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 1.AMAÇ: 
Patoloji Laboratuarına gelen örnek türünü, örnek kabul ve ret kriterlerini, örnek alımı ile ilgili kuralları 
(uygun ısı, süre, taşıma kabı vs. belirtilerek), örnek kaplarının uygun şekilde etiketlenmesini, ön hazırlık 
işlemi gerektiren testlere ait bilgiyi ( frozen), örneklerin çalışma zamanını, sonuç verme süreleri ile ilgili 
standart bir yöntem belirlemektir. 
2.KAPSAM: 
Test rehberi Patoloji Laboratuarına gelen tüm örnekleri kapsar. 
3.KISALTMALAR: 
4.TANIMLAR : 
4.1 Patoloji: Hastalıklara yol açan nedenleri, bunların doku ve organları etkileme biçimlerini, hastalıklı 
doku ve organların özellikle morfolojik (biçimsel, görüntüsel) özelliklerini inceler. 
Hastalardan tarama veya tanı amacıyla alınan hücre/doku numunelerinin makroskobik ve mikroskobik 
incelemesi ile hastalıkların tanısını koyan histopatoloji ve sitopatoloji patolojinin başlıca alanlarıdır. 

Doku takip kasedi: İçlerine patolojik inceleme için alınan örneklerin konduğu plastik küçük delikli kutucuklar 

Doku takip donanımı: Patoloji laboratuarına inceleneme için gönderilen materyallerden doku takip kasedine 
alınan örneklerin sertleşip, kesilebilir hale gelmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştiği donanım 

Mikrotom donanımı: Parafin doku bloklarından mikroskopta incelenebilecek incelikte kesitler alınmasını 
sağlayan donanım 

Materyal saklama kabı: Patoloji laboratuarına gönderilen ameliyat ve biyopsi materyallerinin konduğu ağzı 
kapaklı çeşitli boylarda plastik veya cam kaplar 

Histokimyasal boya: Patolojik tanıya yardımcı yöntemlerden biri 

immunhistokimyasal boya: Patolojik tanıya yardımcı antijen-antikor bağlanma prensibine göre çalışan 
yardımcı tanı yöntemi 

5. SORUMLULAR: 
Patoloji Laboratuarı uzman doktorları, teknisyenleri, kayıt kabul sekreterleri ile laboratuara numune 
gönderen tüm birimlerin; doktor, hemşire, sekreter ve numune taşıma elemanları sorumludur. 

6. FAALİYET AKIŞI:Laboratuar  testlerinin çalışılma süreci  üç aşamadan oluşur: 

6.1 Preanalitik süreç: 
Tetkik isteminin yapılması, numunenin alınması, alınan numunenin laboratuara gönderilmesi gereken tüm 
spesmenlerin güvenli bir şekilde toplanmasını, taşınmasını, zamanında yerine ulaşmasını ve taşımayı yapan 
personelin ve çevrenin kontaminasyonunu önlemek için gerekli kuralları kapsamaktadır. 

• Tetkik istemin yapılması, Hastane bilgi sistemine kaydı, 
• Patoloji laboratuarında çalışılan örnek türleri, 
• Patoloji laboratuarı örnek alımı (doku örnek alımı, sitolojik örneklerin alınması ile ilgili kurallar), Örneklerin 

etiketlenmesi, 
• Doku numunelerinin ve sitolojik materyallerin laboratuara taşınması, laboratuarda analiz için hazırlanması ve 

saklanması, 
• Örneğin kontrol ve kabulünün yapılması ve Patoloji Laboratuarı Numune Kabul ve Red Kriterlerine göre 

incelenmesi (doku ve organ numuneleri, Sitolojik numuneler, Frozen numuneleri). 
• Numune Kabul ve Red kriterlerine uymayan örneklerin ayrılması, reddedilmesi ve kliniklere bildirilmesi. 
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6.2 Analitik süreç (Numunenin çalışılmaya başlamasından sonucun çıkmasına kadar olan süreç). 
6.2.a. Makroskopi, Her tür örnek için makroskopik olarak nasıl değerlendirileceğini, nereden ne kadar 
örnekleme yapılacağını gösteren yazılı rehber, uluslar arası kabul görmüş Ackerman’s Surgical Pathology kaynak 
gösterilerek  hazırlanmıştır. 

• Makroskopi: Biyopsi materyallerinden sorumlu uzman doktor ve ilgili teknisyeni tarafından  kişisel 
koruyucu ekipmanlar (eldiven, önlük, gözlük, maske, bone) kullanılarak histopatolojik değerlendirme 
için kesitler alınır ve kasetlenir. 

• Tespit: Kasetlenen dokular % 10’luk  formaldehitte fikse edilir. 
• Takip: Biyopsi materyallerinden  alınan  kesitleri  içeren  kasetler  rutin  laboratuvar teknisyeni 

tarafından cihaz kullanım klavuzlarına göre uygun cihazlar kullanılarak mesai bitiminde 12-14 
saatlik düşükten yüksek derecelilere doğru alkol-ksilen-parafin istasyonlarından geçirilerek  doku takip 
işlemine alınır. 

• Parafine gömme: Doku takibinden çıkan dokular sıcak parafin içine gömülerek bloklama işlemi  yapılır. 
• Mikrotomla uygun kalınlıkta kesitler alınır. 
• Kesilen dokular sıcak su havuzundan  lam üzerine alınarak yayılır  ve kurutulur. 
• Doku parafini ksilenle uzaklaştırılır. 
• Lamlar yüksekten düşük derecelilere doğru alkollerden geçirilerek doku suyunun geri verilmesi sağlanır. 
• Kesitler Mayer H&E (Hematoksilen Eozin) ile boyanır. 
• Düşükten yüksek derecelilere doğru alkollerden geçirilerek tekrar doku suyunun alınması 
• Yapıştırma materyali kullanarak lamelle kapatılır. 
• Mikroskobik değerlendirmeye hazır biyopsi ve sitoloji preparatları rutin ve sitoloji laboratuvar 

teknisyenleri tarafından, değerlendirilmek üzere örnekleri değerlendirecek sorumlu uzman doktora  
teslim edilir. 

• Biyopsi ve sitoloji preparatları uzman tarafından tanı amaçlı değerlendirilir. Tanı için ek çalışma 
gerektirmeyenlere sonuç raporu hazırlanır. 

• Tanı için immünohistokimyasal, histokimyasal vb. ek çalışma gerektirenlere ilgili laboratuvarlarda  ilgili 
teknisyenler tarafından cihaz kullanım klavuzlarına göre uygun cihazlar ve boyama teknikleri  
kullanılarak pozitif kontrol blokları eşliğinde  gerekli  ek inceleme çalışmaları gerçekleştirilir. 

• Ek çalışmalar sonucu preparatlar uzman tarafından tekrar değerlendirilir. Raporları hazırlanır. 
6.2.b. MAKROSKOPİ: 
• İlgili hekim ve makroskopi teknisyeni tarafından “Patolojik Tetkik İstek Formu” ve kutu üzerindeki 

hastaya ait bilgiler doğrulanır. 
• Her materyal için hastanın doktoruna tedavisi ile ilgili tüm bilgileri verebilecek şekilde makroskopik 

tanımlama ve dokunun örneklemesi gerçekleştirilir. Makroskopik örnekleme laboratuvarda bulunan her 
organ için ayrı olarak tanımlanmış örnekleme prosedürüne (Patoloji Laboratuvarı Cerrahi Örnekleme 
Klavuzu ) uygun olarak yapılır. 

• Makroskopik tanımlamanın altında dokudan kaç parça ve kaç kaset alındığı, hangi lezyonu tanımladığı 
vb.  bilgileri yer almaktadır. 

• Makroskopik örnekleme sonrası dokunun kalan kısımları varsa içerisinde tespit solüsyonu olan kutu 
içerisinde raporlama tarihinden  itibaren en az bir ay süre ile  saklanmaktadır. 

6.2.c. TESPİT: 
• Dokuların, hücrelerin mümkün olduğunca bozulmadan canlı durumda tutularak muhafazasını sağlar. 
• Dokunun sertliğini artırarak ince kesitler alınmasını kolaylaştırır. 
• Doku içindeki bakteri ve diğer infeksiyon yapan canlıları öldürür. 
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• Fiksatiflerin çoğu güçlü protein çökelticileridir. 
6.2.d. FİKSATİFLERİN HAZIRLANIŞI 

6.2d.1. %10’LUK FORMALDEHİT SOLÜSYONU: Tespit amacı ile en sık kullanılan fiksatiftir. 
- % 37-40’lık formaldehit 100 ml 

- Distile su 900ml 
6.2.d.2. DEKALSİFİKASYON 
Bazı dokular kalsiyum depozitleri içerirler, çok serttirler, parafin ve kalsiyum arasındaki dansite farkına 
bağlı olarak düzgün olarak kesilmezler. Kemik materyalleri ve sert kalsifiye dokularda gömmeden önce 
kalsiyum uzaklaştırılmalıdır. Dekalsifikasyon için çeşitli ajanlar ve teknikler (formik asit, nitrik asit) 
kullanılabilir. Nitrik ve hidroklorik asitler gibi kuvvetli mineral asitler dense kortikal kemik için 
kullanılabilir. Çünkü hızlı bir şekilde kalsiyumun büyük bir oranını uzaklaştırırlar. Maalesef bunlar hücresel 
morfolojiye zarar verirler böylece kemik iliği gibi narin dokularda tercih edilmezler. 
• Asetik ve formik asit gibi organik asitler kemik iliği için daha uygundur. Ancak dense kortikal kemiğe 

çok yavaş etki ederler. 20 %’lik formik asit bütün dekalsifiye edici ajanlar içinde en iyisidir. 
6.2d.3. ASİT TAKİP 

Nitrik Asit Metodu 
• Dokuların makroskobik kesitleri alındıktan sonra % 10’lik formaline 24 saat bırakılır. 

• Dokular % 5’lik nitrik asit solüsyonuna bırakılır. Her gün bu solüsyon değiştirilir. Kemik parçaları ucu sivri 
iğne ile dekalsifikasyon derecesi kontrol edilir. Eridikten sonra uzun süre akar suyla yıkanır. Normal doku 
takibine alınır. 
% 5’lik Nitrik Asit                        %10 luk Nitrik Asit            %20 lik formik asit 

Distile su 95 ml                          Distile su   90 ml                       Distile su     80 ml 
Nitrik asit konsantre  5ml           Nitrik asit 10 ml                        Formik asit      20ml 

6.2e. DOKU TAKİBİ 
• Dokuların mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesi amacı ile yapılan, gömme ile sona eren işlemler 

dizisine doku takibi denir. Doku takibinin aşamaları: 
-Dehidratasyon 
- Şeffaflandırma (temizleme) 
-İnfiltrasyon ( sertleştirme) dur. 

• Dehidratasyon: Fikse dokular parafinle direk infiltre olmaz çünkü gömme materyalleri suda erimez. Önce 
dehidrasyonla su dokulardan uzaklaştırılmalıdır. Bu genellikle düşükten yüksek derecelilere doğru 
alkolden geçirilerek (% 70 - % 95 - % 100) olur. Bazen ilk basamak formalin ve alkol karışımıdır. Diğer 
dehidratanlar kullanılabilir. Aseton çok hızlıdır ama yangın tehlikesi olduğu için pek tercih edilmez. 

• Şeffaflandırma: Sonraki basamak temizlemedir. Dehidrasyon maddesini temizleyebilen, sertleştirici 
madde ile geçimli olabilen ve dokuya nazik davranabilen maddeler seçilmelidir. En sık kullanılan 
temizleyici ajan ksilendir. 

• İnfiltrasyon (sertleştirme): Dokuların mikrotomla kesilebilmesi için sertleştirilmesi gereklidir. Bu 
aşamada amaç dokudaki solüsyonların tutucu madde ile yer değiştirmesidir. Bu işleme impregnasyon- 
doyurma da denir. İnfiltrasyon işleminde en yaygın parafin kullanılır. 

• Sonuç olarak doku gömülen ajanla (parafin) infiltre olmuştur. Doku takip cihazında gömme ajanının 
penetrasyonuna yardım için vakum uygulanabilir. 

• Yukarıdaki işlemler doku takip cihazlarıyla otomotize edilmiştir. 
• Doku takip solüsyonları 10 kullanımdan sonra değiştirilir.(gerekli durumlarda daha erken değişim 

olabilir) 
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Bölümümüzde uzun takip prosedrü uygulanmakta olup takip işlemi şu şekildedir. 
 
6.2e.1 Uzun Takip (14-16 saat doku takip cihazında) 
• % 10’luk formaldehitte 1 saat. 
• Sırası ile % 70-80-95’lik 3 değişik alkolde 1er saat. 
• 3 değişik absolü alkolde 1er saat. 
• 3 değişik ksilende 1er saat. 
• 2 değişik parafinde 3 saat. 
6.2.e.2 Geri Takip 
• Patoloji Laboratuvarlarında doku takibi sürecinde her hangi bir teknik sorundan (kullanılan solüsyonların 

istenilen yoğunlukta olmaması, istasyonların yanlış yerleştirilmesi gibi) dolayı zaman zaman doku 
takibinde istenmeyen durumlar yaşanabilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hastanemizde 
uygulanan prosedür: 

• Hazır bloklar metal bezmontlara yerleştirilerek etüvde parafinlerin erimesi sağlanır. Parafinleri erimiş 
dokular tekrar plastik kasetlere konarak kapakları kapatılır, etüvde temiz bir kap içerisinde ısıtılan ksilenin 
içine atılır en az 45 dk - 1 saat kadar ksilende etüv (60 C) ısısında bekletilir. Bu sırada bir başka kap içerisine 
alkol de eklenir 30 dk  etüvde ısıtılır. Ksilenden çıkartılan plastik kasetler alkole atılarak 45 dakika alkolde 
bekletilir. Süre sonunda dokular alkolden çıkartılarak suda bir süre yıkanıp  %10’luk formaldehite alınır, 
akşam saatinde kurulan doku takip cihazına konarak doku takibi tekrarlanır. 
 
6.2.f  GÖMME: 
• Doku takip cihazından çıkan dokular hala kasetlerdedir ve manuel olarak teknisyen tarafından kasetten 

çıkarılır ve eriyik parafine boşaltılır  ve bloklara konur. Bloklama işlemi bloklama cihazında teknisyen 
tarafından bizzat manuel yapılır. Doku takip işlemi tamamlanan dokuyu plastik kasetlere gömmek 
gerektiği için işlem genelde elle yapılır. Doku takip işlemi tamamlanan dokuyu plastik kasetlere gömmek 
gerektiği için işlem  elle yapılır.  Bu gömme işlemi çok önemlidir çünkü dokular tam anlamıyla parafin 
bloğuna sırayla konmalı veya oryante olunmalıdır. Lezyonu temsil eden yüz kasete değen yüzdür ve 
bloğun tabanına gelecek şekilde bloklanmalıdır. Kistik yapılar, çeperi yapı vb numunelerde epitel yanda 
görünecek şekilde yan dik gömme yapılmalıdır. Teknisyen bloklayacağı dokuyu, yatış yönünü çok iyi 
tanımalıdır. 

• Kullanılan kasetler doku takibinde kullanılan kimyasal ajanlardan etkilenmemelidir. Dokular uygun 
kalıptaki metal kalıplara dökümü yapılarak kalıplanmalıdır. Küçük bloklar küçük kalıplara yapılmalıdır,  
kemik iliği ve KC, iğne biyopsiler, endoskopik biyopsiler  gibi küçük biyopsiler için uygundur. 

6.2.g  KESME: 
• Bloklardaki dokulardan mikrotomla kesitler alınır. Mikrotom bir bıçak ve parafin bloğun standart 

mesafelerle ileri gitmesini sağlayan mekanizmadır. Uygun kesitler için kesinlikle çok keskin bir bıçak 
gerekir. 

• Bıçakların standart, kalın metal veya ince disposable çeşitleri vardır. 
• Mikrotomlar bloğu bıçağa doğru ileri götüren mekanizmaya sahiptir. Genellikle bu mesafe ayarlanabilir 

(parafin gömülmüş dokular için 2-4 mikron). 
• Doku kesme gerçekten bir sanattır ve beceri ve tecrübe gerektirir. Tam olarak fikse ve gömülmüş 

dokuların olması önemlidir. Kesme sırasında oluşan sık artefaktlar yırtılma, yarıklar, delikler, katlantılar, 
vs.dir. Dilimlerin buruşukluğunu uzaklaştırmak için 40-45 Co sıcaklıktaki su banyosuna alınarak açılması 
sağlanır, sonra kesitler lama alınır.Su banyosunun suyu günlük olarak değiştirilir. 
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• Daha sonra kesitler, 75 Code 30’dk. lamdan parafinin eriyip uzaklaşması için etüve yerleştirilir. 
İmmunohistokimyasal incelemeler pozitif şarjlı lam veya polylizin lam kullanılır. 

•  
 

6.2.g.1 Frozen kesitler: 
• Cerrahi işlem sırasında, patolojik bir proçesin hızlı tanısı, 
• Malign bir neoplazmın rezeksiyon sınırları, 
• Beklenmeyen bir hastalık proçesi bulunduğunda ne yapılacağına karar vermede tanı gereksinimi ve bir 

hastalık proçesinin daha ileri çalışması için uygun doku elde edilip edilmediğine karar vermek için frozen 
section işlemi yapılır, 

• Çalışılan doku parçaları cihazda kriyostatda hızlıca dondurulur (-20-30 C). Dondurma dokuyu 
mikrotomla kesmek için yeteri kadar sert yapar, 

• Frozen section cryostat denen cihazda yapılır. Cryostat basitçe mikrotom içeren buzdolabı benzeri bir 
cihazdır. Cihazdaki ısı yaklaşık -20\-30 derecedir. Dokular burada kesilir lama alınır ve boyama için 
hazırdır. 

6.2.h BOYAMA: 
• Herhangi bir boya yapmadan önce, lamlar ksilen-alkol-sudan geçirilerek deparafinize edilir. Ksileni 

uzaklaştırmada yüksekten düşüğe doğru alkol uygulanır ve suda yıkanır. Doku hidrate edilmiş olur. 
Parafin içeren dokuyu boyayan hiçbir boya yoktur. 

• Dokunun çeşitli komponentlerini boyama yeteneklerine göre değişik boyalar kullanılabilir. Kullanılan 
rutin boya Mayer H&E boyama yöntemidir. Boyama işlemleri otamatik boyama cihazlarında 
yapılmaktadır. Diğer boyalara (immunohistokimyasal ve histokimyasal) tanı gerekliliğine göre özel 
durumlarda başvurulur. 

• Frozen elle boyanır çünkü bir iki kesit elle daha hızlı boyanır. * 
6.2.h1 Hematoksilen – Eosin Boyama Metodu 

• %90- %80- %70 Alkol serilerinde 3'er dakika -Akarsuda yıkanır 

• Hematoksilen solusyonu 15 dakika 

• Akar suda yıka 5 dakika 

• Amonyaklı suya daldır çıkar 

• Akar suda yıka 1 dakika 

• Eosin solusyonu 1 dakika 

• %70- %80- %90 alkol serilerinde 1 er dakika 

• Aseton daldır çıkar 

• Kurut, ksilene koy 

• Entellan ve lamelle kapat 

6.2.h.2 Frozen İçin Hızlı Hematoksilen- Eozin Boyası 
• 30 saniye % 95’lik alkolde bekletilir. Suda yıkanır. 
• Hematoksilende 1 dakika bekletilir. 
• Çeşme suyunda lam 10 kez  yıkanır. 
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• Eozinde 10 saniye bekletilir. 
• Çeşme suyunda yıkanır. 
2 farklı alkol ve 2 farklı ksilende 10’ar saniye bekletilir. 
 
6.2.i BERRAKLAŞTIRMA VE KAPAMA: 
• Lamdaki boyalı kesit, kazınmayı önlemek, mikroskop altında daha iyi görüntü elde etmek için ve 

senelerce doku kesitini saklamak için ince bir lamelle kapatılmalıdır. Boyalı lam suyu çıkartmak için bir 
seri alkol solüsyonundan ve sonra  ksilenlerden geçirilerek etüvde kurutulur,  lamel altında kalıcı entellan 
ile kapatılır. 
 

6.2.j ÖZEL BOYAMA YÖNTEMLERİ: 
 
6.2.j.1 HİSTOKİMYASAL BOYAMA YÖNTEMLERİ: 

• Laboratuarımızda Kongo red Highman, Masson trikrom,retikulum boyası(sılver impregnatıon), 
Period Acid Schiff (PAS), Alcian blue,Toluidin Blue, May Grunwat giemsa PAP ,PAS-M ,Prusya 
Mavisi ,EZN , Verhoff, Kristal Viole ,VanGiezon ,PTAH kullanılır. 

• Histokimyasal boyama sonuçları, tanı kriterleri dikkate alınarak patoloji raporunda açıklanır 

6.2.j.1.a Toluidin Blue Boya Metodu 

• %90- %80- %70 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Akar suda yıkanır 

• Toluidin blue solusyonu 25 dakika 

• Distile suda yıka 

• Kurut, ksilene koy 

• Entellan ve lamelle kapat 

6.2.j.1.b May-Grunwald Giemsa Boya Metodu 

• Havada kurut 

• Metanolda 3 dakika 

• May-grunwald solusyonu 3 dakika 

• Distile suda yıka 5 dakika 

• % 20 Giemsa solusyonu 20 dakika 

• Distile suda yıka 5 dakika 

• Kurut, ksilene koy 

• Entellan ve lamelle kapat 

6.2.j.1.c Papanicolau (PAP) Boya  Metodu 

• %90 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Hematoksilen solusyonu 1 dakika 

• Akar suda yıka 1 dakika 
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• Orange G solusyonu 20 dakika 

• %90 alkol serilerinde 2'er dakika 

• EA 50 solusyonu 20 dakika 

• %90 alkol serilerinde 12er dakika 

• Kurut, ksilene koy 

• Entellan ve lamelle kapat 

6.2.j.1.d Tripple Boyama Metodu 

• %90- %80- %70 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Akar suda yıkanır 

• İodin solusyonu 3 dakika 

• %2 sodyum tiyosülfat solusyonu 30 saniye 

• Distile suda yıka 

• Weigert hematoksilen solusyonu 8 dakika 

• Akar suda yıka 5 dakika 

• Metil karbonat solusyonu çalkala 

• Akar suda yıka 5 dakika 

• Distile suda yıka 5 dakika 

• Asit fuksin solusyonu 10 dakika 

• Distile suda yıka 

• Fosfotungustik asit solusyonu daldır çıkar -Distile suda yıka 10 dakika -Anilin blue solusyonu 1 dakika -Distile 

suda yıka 

• %2 asetik asit solusyonu 5 dakika -Distile suda yıka 

• %70- %80- %90 Alkol serilerinde 3'er dakika -Kurut, ksilene koy -Entellan ve lamelle kapat 

6.2.j.1.e Pas-M Boyama Metodu 

• %90- %80- %70 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Akarsuda yıkanır 

• %1 periodik asid solüsyonu 10 dakika 

• Distile suda yıka 

• Gümüş çözeltisi solüsyonu 60 C etüvde 2 saat 

• Akarsuda yıka 2 dakika 

• Distile suda yıka 2 dakika 

• %0,25 altın klorür solüsyonu 30 saniye 
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• Distile suda yıka 

• Sodyum tiyosülfat solusyonu 2 dakika 

• Akarsuda yıka 2 dakika 

• Hematoksilen-Eosin boyası yapılır 

• %70- %80- %90 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Kurut, ksilene koy 

• Entellan ve lamelle kapat 

6.2.j.1.f DİASTASLI PAS 
• Kesitler amilazda (tükürülür.) 10 dk bekletilir 
• Akar suda yıkanır 
• Periodik asit solüsyonunda 5 dk bekletilir 
• Distile suda yıkanır 
• Schiff solüsyonunda 15 dk bekletilir 
• Akar suda 10 dk yıkanır 
• Mayer  hematoksilende 5 dk bekletilir. 
• Akar suda 5 dk yıkanır 
• % 95’lik etil alkolde, ksilende geçirilir. 
• Kapatılır 

6.2.j.1.g Prusya Mavisi Boyama Metodu 

• %90- %80- %70 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Akar suda yıkanır 

• %10 Potasyum ferrosiyanid ve %20 Hcl solusyonu eşit oranda karıştırılır 20 dakika -Distile suda yıka 

• Nükleer fast red solusyonu 10 dakika 

• Distile suda yıka 

• %70- %80- %90 Alkol serilerinde l'er dakika 

• Kurut, ksilene koy 

• Entellan ve lamelle kapat 

6.2.j.1.h EZN Boyama Metodu 

• %90- %80- %70 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Akar suda yıkanır 

• EZN solusyonu 10 dakika 

• Akar suda yıka 5 dakika 

• Asit alkol solusyonu çalkala (soluk pembe oluncaya kadar) 

• Akar suda yıka 5 dakika 

• Metilen blue solusyonu daldır çıkar 
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• Akar suda yıka 

• %70- %80- %90 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Kurut, ksilene koy -Entellan ve lamelle kapat 

6.2.j.1.i Verhoff Boyama Metodu 

• %90- %80- %70 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Akar suda yıkanır 

• VerhofF solusyonu 15-30 dakika 

• Akar suda yıka 5 dakika 

• %2 ferri klorür solusyonu 2 dakika 

• Akar suda yıka 5 dakika 

• %90 alkole daldır çıkar 

• Akar suda yıka 5 dakika 

• Vangieson veya eosin solusyonu 5 dakika 

• Akar suda yıka 

• %70- %80- %90 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Kurut, ksilene koy 

• Entellan ve lamelle kapat 

6.2.j.1.j Alcian Blue PH 2,5 Boyama Metodu 

• %90- %80- %70 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Akar suda yıkanır 

• Alcian blue solusyonu 30 dakika 

• Akar suda yıka 5 dakika 

• Nükleer fasd red solusyonu 5 dakika 

• Akarsuda yıka 

• %70- %80- %90 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Kurut, ksilene koy 

• Entellan ve lamelle kapat 

6.2.j.1.k PAS Boyama Metodu 

• %90- %80- %70 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Akarsuda yıkanır 

• Periodik asit solusyonu 20 dakika 

• Akarsuda yıka 
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• Shiff solusyonu 20 dakika 

• Akarsuda yıka 5 dakika 

• Hematoksilen solusyonu 1 dakika 

• Akarsuda yıka 5 dakika 

• %70- %80- %90 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Kurut, ksilene koy 

• Entellan ve lamelle kapat 

6.2.j.1.l Retikulin  Boyama Metodu 

• %90- %80- %70 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Akarsuda yıkanır 

• Potasyum permanganat solusyonu 1 dakika 

• Akarsuda yıka 1 dakika 

• %2 potasyum metabisülfıt solusyonu 30 saniye 

• Distile suda yıka 

• Demir allum solusyonu 1 dakika 

• Distile suda yıka 

• Gümüş oksit solusyonu 1 dakika 

• Distile suda yıka 

• Formaldehit solusyonu çalkala 

• Akarsuda yıka 1 dakika 

• Altın klorür solusyonu daldır çıkar 

• Distile suda yıka 

• Potasyum metabisülfıt solusyonu 1 dakika 

• %2 sodyum sülfat solusyonu 1 dakika 

• Distile suda yıka 

• %70- %80- %90 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Kurut, ksilene koy 

-Entellan ve lamelle kapat 

6.2.j.1.m Kristal Violet Boyama Metodu 

• %90- %80- %70 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Akarsuda yıkanır 

• Kristal viole solusyonu 5-10 dakika 
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• Akarsuda yıka 

• %1 asetik asit solusyonu çalkala 

• Akarsuda yıka 

• Gliserin ve lamelle kapat 

6.2.j.1.n Congo Red Boyama Metodu 

• %90- %80- %70 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Distile suda yıka 

• Filtre edilen congored solusyonu 1 saat 

• Distile suda yıka 

• Alkali alkol solusyonu daldır çıkar 

• Akarsuda yıka 5 dakika 

• Hematoksilen solusyonu 5 dakika 

• Akarsuda yıka 10 dakika 

• %70- %80- %90 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Kurut, ksilene koy 

• Entellan ve lamelle kapat 

6.2.j.1.o Van Gıeson Boyama Metodu 

• %90- %80- %70 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Akarsuda yıkanır 

• Hematoksilen solusyonu 10 dakika 

• Akarsuda yıka 5 dakika 

• Asit alkol solusyonu daldır çıkar 

• Akarsuda yıka 5 dakika 

• Vangieson solusyonu 5 dakika 

• Akar suda çabuk yıka 

• %70- %80- %90 Alkol serilerinde l'er dakika 

• Kurut, ksilene koy 

• Entellan ve lamelle kapat 

6.2.j.1.p PTAH Boyama Metodu 

• -%90- %80- %70 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• -Akar suda yıkanır 

• İodin solusyonu 5 dakika 
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• Sodyum tiyosülfat solusyonu 5 dakika 

• Akar suda yıka 5 dakika 

• Potasyum permanganat solusyonu 5 dakika 

• Akar suda yıka 5 dakika 

• Oksalikasit solusyonu 10 dakika 

• Akar suda yıka 

• Fosfotungustik asit hematoksilen solusyonu 12-24 saat 

• Akar suda yıka 

• %70- %80- %90 Alkol serilerinde 3'er dakika 

• Kurut, ksilene koy 

• Entellan ve lamelle kapat 

6.2.j.1.r TRİKROM BOYASI 
• bouin fiksatifi 

• demirli hematoksilen  çalışma sol.( weıgert) 

• biebrich scarlet-acid fuchsin solüsyonu 

• Biebrich scarlet %1 aqueus ……………………90 ml 

• Acid fuchsine % aqueus ………………………..10 ml 
• Acetic asit ………………………………… ….1 m 

6.2.j.2 PİGMENTLER VE MİNERALLER 
• Patolojik dokularda en sık kahverengi veya siyah pigmentle karşılaşılır. Melanin ile lipofuscin ayrımı 

önemlidir.Her iki pigment de çift kırılmaz, kahverengi-siyah renktedir ve demir negatiftir. 
• Melanin soldurma yöntemi 

• Perls demir boyası 
6.2.j.2.a Melanin Soldurma Yöntemi 
Solüsyonlar 
% 0.25’lik potasyum permanganat solüsyonu 

• Potasyum permanganat 0.25 g 
• Distile su 100 ml 

% 5’lik okzalik asit solüsyonu 
• Okzalik asit  5 g 
• Distile su 100 ml 

Prosedür 
• Kesitler deparafinize ve hidrate edilir. 
• Potasyum permanganat solüsyonunda 5 dk veya daha uzun bekletilir. 
• Distile suda dikkatli yıkanır. 
• Okzalik asit solüsyonunda 5 saniye veya rengi berrak oluncaya kadar bekletilir. 
• Distile suda dikkatli yıkanır. 
• İstenilen boya yapılır. 
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Sonuç 

• Melanin ve lipofuksin pigmentleri boyanmaz. 
6.2.j.2.b DEMİR (HEMOSİDERİN) 

• Demir Boyası (Perls) 
Solüsyonlar 

• % 20’lik hidroklorik asit 
• Hidrochloric asit 20 ml 
• Distile su 80 ml 

• Asit suyun üzerine eklenir 
% 10’luk potasyum ferrosiyanür stok solüsyonu 

• Potasyum ferrosiyanür 10 g 

• Distile su 100 ml 
6.2.J.3 İMMÜNHİSTOKİMYASAL BOYAMA : 

 

6.3.j.3.a İMMÜNHİSTOKİMYASAL BOYAMA MANUEL MATERYAL METOD 
Kesitler 4-5 mikron kesilerek 60ºC lik etüvde yaklaşık  1 saat bekletilir. 

• Deparafinizasyon işlemi için 10’ar dakika 2 ayrı ksilende bekletilir. 

• Dehidrasyon işlemi için 10’ar dakika 2 ayrı absollü alkolde bekletilir. 

• Çeşme suyunda yıkanır. 

• Antijen retrivel uygulaması için sitrat buffer içerisinde PT modüle cihazında 98 ºC de 20 dakika kadar ısıtılır. 

• Kesitler PBS’e alınır. 

• Hidrojen peroksit bloking uygulaması yapılır. 15-20 dakika inkübe edilir. 

• Preparatlar PBS’te yıkanır. 

• Ultra V Blok yapılır. 5 dakika inkübe edilir. 

• Lamların üzerlerindeki Ultra V Blok silkelenerek akıtılır ve antikorlar damlatılır. Her antikorun inkübasyonu 

Data Sheet’ine göre belirlenir. 

• Preparatlar PBS’te yıkanır.Sekonder antikor olarak Biotinyloted Goat Anti-Polyvalent (sarı) damlatılarak 20 

dakika inkübasyon yapılır. 

• Preparatlar PBS’te yıkanır. 

• Streptavidin Reroxidase (kırmızı) damlatılarak 20 dakika inkübasyon yapılır. 

• Preparatlar PBS’te yıkanır. 

• DAB kromojen yapılır. 5-10 dakika arası inkübasyon yapılır. 

• Distile suda iyice yıkanır. 

• Zıt boyama için mayers hematoksilen ile 1 dakika boyanır. 

• Çeşme suyunda yıkanır. 

• Alkolden geçirilir. 
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• Havada kurutulur. 

• Ksilene konularak entellan ile kapatılır. 

 
 
6.2.J.3.B İMMÜNHİSTOKİMYASAL BOYAMA LEİCA CİHAZ MATERYAL METOD 

Kesitler 4-5 Mm kesilerek 60ºC lik etüvde yaklaşık 1 saat bekletilir. 

Şifre yazılıp entere basılır. 

Etüvden çıkarılan preparatlar cihazdaki panele yerleştirilir. 

1) Run’a basılır. 

2) Regeant/Regent Tray Loadet işaretlenir. 

3) Reagent Caps Removed işaretlenir. 

4) Boyanacak silides sayısı yazılır. 

5) Start runa basılır. 

6)  Program slidesleri tek tek optik okuyucu ile okur. 

7)  Ardından Regentler optik okuyucu ile okunur. 

8)  Optik okuyucu işlemi bittikten sonra program başlamış olur. 

9) Yaklaşık 2 saat kadar preparatlar cihazda deparafinizasyon işlemi ve antijen retrivel işlemine tabi tutulur. 

10) Bu süre sonunda cihaz otomatik olarak açılır ve antikorlar preraratların üzerine damlatılarak cihaz tekrar kapatılır 
ve program kaldığı yerden devam eder. 

11) Yaklaşık 2 buçuk saat sonunda boyama tamamlanır ve cihaz otomatik olarak açılır. 

Preparatlar zembile yerleştirilir. 

12)  Preparatlar sıcak su ve sabun ile yıkanır. 

13)  Alkolden geçirilir. 

14)  Havada kurutulur. 

15)  Ksilene konularak entellan ile kapatılır. 

6.2.k.MİKROSKOBİK DEĞERLENDİRME: 
Hazırlanan preparatlar ışık mikroskobunda değerlendirilir ve rapor düzenlenir. 

6.2.k.1. PATOLOJİ LABORATUVARINDA NUMUNE KABUL VE RED KRİTERLERİ 
 

6.2.k.1.a. Örnek Türleri 
Aşağıda belirtilen örnek türleri patoloji laboratuarına kabul edilir. 

• Ameliyatla alınan eksizyonel biyopsi, organ rezeksiyonu, amputasyon materyali 
• Biopsi ile alınan iğne biyopsisi, insızyonel-eksızyonel biyopsiler, küretaj materyalleri 
• Sitolojik materyaller; 

a) Yayma (servikal smear, meme başı, fırça gibi) ile gelen hazır preparatlar 
b) İnce iğne aspirasyon biopsisi ile alınan preparatlar 
c) Ponksiyon, aspirasyon ve lavaj gibi vücut boşluklarından alınan sıvılar 
d) İdrar 
e) Balgam 

• İntraoperatif konsültasyon(frozen) amacıyla alınan doku ve organlar 
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• Patoloji Laboratuarına numune kabulü için gerekli şartlar ve red kriterleri aşağıda belirtilmiştir. 
Uygun olmayan numuneler, gereklilikleri karşılanana kadar laboratuara kabul  edilmez, düzeltici 
faaliyet sonucuna göre numune kabul edilir. 

6.2.k.1.b. Etiket 
• Uygun Etikette Bulunması Gereken Bilgiler 

Uygun bir etikette hastanın adı-soyadı, hastanın doğum tarihi,cinsiyeti, örnek alınan organ ya da bölge ismi, 
alınma şekli, teslim eden hemşire ve sorumlu hekimin adı-soyadı olmalıdır. 
 
 
 

• Red Kriteri 
Uygun olmayan şekilde etiketlenmiş, üzerinde kime ait olduğu, hasta adı ve soyadının,  hastanın doğum 
tarihi tam olarak yazılmamış veya okunamayan örnekler ve hekimin adı olmayan örnekler, etikette örneğin 
alındığı tarih, özel durumlarda saat belirtilmemiş olan örnekler laboratuara kabul edilmez. 
6.12.3 Tetkik İstek Formu 

• Uygun İstek Formunda Bulunması Gereken Bilgiler 
İstek formunda temel olarak doldurulması gereken bilgiler; 
Hastanın adı-soyadı 
Hasta Protokol numarası 
Hastanın doğum tarihi 
Hastanın muayene olduğu ya da yattığı bölüm 
Örneğin adı-türü-alındığı organ 
Örneği gönderen doktorun adı-soyadı- çalıştığı birim 
Hasta hakkında ayrıntılı klinik, radyolojik ve laboratuar bilgileri 
Klinisyenin ön tanıları. 

• Red Kriteri 
Gönderilen örneğin yanında ilgili patoloji laboratuarı istek formunun ilgili kısmının doldurulmaması, 
Patoloji laboratuarı tetkik istek formunun eksik bilgiler ile doldurulmuş olması, 
6.2.k.1.d. Tutarlılık 
Patoloji laboratuar tetkik istek formu, Barkod ve Numune Patoloji Laboratuar Teknisyeni tarafından 
tutarlılık açısından kontrol edilir. 

• Red Kriteri 
a) Patoloji laboratuar tetkik istek formunda bildirilen bilgiler ile gönderilen örnek üzerindeki etikette 

bulunan bilgiler arasında uygunsuzluk olması 
b) Numunenin patoloji laboratuarı tetkik istek formunda / barkodda belirtilen örnek olmadığı 

konusunda şüphe duyulması 
c) Patoloji laboratuarı tetkik istek formundaki materyal bilgileri ve sayısı ile uyumsuz olması 

6.2.k.1.e. Bulaş 
Numuneler, “PATOLOJİ LABORATUARI TESTLERİN İSTENMESİ, ALINMASI VE TRANSFERİ PROSEDÜRÜ” nda 
belirtilen kriterlere uygun şekilde taşınmalı ve taşıma sırasında numune kabı ya da patoloji laboratuar tetkik 
istek formu üzerinde bulaş olmamasına dikkat edilmelidir. 

• Red Kriteri 
Patoloji laboratuar tetkik istek formu üzerinde hasta örneğine ait bulaş olması. 
6.2.k.1.f. Numunelerin Uygun Şekilde Saklanması 
“PATOLOJİ LABORATUARI TESTLERİN İSTENMESİ, ALINMASI VE TRANSFERİ PROSEDÜRÜ”nda   belirtildiği 
şekilde yapılır. 

• Red Kriteri 
a) Örneğin uygun kapta olmaması veya içinden çıkarılamayacak kapta olması. 
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b) Örneğin uygun tespit solüsyonunda olmaması (serum fizyolojik gibi otoliz ve sitolize neden olan 
solüsyon içinde olması, saf alkol, kolonya gibi dokuyu sertleştiren fiksatifler içinde olması) veya 
solüsyonsuz olması, 

c) Frozen için gönderilen örneğin taze değil tespit solüsyonuna konularak gönderilmesi. 
d) Örneğin veya örnek kabının hasar görmüş olması, cam preparatların kırılması, örneğin kap içerisinde 

olmaması, sitolojik sıvıların enjektör veya kap içerisinde uzun süre bekletilmesi veya dökülerek zayi 
olması. 

e) Aynı kap içerisinde birden fazla farklı materyaller (Aynı hastaya ait birden fazla materyal alındı ise 
bunlar mutlaka, ayrı ayrı uygun kapların içine konulmalı ve kapların üzerine ayırt edici numaralar / 
kodlar yazılmalıdır.) 

6.2.k.1.g. Uygun Zaman ve Koşullarda Teslim 
Numunelerin Laboratuara İletilmesi Gereken Süreler 
“PATOLOJİ LABORATUARI TESTLERİN İSTENMESİ, ALINMASI VE TRANSFERİ PROSEDÜRÜ”nda belirtilen 
koşullara uyulmalıdır. 
Numunelerin Alındığı Bölümde Saklama Koşulları 
“PATOLOJİ LABORATUARI TESTLERİN İSTENMESİ, ALINMASI VE TRANSFERİ PROSEDÜRÜ”nda belirtilen 
koşullara uyulmalıdır. 

• Red Kriteri 
Numunelerin belirtilen süreler içinde laboratuara iletilmemesi. 
6.2.k.1.h.   Düzeltici Faaliyet 
Yukarıda belirtilen red kriterlerini karşılayan numuneler ile ilgili olarak derhal, ilgili bölüm ile temas 
kurulur.rededilmeden önce sorunun giderilmesine çalışılmalı, kesin red kriteri ise Uygunsuzluk Patoloji 
Laboratuvarı Teknisyeni tarafından “Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu”na kayıt edilir. Red kriterinin 
niteliğine uygun olarak çözümü sağlanır. 
6.2.L.SİTOLOJİK İNCELEME 
Sitolojik inceleme; vücut sıvıları(periton, plevra, eklem sıvısı, idrar…), postbronkoskopik alveolar lavaj (BAL), balgam 
ve ince iğne aspirasyon biyopsi (İİAB) materyallerini kapsar. 

Vücut sıvıları ve BAL, alındıktan hemen sonra bekletilmeden laboratuara ulaştırılmış olmalıdır. 

Laboratuara kabulünden sonra santifüj cihazında 2000-3000 arası devirde, 5- 10 dakika santrifüj edildikten sonra 
tüpün dibindeki materyal, 4 adet lama yayılır ve MGG ile boyanır. 

Kalan materyal, buzdolabında  4C sıcaklıkta saklanır. Eğer kalan materyal, yeterli ise hücre bloğu hazırlanır. 

Balgam, sabah çıkartılan balgam olmalıdır ve laboratuara hemen ulaştırılmalıdır. 

Balgam lama yayılır, MGG ile boyanır.( Optimum balgam örneği için, hastaya şu açıklama yapılmalıdır. Sabah kalkar 
kalkmaz ağzını çalkala. Derin bir nefes al ve bir süre nefesini tut. Sonra derin ve kuvvetlice bir öksürükten sonra 
balgamı kaba bırak ve kabın ağzını sıkıca kapat.) 

Servikovaginal smear materyali alkolde tespit edildikten sonra PAP ile boyanır. 

İnce İğne Aspirasyon biyopsi materyali hazır yayılmış ve havada kurutularak gönderilmiş olmalıdır. Bu materyal, MGG, 
PAP veya HE ile boyanır 

6.2.L.1.Hücre Bloğu Hazırlama Yöntemi: 
Laboratuara gelen mayinin yeterli olacak kısmı tüpe alınarak santifüj edilir. 

Elde edilen çökeltinin üzerine %96 alkol ilave edilir. 

Ağzı kapalı bir şekilde buzdolabında 1 gün bekletilirve tespit olması sağlanır. 

Ertesi gün tüpteki çökeltinin üzerine koyduğumuz alkol dökülüp kalan çökelti uygun şekilde kasetlenerek doku takip 
cihazında takip işlemine alınır. 
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6.2.L.2.Patoloji Raporunun Hazırlanması: 
Patoloji raporunda; 

• Hastaya ait tüm kimlik bilgileri, 

• Materyalin alınması ile ilgili işlemler, 

• Alınan dokunun ne olduğu, 

• Alan doktorun kimliği, 

• Gönderilen dokunun makroskopik tanımlanması, 

• Dokudan kaç parça ve kaç kasette işleme alındığı ile ilgili bilgiler, 

• Farklı bölgelerden alınan parçalar ve kodlamalarının ayrı ayrı tanımlanmaları, 

• Hastanın tedavisi ile ilgili tüm bilgileri, kanser tanısı içeren raporda prognoz ve tedaviye yönelik klinik olarak 

anlamlı tüm parametrelerin tanımlanması 

6.2.M. PATOLOJİ LABORATUARI PANİK TANILARI: 

Patoloji Bölümünde klinik olarak öngörülmeyen ancak hastanın tedavi ve izlemini ciddi ve akut şekilde etkileyecek 
(tümör ön tanısı alan hastalarda saptanan tüberküloz, mantar gibi enfeksiyon hastalıkları ya da hastanın kontrole 
gelmesini gerektirmeyecek basit işlemler sırasında tesadüfen saptanan neoplaziler gibi) durumları kapsayan ve acil 
olarak klinik hekimine  iletilmesi gereken tanıları panik değer olarak kabul etmiştir. Patoloji Bölümü panik tanı 
kriterleri aşağıda sıralanmıştır: 

1. Klinik olarak benign bir lezyon olduğu düşünülen ancak patoloji tanısı premalign ya da malign olan olgular. 

2. Klinik olarak malign olduğu düşünülen ve en kısa zamanda opere edilmesi gereken olgular. 

3. Tümör ön tanısı alan ancak patoloji tanıları tüberküloz, mantar gibi enfeksiyon hastalığı olan olgular, 

4. İnsidental olarak yakalanmış ancak patoloji tanısı preneoplastik ve/ veya neoplastik olan olgular, (hastanın 
kontrole gelmesini gerektirmeyecek basit işlemler sırasında tesadüfen saptanan neoplaziler gibi) 

5. Lökositoklastik vaskülit, 

6. Gebelik sonlandırılması küretaj materyalinde villus veya trofoblast olmaması, 

7. Endometrium küretajında yağ, 

8. Plevra ve akciğer biyopsisinde başka organ parçası bulunması, 

9. Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısı uyumsuzluğu, 

10. İnce iğne aspirasyonu ilk tanısı ile son tanısı arasında uyumsuzluk, 

11. Konsültasyon sonucunun orijinal tanıdan farklı olması, 

12. İmmün yetmezlikli hastada BOS 

13. BAL sıvısında bakteri, 

14. Mantar viral inklüzyon 

6.2.N.PATOLOJİ LABORATUARI İÇ KALİTE KONTROL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 

Kaliteli bir preparat hazırlama aşamasında laboratuar cihazlarını, kullanılan sarf malzemeleri ve çalışanlarını 
denetleme amacını gütmektedir. Bunun için Patoloji Laboratuarı Test Kalite Kontrol Formu hazırlanmıştır. Bu forma; 

Tüm bu kayıtlara yönelik istatiksel değerlendirme, laboratuar sorumlusu ve tarafından üç aylık olarak yapılmaktadır. 

6.2.o.SONUÇ VERME SÜRESİNİN DEĞERLENDİRMESİ 

Bölümümüzde sonuçlar, biyopsi ve sitoloji materyali için 15-10 iş günü olarak belirlenmiştir. 

Bu sürenin değerlendirilmesi için ‘’Sonuç Verme Süresi Kayıt Formu’’ düzenlenmiştir. 
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Bu forma toplam olgu sayısı, olguları ortalam rapor etme süresi işlenmektedir. 

6.2.o.a.Sonuç Verme Süresi: 

Sitolojik materyal için 5 iş günü 

Biyopsi materyal için 10 iş günü 

Ameliyat materyal için 13 iş günü 

Kemik iliği için 15 iş günü 

Kemik rezeksiyonu için 15 iş günü 

Bebek otopsisi için 90 iş günü 

Frozen inceleme için,materyalin laboratuara ulaşmasından itibaren 20 dakika. 

Özel işlemler için aşağıda belirtilen zamanlar eklenir. 
-Bir gece tespit etmek 1 iş günü 

-Dekalsifikasyon 1-10 gün 

-Yeniden örnekleme 2 iş günü 

-Yeni kesit 2 iş günü 

-immunhistokimya ve Histokimya 1- 10 iş günü 

-Bölüm içi konsültasyon 1 iş günü 

-Sitolojik örneklerden hücre bloğu yapma 2- 3 iş günü 
6.3.POSTANALİTİK SÜREÇ: 

• Sonuçların değerlendirilip, onaylanması ve rapor edilmesi, 
• Sonuç raporlarının hastaya/hasta yakınına verilmesi, 
• Panik tanı kriterleri doğrultusunda, panik değer sınırları içinde çıkmış olan testlerin tekrarlanması, klinisyenle 

görüşülüp bildirim yapılması, kayıt altına alınması, 
• Zamanında raporlanamıyorsa analiz edilip, nedene yönelik, sorunun giderilmesi, 
• Raporların, blok ve lamların arşivlenmesi, 

• Kalite kontrol çalışmaları. 

6.3.a.RAPOR BLOK VE LAMLARIN ARŞİVLENMESİ,MAKROSKOBİK İNCELEMEDEN KALAN MATARYALLERİN 
SAKLANMASI: 

Hastanın raporu klinisyen tarafından görüldükten sonra, yeniden örnekleme gerektiren ek bir değerlendirme 
durumunda yeniden değerlendirme yapılabilmesi amacıyla hastaya ait kalan tüm dokular ve sıvılar, hastanın patoloji 
raporu onaylandıktan sonra 1 ay saklanır sonrasında tibbi atık birimine haber verilir. Süresi dolan örnekler tibbi atık 
personeli tarafından atılır. 

Rapor, blok, lam ve elektronik kayıtlar, sadece sorumluların ulaşabileceği   şekilde kilit altında saklanır. İlgili yasalarda 
belirtilen sürelere uygun olarak; 

• Bloklar: 20 yıl 

• Lamlar: 10 yıl 

• Raporlar: Süresiz 

• Elektronik kayıtlar: Yedekleme ile birlikte süresiz saklanır. 

Son 1 yıl içindeki blok ve lamlar, laboratuar içinde blok ve lam arşiv dolaplarında (18-22  °C) oda sıcaklığında saklanır. 
Sıcaklığın kontrolü için sıcaklık kontrol çizelgesi tutulmaktadır. 
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7.İLGİLİ DOKÜMANLAR 
7.1.Patoloji-Sitoloji istem Formu  

7.2. Patoloji Laboratuarı Sonuç Verme Süresi Değerlendirme Formu  

7.3.Patoloji Laboratuarı Temizlik   

7.4.Patoloji Laboratuarı Güvenlik Rehberi  

7.5.Patoloji Laboratuarı Panik Tanı Kriterleri  

7.6.Patoloji Laboratuarı Makroskopi Arta Kalan Doku Takip Formu  

7.7.Patoloji Laboratuarı preanalitik Değerlendirme Formu  

7.8.Patoloji Laboratuarı iç kalite kontrol Formu  

7.9.Patoloji Laboratuarı Doku Takip Teslimat Formu  

7.10. Ameliyathane Hasta Kayıt Defteri 

7.11.Patoloji Laboratuarı Hasta Kayıt Defteri 

 


