir. Bu iĢlem her blok kesiti
tamamlandıktan sonra yapılır.
Doku kesitlerinin lama daha iyi tutunması ve kuruması için etüve (55-580C)
kaldırılır. Ayrıca etüvde doku kesitlerine infiltre olmuĢ parafinlerin sıcaklık
etkisiyle erimeye baĢlamasıyla deparafinizasyon (dokudan parafinin
giderilmesi) iĢlemine de baĢlanılmıĢ olunur.
Mikrotomda Olası Kesit Hataları ve Çözümleri

Kesit Hataları

Kesit Ģeridinde kıvrılma

Çözüm
Bloğun
paralel Keskin bir alet ile bloğun
değil.
kenarlarını tıraĢlanır.
Bıçağın bir kısmı keskin
Yeni bir bıçak takılır.
değil.
Neden
kenarları

Bir tarafta fazla parafin var.
Parafin
değil.
Kesit kalınlığının
değiĢmesi

yeteri

kadar

Blok ve bıçak gevĢek.

sert

Fazla parafini alınır.
Erime noktası yüksek olan
parafin kullanılır veya blok
buz ile soğutulur.
Sabitlenir ve örnek tutucu
temizlenir.
Açı hafif yükseltilir.

Kesit açısı yetersiz.
Mikrotom
mekanizması
Arıza giderilir.
arızalı.
Gömme maddesine uygun
Mikron ayarı çok düĢük.
kalınlık seçilir.
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Kesit Ģeridi üzerinde
kırılmalar

Blok veya bıçak gevĢek.

Blok veya bıçak sabitlenir.

Bıçak açısı çok keskin.

Bıçak açısı düĢürülür.

Daha
dayanıklı
bıçak
Kullanılan bıçağa göre doku
kullanılır.
çok sert.
Bıçak açısı azaltılır.
Dokuda kalsifiye bölgeler
Doku dekalsifiye edilir.
bulunmakta.
Bıçak keskinliğini yitirmiĢ.

Bıçak değiĢtirilir.

Bıçağın kesim yüzeyinde
Bıçak değiĢtirilir.
çentik bulunmakta
Kesitler ikiye ayrılmakta.

Dokuda
sert
bulunmakta.

parçalar Kalsiyum
parçaları
dekalsifiye edilir.

Parafinde
sert
bulunmakta.

parçalar Taze parafin ile doku yeniden
gömülür.

Parafin çok sert.

Kesitlerde Ģerit
oluĢmamakta

Bıçak ağzında kalıntılar var.

Erime noktası düĢük olan
parafin kullanılır veya blok
hafifçe ısıtılır.
Parafin, çözücü solüsyona
batırılmıĢ yumuĢak bez ile
temizlenir.

Bıçak açısı çok yüksek veya
Uygun olan açı ayarlanır.
düĢük.
Blok kenarları eĢit değil.

Keskin bir alet ile bloğun üst
ve alt kenarları tıraĢlanır.

Kesit açısı yetersiz.

Açı yükseltilir.

Parafin, çözücü solüsyona
batırılmıĢ yumuĢak bez ile
temizlenir.
Blok kenarında kalıntılar var. Blok kenarı tıraĢlanır.
Mikrotom, kablo ile su
borusuna
bağlanarak
ġeritte
statik
elektrik topraklanır.
oluĢmakta.
Bıçak ağzı, bunsen ocağa
yaklaĢtırılarak hava iyonize
edilir.
Bıçak ağzında kalıntılar var.

Bloğun geri dönüĢünde
kesit blok üzerine
yapıĢmakta

ise,
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Blokta doku üzerinde
boĢluklar

Doku,
vakumlu
parafin
Parafin
infiltrasyonu banyosunda
birkaç
saat
tamamlanmamıĢ.
bekletilir. Hata aĢırı ise
yeniden takip edilir.
Doku bloktan ayrılmıĢ.
Sıcak spatula ile yapıĢtırılır.
Bıçak kör.

Kesitler aĢırı katlanıyor

Yeni bıçak takılır.

Parafin yeteri kadar
değil. Ortam sıcak.

sert

Kesim aĢırı hızlı.
Kesitler su üzerinde
yayılıyor ve dağılıyor.

Doku parafini erimemiĢ.
Su banyosu sıcaklığı fazla.

Erime derecesi daha yüksek
parafin kullanılır veya blok
buz ile soğutulur.
Daha yavaĢ kesilir.
Doku,
vakumlu
parafin
banyosunda
birkaç
saat
bekletilir.
Su soğutulur.

Bıçak keskin değil.
Kesitler bıçak üzerinde
yuvarlanıyor.

Bıçak değiĢtirilir.
Kesit kalınlığı azaltılır veya
Kullanılan parafin için kesit erime derecesi daha yüksek
kalınlığı fazla.
parafin kullanılır. Blok biraz
ısıtılır.

Tablo 4.1: Mikrotomda olası kesit hataları ve çözümleri
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda parafin bloklardan mikrotomla
tekniğine uygun ince kesit alabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Blok numaralarını kurĢun kalemle veya
lam yazma makinesiyle yazınız.
 Doku su banyosu sıcaklığını ayarlayınız.
 Kullandığınız parafinin erime derecesine
göre su banyosu sıcaklığını ayarlayınız.
 Mikrotom temizliğini kontrol ediniz.

 Lama blok numarası yazınız.
 Doku su banyosu cihazını hazırlayınız.
 Rotary mikrotomu kesite hazırlayınız.

 Bloklar, istenen sertliğe gelmeden kesite
baĢlamayınız.
 Parafin blokları derin dondurucudan
 Buz kalıbı/kuru buz tepsisi içinde kesim
çıkarınız.
hızını göz önünde bulundurarak bir
miktar bloğu kesim alanına getiriniz.
 Disposable mikrotom bıçağı,
tutucuya monte ediniz.

bıçak

 Mikrotom ―kaba besleme kolunu‖
çevirerek bloğu bıçağa yaklaĢtırınız.
 TıraĢlamayı yüksek mikronda yapınız.
 Doku tıraĢlamasını dokunun tüm
yapıları kesitte gözükecek Ģekilde
yapınız.

 Blok tıraĢlaması yapınız.

 Dokudan 3-6µ
alınız.

kalınlığında

 Bıçağı monte ederken mikrotom kesit
kolu kilidini kapalı konuma getiriniz.
 Bıçak sıkma koluyla bıçağı sıkıĢtırınız.
 Bıçak açı ayarını yapınız.

 TıraĢlaması biten bloktan ince kesit
almak için mikron ayarını ayarlayınız.
 Bıçaktaki blok tıraĢlama kalıntılarını
kesitler
temizleyiniz.
 Uygun uzunlukta kesit Ģeridi elde ediniz.
 Kesitte meydana gelen kesit hatalarını
gideriniz.

 Kesit Ģeridini sıcak su banyosuna atınız.

 Kesit Ģeridini su banyosuna atmadan
önce su yüzeyinde doku kesit kalıntıları
olmadığından
emin
olun,
varsa
temizleyiniz.
 Kesit Ģeridinde oluĢan kırıĢıklıkları
fırçayla açınız.
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 Doku Ģeridini lama alınız.

 Lam üzerinde yazılan numara ile blok
numarasının doğruluğunu kontrol ediniz.
 Su
banyosunda
yüzen
kesitin
kırıĢıklıkları
giderilmeden
doku
kesitlerini lama almayınız.

 Lamları lam sepetine yerleĢtiriniz.

 Lamın alt yüzünü gazlı bezle siliniz.
 Lamı uygun Ģekilde (dik/yatay) lam
sepetine yerleĢtiriniz.
 DolmuĢ lam sepetini etüve kaldırınız.
 Etüvün sıcaklık ayarını kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Parafin bloktan mikron inceliğinde kesitler yapan cihaz aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Mikrotom
B) Bıçak tutucu
C) Doku takip cihazı
D) Ototeknikon
E) Dispenser

2.

Doku preparatları kesit sonrası hangi amaçla etüvde bekletilir?
A) Dokuların kurumasını ve lama tutunmalarını artırmak
B) Dokuları dekalsifiye etmek
C) Dokuları ĢeffaflaĢtırmak
D) Doku kırıĢıklıklarını gidermek ve ĢeffaflaĢtırmak
E) Dokuların dehidrasyonunu sağlamak

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
E) Dokuların yumuşatılmasında

4.

AĢağıdakilerden hangisinde kesit iĢlemi doğru olarak sıralanmıĢtır?
A) Mikrotomla kesit —> doku kesitini lama alma —> kesitleri etüve kaldırılması—>
blok soğutma
B) Doku kesitini lama alma —>mikrotomla kesit —> kesitleri etüve kaldırılması—>
blok soğutma
C) Kesitleri etüve kaldırılması—> mikrotomla kesit —> doku kesitini lama alma —>
blokları soğutma
D) Blok soğutma —> doku kesitini lama alma —> mikrotomla kesit —> kesitleri
etüve kaldırılması
E) Blok soğutma —> mikrotomla kesit —> doku kesitini lama alma —> kesitleri
etüve kaldırılması

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

58

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
AMAÇ
Bu faaliyette kazanmıĢ olduğunuz bilgilerle doku preparatlarını rutin histolojik boya
ile boyayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Patoloji laboratuvarında kullanılan histolojik boyalar hakkında bilgi edininiz.

5. DOKU PREPARATINI BOYAMA
Dokudan kesit alma iĢlemiyle elde edilen preparata deparafinize, rutin boya ve lam
kapatma iĢlemleri yapılır. Bu iĢlemler sonunda boyalı histolojik preparat hazırlanmıĢ olunur.
Bundan sonraki aĢama, uzman doktor tarafından yapılan mikroskobik incelemedir.

5.1. Deparafinizasyon
Kesit yapılmıĢ doku hücreleri içinde doku takibinde infiltre edilmiĢ parafin bulunur.
Yapısında parafin bulunan dokulara sudan çözünen boyalar nüfuz edemez. Suda çözünen
boyaların dokulara nüfuz edebilmesi için doku kesitlerinden parafinin uzaklaĢtırılması ve
suyunun tekrar kazandırılması gerekir. Kesit yapılmıĢ dokularda doku takibinin tersine
iĢlemler yapılır. Buna deparafinizasyon iĢlemi denir. Herhangi bir histolojik boya yapmadan
önce 55 -58 0C’lik etüvde bekletilen lamlar, ksilen, alkol ve sudan geçirilerek deparfinize
edilir. Parafini uzaklaĢtırmada ksilen, ksileni uzaklaĢtırmada ise yüksekten düĢüğe doğru
alkol uygulanır. Doku, sonunda distile suda bekletilerek hidrate (doku suyunun
kazandırılması) olur.
NOT: Patoloji laboratuvarında doku takibi uygulanıp bloklanmıĢ tüm doku kesitlerine
boyama iĢleminden önce muhakkak deparafinize iĢlemi uygulanır.

5.1.1. Deparafinizasyon Uygulaması




Doku kesitleri 55 -580C’lik etüvde 15 dakika bekletilir. Bu iĢlemle doku
kesitlerinin kuruması ve lama daha iyi tutunmaları sağlanır. Ayrıca ısı, doku
çevresindeki blok parafininin ve dokuya infiltre olmuĢ parafinin de eriyerek
uzaklaĢması sağlar ve ksilenle daha kolay uzaklaĢtırılmasında kolaylık sağlar.
Doku kesitleri ısı iĢleminden sonra iki ayrı kaptaki ksilende beĢer dakika
bekletilir. Bu iĢlem sonunda lamdaki ve dokulardaki parafinler ksilenle
uzaklaĢtırılır, dokular aynı zamanda ĢeffaflandırılmıĢ olur.
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Dokular sırasıyla;

%100 (Absolü) alkolde 5 dakika

%95 alkolde 5 dakika

%70 alkolde 5 dakika bekletilerek dokular dehidre edilir. Amaç, ksilenin
giderilmesidir.

Doku kesitleri distile suda 10 dakika bekletilerek dokuların kaybettiği su
tekrar kazandırılır. Böylece deparafinizasyon iĢlemi tamamlanır.

Resim 5.1: Deparafinizasyon

DEPARAFĠNĠZASYON
55- 58 0C Etüv

15 dk.

1. Ksilen

5 dk.

2.Ksilen

5 dk.

%100 Alkol
%95 Alko
%70 Alkol
Distile su

5 dk.
5 dk.
5 dk.
10 dk.

Doku kesitlerinin
kurutulması, lama
tutunmasını arttırma ve
parafinin eritilmesi
Dokudan parafinin
uzaklaĢtırılması ve
ĢeffaflaĢtıma

Hidrate

Tablo 5.1: Deparfinizasyon uygulaması
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5.2. Histolojik Boyalar
BoyanmamıĢ preparatlarda çoğu doku elemanları renksizdir. Boyanmadığı sürece ıĢık
mikroskobunda incelenmesi zordur. Farklı morfolojik kısımların farklı boyalarla boyanması
gerekir. Bu durumda çekirdek sitoplazmadan, kas bağ dokusundan vb. farklı boyanarak
morfolojik inceleme kolaylaĢır. Boyalar histokimyasal iĢlemlerle dokuların kimyasal
reaksiyonlarını ortaya koyar. Histolojide boyalar ya boyaların uygulama tarzlarına bakılarak
direkt veya indirek boya ya da genel kimyasal özelliğine bakılarak asit veya bazik boya
olarak sınıflandırılır.


Histolojik boyamanın kimyasal özellikleri

Genel olarak kesitler iki boya ile boyanır. Kesitler, mikroskop altında incelediğinde
bazik ve asidik boyaların bazı doku elemanlarını boyadıkları görülür. Bazik boya ile boyanan
doku elemanları "bazofilik'' asit boya ile boyananlar ise "asidofilik" olarak adlandırılır. Genel
olarak kullanılan bazik boyalar doku elemanları ile mavi-mor, asit boyalar ise pembe-kırmızı
renk verir.
Boyalar sulu bir solüsyon içinde anyon ve katyonlara ayrılır. Boyaların renk verme
kabiliyeti, anyon ve katyonlardaki boya taĢıyan organik gruplara bağlıdır. Eğer boya taĢıyan
grup katyonda ise boya bazik (katyonik), anyonda ise asit ( anyonik) bir boyadır.
Boyaların doku elemanlarına bağlanma mekanizması genel olarak Ģöyledir: Doku
kesitlerindeki protein, lipoprotein ve glikoproteinler amphoteric (amfoter)tirler. Amfoter,
hem asit hem baz karakteri taĢıyan maddelere denir. Yani, pH'a ve çevrelerindeki çeĢitli
diğer Ģartlara bağlı olarak iyonize olabilir. Bir protein, sahip olduğu elektrik yüküne ve
boyanmanın meydana geldiği pH'ta geldiği ( - ) ve (+ ) yüklerin cebirsel toplamına bağlı
olarak asit veya baz olarak hareket eder.
Proteinlerin (-) ve (+) yük sayılarının eĢit olduğu bir pH vardır. Bu pH'a o proteinin
"izoelektrik noktası'' denir. Bu pH'ta o protein çok az boyanır. Fakat izoelektrik noktasının
üstünde proteinin anyonik gruplarının iyonizasyonu kolaylaĢır ve protein, metilen mavisi
veya bazik fuksin gibi bazik boyalara bağlanır. Bu izoelektrik noktasının altında, aynı
protein, pozitif yüke sabiptir ve bu durumda eosin, orange G veya light green gibi asidik
boyalarla birleĢir. Dokulardaki proteinlerin amino asitleri nispi miktar bakımından oldukça
farklıdır ve farklı izoelektrik noktalarına sahiptir. Dolayısıyla histolojik boyama için
kullanılan mutat pH'ta, bazı elemanlar daha çok bazik boyaları alarak bazofilik, bazıları ise
aynı pH'ta asit boyalarla asidofilik olarak boyanır. Eritrositler, eosinofilik lökositlerin
granülleri ve midedeki parietal hücrelerin sitoplazmaları pH 6'da asit boyalarla boyanır.
Buna karĢılık çekirdek kromatini, sinir hücrelerinin sitoplazmaları ve kıkırdak dokusunun ara
maddesi ise bazik boyalarla boyanmaktadır.
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5.3. Histolojide Kullanılan Temel Boyama Teknikleri
5.3.1. Vital Boyama
Bu yöntem, tespit edilmiĢ dokudan alınan kesitlere uygulanmaz. Canlı hücreler,
boyama sıvılarındaki ayrıĢma ile (supra-vital boyama) veya canlı organizma içine boyanın
enjeksiyonu ile (intra-vital boyama) hücrelerin fagositoz yoluyla boya maddelerini almasıyla
boyanır.

5.3.2. Seçilen Çözünebilirlik
Dokularda çözünen maddeler ''Lysochrom''lar olarak bilinmektedir. Hemen hemen
tüm lysokromlar lipidde çözünür ve doku kesitlerinde lipidlerin gösterimi için histolojide
kullanılır. Yağ damlacıkları, eğer boya yağda alkolden daha çözünürse alkolik
solusyonlardaki (sıklıkla % 70' lik) boyalarla seçici olarak renklenir. Solusyonla baĢarılı
histolojik boyama esas olarak yağ boyaları ile sınırlandırılmıĢtır ve lysokromlar, parlak
renkli, lipidlerde yüksek çözünür olmalıdır.

5.3.3. Dokulardaki Renkli Maddelerin Kimyasal Ürünleri ile Boyama
Bazı boyama yöntemlerinde, doku kompenentleri ile reaksiyona girip renkli maddeler
üretecek soluk veya renksiz solüsyonlar kullanılır. Bu reaksiyonların sonunda oluĢan renkli
ürünler ya gerçek boyalar veya boya olmayan renkli kimyasal ürünlerdir. Örnek, PAS
(Periodik Asit Shiff) reaksiyonunda kullanılan schiff reaktifi ve feulgen reaksiyonunda
saman renkli veya renksiz solüsyon, dokulardaki aldehitlerin varlığı ile mor renge dönüĢür.

5.3.4. Metal Çöktürme
Bazı metalik bileĢikler dokular tarafından opak, genellikle siyah birikinti oluĢturarak
metalik duruma indirgenebilir. Kolayca indirgendiğinden ve depo edilmiĢ gümüĢ stabil
olduğundan Ag(NH3)20H çözeltileri histoloji için çok uygundur. Metalik çöktürme aynı
zamanda fibrillerin gösterilmesinde kullanılan standart bir yöntemdir.

5.3.5. Doğal ve Yapay Boyalarla Boyama
Boyama tekniklerinin büyük bölümü bu gruba girmektedir.


Doğal Boyalar: Carmin ve hematoksilendir. Carmin boyası, Orta Amerika sulak
ormanlarında yaĢayan dactylopius cacti türü diĢi böceğin (kırmız böceği)
kurutulmuĢ gövdelerinden elde edilir. Carminik asit, kırmız böceğinin suda
kaynatılması ile ve kimyasal saflaĢtırmayı takiben ekstre edilmesi ile elde
edilmektedir. Kaba form olan carmin, kırmızın potasyum alimunyum sulfatla
çöktürülmesi ile hazırlanır. Hematoksilen ise Meksika'dan orijin almıĢ ve
Jamaika'da ıslah edilmiĢ Haematoxylen campechianum türü küçük bir ağacın
tahtalarından ekstrakte edilmektedir. Hematoksilen histolojide en çok
kul1anılan boyalardandır. Hematoksilenin doğal formunun boyama yeteneği
çok azdır veya yoktur. Bu nedenle ya hava ile temas ederek doğal yoldan ya da
sodyum iodat veya mercuric oksit gibi oksitleyici ajan kullanarak kimyasal
yoldan hemateine okside olması gerekmektedir.
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Yapay Boyalar: Kömür-gaz endüstrisinde kömürden elde edilen organik
bileĢiklerdir. Son yıllarda petrol yağları önemli bir alternatif kaynak hâline
gelmiĢtir. Benzen, toluen ve naftalin gibi hidrokarbonlar, fenol ve cresol' ler
gibi fenoller primer ürünlerdir.

5.4. Tespit EdilmiĢ Dokuları Boyamadaki Genel Faktörler









Fiksasyonun boyama üzerine etkileri: Fiksasyon, dokularla boyaların
etkileĢimine yardım eder. Etil alkol veya asetik asitle fiksasyondan sonra hem
asidik hem de bazik boyalar dokular tarafından kolaylıkla alınır.
Progressif boyama tekniği: Boya konsantrasyonu düĢüktür, yavaĢ boyama
yapar. Boyanmanın yeterli olduğu noktaya dek doku kesiti boya çözeltisi
içerisinde tutulur. Belirli aralıklarla boyanma Ģiddeti mikroskop altında kontrol
edilir.
Regressif boyama tekniği; Boya konsantrasyonu yüksektir. Hızlı boyama
gerçekleĢir. Dokular önce fazla boyanır, hücresel ayrıntılar yok olur, sonra
dokunun istenmeyen kısımlarından fazla boyanın uzaklaĢtırılması ile boyanın
alındığı veya differensiye edildiği bir tekniktir. Diferansiyasyon dilue asitlerle
sağlanır (örnek alkolde %1’lik HCI (asit alko)). Regressif boyama, progressife
göre daha hızlı ve daha iyi sonuç veren bir yöntemdir. Bununla beraber, doku
kesitinde ve lam yüzeyinden fazla boyayı diferansiyasyonla uzaklaĢtırıldığından
temiz berrak bir zemin görüntüsü oluĢur.
Differansiyasyon: Regressif bir teknikteki aĢırı boyanmıĢ dokunun
differansiyasyonu veya boyanın geri alınımı (de-staining), basit solusyonlarda
yıkama ile veya asitler ve oksitleyici ajanların kullanımı ile sağlanabilir. Suda
veya alkolde yıkama, differensiyasyonun temelidir (örnek HE boyasında
kullanılan asit alkol kullanılması [%80 alkolde %1’lik HCI çözeltisi (asit alko)].
Direkt ve indirekt boyama: Anilin boyaların bir çoğu (metilen mavisi, eozin
gibi) boyanın basit sulu veya alkolik solüsyonlarına konursa dokuları
mükemmel olarak boyar ve direkt boyama olarak bilinir. Hematoksilen gibi
birçok boya ise dokularda tatmin edici bileĢimin oluĢması için mordant (renkleri
sabitleĢtiren) olarak bilinen ara bir maddeye gereksinim duyar. Bu olay indirekt
boyama olarak bilinir.

5.5. Hematoxylin - Eozin (HE)
Hematoksilen (hematoksilin), histopatoloji laboratuvarında kullanılan rutin boyadır.
Rutin inceleme örneklerinin tümü HE boyası ile boyanır. Ġnceleme sonunda gerek duyulursa
ek olarak özel boyalar (histokimyasal, immünohistokimyasal) uygulanır. Genel doku boyası
olarak nukleus ve sitoplazma ayırımında histolojik boyalar içinde en geniĢ kullanımı olan,
dokunun farklı bölgelerini farklı olarak boyayan hematoxylin- eozin boyası kullanılır.
Hematoksilen bir boyanın kaynağı olarak kullanılır, kendisi bir boya değildir. Boya
olarak tesir etmesi için bir oksidasyon ajanı ile okside edilmesi ve bir mordant ile renklerinin
sabitleĢtirilmesi gerekir, böylece hematoksilen boya çözeltisi elde edilir.
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Hematoksilen + Oksidasyon ajanı + Mordant = Hematoksilen Boya Çözeltisi
Eozin: Rutin histolojik boyamada aluminyum hematoxylinlere zıt boya olarak
stoplazma boyanmasında kullanılır. Günümüzde eozin Y Ģekli kullanılmaktadır. Normalde
sarı- yeĢil renkte olan eozin çözeltisine %1’lik asetik asit ilavesiyle kırmızı renge dönüĢür.
Bu iĢlem hematoksilenle mavi renge boyanan nukleusa kontranst veren parlak bir zemin
oluĢturur.
Hematoksilen genellikle nukeusu mavi – siyah renkte boyanarak intra-nukleer detayı
iyi gösterir. Eosin ise hücre sitoplazmasını ve bağ dokusu elamanlarını çeĢitli varyasyonlarda
pembe, turuncu ve kırmızı renkte boyar.
Hematoksilen-Eozin boyası ile hücre ve doku elemanları aĢağıda gösterildiği gibi
boyanır:











Çekirdek
Stoplazma
Eritrosit
Kas
Fibröz doku
Kıkırdak
Mükoz
Kalsifiye doku
Protein çökelekleri
Bakteri toplulukları

Mavi, siyah ve koyu mavi
Pembe
Kırmızı
Kırmızı
Açık pembe
Açıktan koyu maviye kadar renk tonlarında
Mavimtrak
Koyu mavi
Pembe
Koyu mavi

5.5.1. Elle Hematoksilen - Eozin Boya Uygulaması
Lam taĢıyıcı sepeti ve boyama kaplarından oluĢan boya seti ile elle yapılan boyamadır.


Araç gereçler




Laboratuvar saati
Lam taĢıyıcı sepet
Boya kapları: Boya solüsyonlarının konduğu çeĢitli ebatlarda metal veya
cam kaplardır. Genelde lam sepetleriyle uyumlu yatık Ģale denilen cam
kaplar kullanılır.
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Resim 5.2: Boyama kapları (yatık Ģale) ve lam taĢıma sepetleri



Hematoksilen-eozin boya seti: HE boyama prosederünde bulunan boya
ve solüsyonlar basamaktaki sıralarına göre boyama kaplarına (yatık Ģale)
konularak boyama seti oluĢturulur. Çoklu boyamalarda (birçok preparatın
aynı anda boyanması) iĢ yüküyle orantılı olarak 1000cc’lik veya 500cc’
lik boyama kapları ve bunlara uygun lam taĢıyıcı sepetleri kullanılır.

Resim 5.3: HE boya seti

HE boya setinin baĢlangıcına deparafinizasyon solüsyonları ve dehidre solüsyonları
eklenmesi çalıĢma kolaylığı sağlar.
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Boyama tekniği




Distile sudan çıkarılan lam sepetinin suyu iyice süzdürülür ve
hematoksilen boya kapına daldırılır ve 4 dakika bekletilir. Dokuların daha
iyi boya alması için lam sepeti aralıklarla boya solüsyonuna daldırılıp
çıkarılır. Dokuların hematoksilen boyasıyla iyi boyanabilmesi için
o
Sepetteki ve lamdaki suyun iyi süzülerek suyun boya solüsyonuna
taĢınmasının azaltılması, boyanın dilüe olmamasını ve kalitesini
korumasını sağlar.
o
Hemotoksilen boyası oksidasyona bağlı olarak çökelti oluĢturur.
Boya solüsyonu süzülerek çökelti giderildikten sonra
kullanılmalıdır.
Lam sepeti akan su (musluk suyu) altında 2 dakika bekletilerek fazla
boya giderilir.

Resim 5.4: Doku kesitlerinin akan su altında yıkanması






Lam sepeti asit alkol solüsyonuna daldırılıp çıkarılarak dokular
differansiye edilir. Hızlı bir Ģekilde çeĢme suyuna sokularak
diferansiyasyon durdurulur.
Lam sepeti, dilüe amonyaklı suda bekletilerek dokuların mavileĢmesi
sağlanır. Akan su altında doku rengi berrak mavi renk kazanıncaya kadar
bekletilir.
Hemotoksilenle boyanan lam sepeti eozin boyasına daldırılır, 1 dakika
bekletilir. Süre bitiminde lamlar çeĢme suyunda yıkanarak boya iĢlemi
bitirilir.
Boyanan lamlar düĢük konsantrasyonlu %70, %95 ve %100’lük alkolden
baĢlanarak dokular dehidre edilir ve etüvde kurumaya bırakılır.
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HEMATOKSĠLEN - EOZĠN BOYA TEKNĠĞĠ (Regresiv boyama tekniği)
Hematoksilen

4 dk.

ÇeĢme suyu

2 dk. (yıkama)

Asit alkol

10 saniye

Diferansiyasyon
(Fazla boyanın
uzaklaĢtırılması)

(%80 alkolde %1
HCI çözeltisi)
ÇeĢme suyu

1.5 dk. (yıkama)

Suyla diferansiyasyonun
durudurulması

Amonyaklı su

10 saniye

Bazik ortamda
mavileĢtirme

(%1 Amonyak
çözeltisi)
ÇeĢme suyu

1.5 dk (yıkama)

Eozin

1 dk.

ÇeĢme suyu

30 saniye

HE BOYA
UYGULAMASI

Tablo 5.2: Hemotoksilen – eozin boya uygulaması

5.5.2. Otomatize Boya Sistemleri
Otomatize boyama sistemleri çeĢitleri Ģunlardır:


Ġstasyon süresi sabit, lineer boyama cihazları: Tamamen manuel sistem
benzeri olup su istasyonu bulunan modeller, ısıtma /kurutma istasyonlu, su
istasyonlu, robotik kollu modeller, tek robotik kollu, istasyon süreleri
programlanabilir ve tek sepet yüklemeli modellerdir. Çok askılı-tek robotik
kollu, devamlı yükleme yapılabilen, istasyon süresi sabit modelleri de bulunur.

Resim 5.5: Ġstasyon süresi sabit lineer boyama cihazı
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Ġstasyon süreleri değiĢtirilebilen, yarı kapalı, carousel tipi boyama cihazları:
Çok sayıda istasyonu bulunan, her istasyonu programlanabilir özelliktedir.

Resim 5.6: Ġstasyon süreleri değiĢtirilebilen, yarı kapalı, carousel tipi boyama cihazı



Ġstasyon süreleri değiĢtirilebilen, kapalı sistem tam otomatik boyama
cihazları: Çok sayıda yükleme boĢaltma kapısı, aynı anda birden fazla sepet ve
birden fazla boyama programını iĢletebilen bilgisayar programları vardır.

Resim 5.7: Ġstasyon süreleri değiĢtirilebilen, kapalı sistem tam otomatik boyama cihazı
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5.5.2.1. Otomatize Boya Sistemleri ile Hematoksilen - Eozin Boya Uygulaması










Boyama programı seçilir.
Kullanılacak kimyasallar (boya ve boyamada kullanılan diğer çözeltiler)
tanımlanır.
Kullanılacak boyama prosedürü (boyama basamakları) tanımlanır.
Basamaklardaki kimyasallar, kimyasal konsantrasyonu, kaç kez kullanılacağı,
lamların kimyasallarda bekleme süresi, boyama yapılacak lam miktarı ve hız
ayarlaması (limit) ve çalkalama gibi bilgilerin giriĢi yapılır.
Boya iĢlem basamaklarında bulunan boya ve solüsyonlar, belirtilen sıraya göre
yerleĢtirilir. Preparatların boyanabilmesi için bütün kimyasalların cihaza doğru
bir Ģekilde yüklü olması gerekir.
Lam sepetinin yüklemesi, yükleme kapısından robotik kola yapılır.
Program baĢlatılır.
Cihazın çalıĢması takip edilir. ÇalıĢma sırasında meydana gelen aksaklıklara
müdahale edilir.
ĠĢlem bitiminde boyalı lamlar cihazdan boĢaltılır.

5.6. Özel Boyalar
Patoloji laboratuvarında rutin HE boyası dıĢında, dokulara uygulanan histokimya ve
immünhistokimya gibi boyama yöntemleri özel boya olarak isimlendirilir.

5.6.1. Histokimyasal Boyama
ÇeĢitli organik ve inorganik maddelerin doku içindeki varlığını, miktarını ve yerleĢme
özelliklerini ortaya koyan bir çalıĢma yöntemidir. Bu yöntem aradığımız madde üzerine bu
madde ile reaksiyona giren renkli bir maddenin çöktürülmesi esasına dayanır. BaĢka bir
ifadeyle, sadece aradığımız maddenin bulunduğu yerlerin bu boya ile boyanır olmasıdır.
Örnek; 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.

5.6.2. Ġmmünhistokimyasal Boyama
Ġmmünhistokimyasal boyamanın patolojideki kullanım alanları Ģunlardır:





Farklı tümör tiplerinin ayırıcı tanısı
Ġmmünopatolojik hastalıkların tanınması (Böbrek ve deri)
Östrojen ve progesteron reseptörlerinin tespiti
Enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmaların tanınması (CMV, hepatit B
virüsü )
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Tüm doku sıvıları, vücut sıvıları ve iğne aspirasyon materyellerinde uygulanır. Bu
materyellerdeki hücrelerin özellikle stoplasmalarındaki intermedier flamentler,
mikrotübüller, mikroflamanlar, nöroflamanlar ve hücre zarı reseptör proteinleri incelenir. Bu
yapılar antijen kabul edilerek dıĢarda özel olarak üretilen antikorlar; anahtar kilit, koenzimsubstrat örneğinde olduğu gibi oluĢturulan antijen-antikor kompleksi özel boyalar ile
boyanır. Yani bu kompleks görülür hâle getirilir.
En sık kullanılan immünhistokimyasal boyalar: Peroksidaz-antiperoksidaz, avidinbiotin peroksidaz, alkali fosfataz ve immungold enzim teknikleridir.

5.7. Kapatma/Montaj
Dehidre ve kurutulmuĢ boyalı kesitlere, bir damla Kanada balzamı veya entellan
damlatılır ve üzerine lamel kapatılarak kurumaya bırakılır. Dokuların kapatılmasının amacı
Ģunlardır:




Doku kesitini uzun süre korumak ve bozulmadan saklamak
Mikroskop incelemesi için görüntü kalitesini artırmak
Boyalı dokunun çizilmesini (kazıntısını) önlemek

Lam kapatma iĢlemi elle ve son zamanlarda geliĢtirilen otomatik kapatma cihazları
kullanılarak da yapılmaktadır.

5.7.1. Elle Kapatma Uygulaması
BoyanmıĢ lamlar, alkol serilerinden geçirilerek dehidre edilir ve etüvde kurumaya
bırakılır. KurumuĢ lamlar, ĢeffaflaĢtıma ve kapatmaya hazır hâle getirmek için temiz ksilen
içerisine nakledilir.



Ksilen içinden pens yardımı ile alınan lamın alt yüzeyi temiz gazlı bezle silinir.
Ksilenin zararlı etkilerinden korunmak için kiĢisel koruyucu güvenlik önlemleri
alınarak çalıĢılmalıdır.
Doku üzerine damlalıkla bir damla Kanada balzamı/entellan damlatılır.

Resim 5.8: Boyalı preparata entellan damlatılması
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Kanada balzamı /entellan doku üzerinde ince bir tabaka oluĢturacak Ģekilde
lamelle kapatılır. Hava kabarcığı oluĢturmamaya dikkat edilir.

Resim 5.9: Boyalı preparata lamel kapatılması / montajı



Lamel montajlaması yapılan preparat, kuruması ve makroskobik inceleme için
mapelere dizilir.

Resim 5.10: Doku preparatının mapeye
dizilmesi

Resim 5.11: Mapeye dizilmiĢ doku
preparatları

Kapatmada kullanılan ksilen, sağlığa son derece zararlı maddedir. Kapatma iĢlemi
muhakkak gerekli kiĢisel koruyucu önlemler alınarak çeker ocak altında yapılmalıdır.
Kapatmada ksilenin zararını önlemek amacıyla aĢağıda önerilen elle kapatma yöntemi de
uygulanabilir.






BoyanmıĢ ve ksilenden çıkmıĢ preparatlar havalandırmalı-kapalı kabinde 5
dakika kadar bekletilerek kurutulur.
KurumuĢ preparatlar mapelere dizilir.
Fabrika üretim bandı benzeri bir çalıĢma ile kesitlerin üzerine yeterli miktarda
kapatma maddesi damlatılır.
Benzer Ģekilde sırayla bütün lamların üzerine uygun boyutlu lam bırakılır.
Tüm lamlara kalem ucuyla kısa süreyle hafifçe bastırılır.
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Mapeler 50-60ºC’lik etüvde 3-5 dakika süreyle hafifçe ısıtılır, kapatma
maddesinin ince bir tabaka hâlinde yayılması sağlanır.
DOKU PREPARATINI KAPATMA/MONTAJ

%70 Alkol

1 dk.

%95 Alkol

1dk.

%100 Alkol

10 dk.

DEHĠDRASYON

Etüvde kurutma
Ksilol
Kapatma/Montaj
Tablo 5.3: Doku preparatını kapatma / montaj uygulaması

55- 58 0C Etüv
1. Ksilen
2.Ksilen
%100 Alkol
%95 Alko
%70 Alkol
Distile su
Hematoksilen
ÇeĢme suyu
Asit alkol
(%80 alkolde %1
HCI çözeltisi)
ÇeĢme suyu

15 dk.
5 dk.
5 dk.
5 dk.
5 dk.
5 dk.
10 dk.
4 dk.
2 dk. (yıkama)
10 saniye

Amonyaklı su
(%1 Amonyak
çözeltisi)
ÇeĢme suyu
Eozin
ÇeĢme suyu
%70 Alkol
%95 Alkol
%100 Alkol
Etüvde kurutma
Ksilol
Kapatma/Montaj

50 saniye

1.5 dk. (yıkama)

1.5 dk (yıkama)
1 dk.
30 saniye
1 dk.
1dk.
10 dk.

DEPARAFĠNĠZASYON

HE BOYA
UYGULAMASI
Diferansiyasyon
(Fazla boyanın
uzaklaĢtırılması)
Suyla diferansiyasyonun
durudurulması
Bazik ortamda
mavileĢtirme

DEHĠDRASYON

Tablo 5.4: Doku preparatlarının deparafinizasyon – HE boyama – kapatma/montaj uygulama
aĢamaları
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5.8. ArĢiv
Patoloji laboratuvarına gelen materyallerin blok, lam ve raporlarının bilimsel
araĢtırmalarda ve tekrar inceleme gerektiren durumlarda kullanılmak üzere saklandığı
bölümdür.

5.8.1. Blok arĢivi
Kesit alınmıĢ parafin blokların saklandığı arĢivdir. Kesitleri tamamlanmıĢ parafin
blok, kesit yapılmıĢ yüzeyleri sıcak parafine sokularak yüzeyi parafinle kaplanır. Bloklar,
numara sırasına göre dizilir. Sıra numaralarına göre çekmeceli blok arĢiv dolaplarına
kaldırılır.

Resim 5.12: Blok çekmecesi

Resim 5.13: Çekmeceli blok arĢivi dolabı

5.8.2. Lam ArĢivi
Mikroskobik inceleme yapılmıĢ histolojik preparatların saklandığı arĢivdir. Lamlar,
üzerinde yazılı kodlarına göre (Biyopsi – B, Frozen – F, Otopsi- O ) ayrılarak sıra
numarasına göre dizilir. Çekmeceli lam arĢivine kaldırılır.

Resim 5.14: ArĢive kaldırılacak preparatlar
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Resim 5.15: Lam çekmecesi

5.16: Çekmeceli lam arĢiv dolabı

5.8.3. Rapor ArĢivi
Patoloji sonuç raporlarının bir nüshasının saklandığı arĢivdir. Sonuç raporları;
laboratuvar istem kâğıdı ile birlikte gerektiğinde yapılabilecek incelemeler, bilimsel
çalıĢmalar ya da hukuksal sorunlarda kanıt olarak kullanılmak üzere laboratuvar rapor
arĢivine kaldırılır.
Rapor arĢiv dosyaları belli aralıklarla ciltlenerek saklanır.

ġekil 5.1: Rapor arĢivi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda doku preparatlarını rutin histolojik
boya ile tekniğine uygun boyayabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları













Öneriler

 Parafini erimeye baĢlamıĢ doku
preparatlarını, ksilen solüyonuna alınız.
 Erimeye baĢlamamıĢ doku preparatlarını
ksilol solüsyonuna nakletmeyiniz.
Doku preparatını deparfinize ediniz.
 Ġyi deparafinize edilmemiĢ doku
kesitlerinin iyi boya almayacağını
unutmayınız.
 TortulaĢmıĢ hemotoksilen boyasını
süzdükten sonra kullanınız.
Dokuları hematoksilenle boyayınız.
 Suyu iyi süzülmemiĢ lam sepetlerini
boya solüsyonuna sokmayınız.
 ÇeĢme suyunda lamların iyi yıkanmasını
Doku kesitlerindeki fazla hemotoksilen
sağlayınız.
boyasını gideriniz.
 Asit alkolde differansiye yapınız.
 Seri hareket ediniz.
 Dokuları amonyaklı su sonrası berrak
Dokuları mavileĢtiriniz.
mavilik elde edinceye kadar akar suda
bekletiniz.
 Eozinle boyanan lamları akan suda iyice
yıkayınız.
 Dehidre solüsyonların temiz olmasına
dikkat ediniz.
 Son alkol solüsyonunun çok fazla eozin
boyasıyla kirli olmamasına dikkat
Dokuları eozinle boyayınız.
ediniz.
 Etüve kurumaya kaldırılan lamlar
üzerinde
su
damlacıklarının
bulunmamasına dikkat ediniz.
 Son alkol solüsyonundan çıkarılan
lamlar üzerinde su damlaları varsa alkol
solüsyonunu yenileyiniz.
 Ksilene
alınan
lamların
tam
kuruduğundan emin olunuz.
 Doku üzerine yeterli miktarda Kanada
Doku
preparatının
lamelle
balzamı/entellan damlatınız.
kapatmasını/montajını yapınız.
 Lamel seçiminde dokuya uygun boyutlu
olan lamel seçiniz.
 Hava kabarcığı oluĢturmadan lameli
kapatınız.

75

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Doku kesitlerinde infiltre edilmiĢ parafinin uzaklaĢtırılması hangi iĢlemle yapılır?
A) Ġnfiltrasyon
B) Deparafinizasyon
C) Isı uygulaması
D) Alkolleme
E) Sudan geçirme

2.

AĢağıdakilerden hangi boyama tekniğinin tespit edilmiĢ dokulara uygulaması yoktur?
A) Vital boyama
B) Metal çöktürme
C) Doğal ve yapay boyalarla boyama
D) Hematoksilin
E) Eozin

3.

Deparafinizasyon iĢlemi hangi basamakla sonlandırılır?
A) Etüvde bekleterek
B) %70’lik alkolle
C) Ksilolle
D) Distile suyla
E) Sıcak parafinle

4.

Hematoksilin-Eozin boyasında dokudaki fazla boyanın alınması hangi solüsyonla
yapılır?
A) %80’lik alkolde %1’lik HCI çözeltisi
B) %1’lik amonyak çözeltisi
C) %100’lük absolü alkol
D) %80’lik ksilen
E) %10’luk amonyak çözeltisi

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise ―Modül Değerlendirme‖ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, bağ dokusundan kaynaklanan malign bir tümördür?
A) Fibrosarkom
B) Fibrom
C) Kondrom
D) Adenokarsinom
E) Papillom

2.

AĢağıdaki hangi özellik, benign tümörlerin özelliği değildir?
A) YavaĢ büyür.
B) Genellikle kapsülleri vardır.
C) Genellikle metastaz yapar.
D) KomĢu dokuları infiltre etmez.
E) Ġyi diferensiyedir.

3.

Kansere bağlı olarak bir çok hastada görülen aĢırı kilo kaybı, iĢtahsızlık, anemi vb.
belirtilerle oluĢan sendrom aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Metastaz
B) KaĢeksi
C) Polarite
D) Ġnfiltre
E) Nüks

4.

AĢağıdaki sözcüklerden hangisi, tümörlerin evrelendirilmesini ifade eder?
A) Grade
B) Anaplazi
C) Diferansiyasyon
D) Stage
E) Derecelendirme

5.

AĢağıdaki sözcüklerden hangisi, tümörlerin derecelendirmesini ifade eder?
A) Grade
B) Evrelendirme
C) Metastaz
D) Stage
E) Nüks

6.

AĢağıdakilerden hangisi, tümör oluĢumunda rol oynayan endojen bir etkendir?
A) Ġmmünolojik faktörler
B) Kimyasal karsinojenler
C) Fiziksel karsinojenler
D) Canlı etkenler
E) Mantarlar
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7.

AĢağıdaki canlı etkenlerden en çok hangisi, tümör oluĢumuna neden olur?
A) Parazitler
B) Bakteriler
C) Mantarlar
D) Nematodlar
E) Virüsler

8.

AĢağıdakilerden hangisinde histolojik doku preparatı hazırlama sırası doğru olarak
verilmiĢtir?
A) Doku takibi —> Fiksasyon —>Doku bloklaması —> Kesit —> Deparafinizasyon
—> Histolojik boya
B) Fiksasyon —> Doku takibi —>Kesit —> Doku bloklaması —> Deparafinizasyon
—> Histolojik boya
C) Fiksasyon —> Doku takibi —> Deparafinizasyon —> Doku bloklaması —> Kesit
—>Histolojik boya
D) Fiksasyon —> Kesit —> Doku takibi —> Doku bloklaması —> Deparafinizasyon
—> Histolojik boya
E) Fiksasyon —> Doku takibi —> Doku bloklaması —> Kesit —> Deparafinizasyon
—> Histolojik boya

9.

Doku takibi yapılmıĢ kesitlere histolojik boyalardan önce yapılması gereken iĢlem
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Ġnfiltrasyon
B) Deparafinizasyon
C) SeffaflaĢtırma
D) Isı uygulaması
E) Vakum

10.

AĢağıdakilerden hangisi deparafinizasyon iĢleminde bulunmaz?
A) Isı
B) Ksilen
C) Alkol
D) Distile su
E) Addesif

11.

Doku takibinde solüsyonların dokuya daha iyi nüfuz etmesi, hava kabarcıkların
giderilmesinde aĢağıdaki faktörlerden hangisi daha etkilidir?
A) Ajitasyon
B) Isı
C) Viskozite
D) Vakum
E) Çalkalama
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12.

AĢağıdakilerden hangisi, doku takip süresini kısaltıcı bir faktör değildir?
A) Yüksek ısı
B) Düşük ısı
C) Vakum
D) Ajitasyon
E) Karıştırma

13.

Doku dehidrasyonunda yükselen alkol konsantrasyonu kullanılmasının amacı nedir?
A) Dokuyu yavaĢ yavaĢ dehidre ederek sertleĢtirmek
B) Dokuyu yavaĢ yavaĢ dehidre ederek yumuĢaklığını korumak
C) Dokuyu yavaĢ yavaĢ dehidre ederek fikse etmek
D) Dokuyu yavaĢ yavaĢ dehidre ederek hücre büzülmelerini önlemek ve sertleĢtirmek
E) Dokuyu yavaĢ yavaĢ dehidre ederek hacmini mümkün olduğunca küçültmek

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
E
C
E
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
C
D
C
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
E
C
A
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

A
A
C
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

B
A
D
A
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A
C
B
D
A
A
E
E
B
E
D
B
D
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