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• Sitoloji ve Sitopatoloji Nedir?

• Sitoloji, “cyto” ve “logos” = Hücre bilimi 

• Canlı temeli hücredir.

• Sitoloji, hücrelerin fizyolojisini, yapısını, içerdiği 
organelleri, bulunduğu ortamla olan ilişkisini, 
yaşam döngüsünü, bölünmesini ve ölümünü 
inceleyen bir bilim dalıdır. 
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Hücre Türleri ve Önemli Farkları
1.Prokaryot             2.Ökaryot

Çekirdek Membranı Yok                              Var

Mitokondri                                            Yok                              Var

Golgi aygıtı                                            Yok                              Var

Lizozom Yok                              Var

Endoplazmik Retikulum Yok                              Var

Ribozom                                                  70S                             80S
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• Sitolojide araştırılanlar ve çeşitli alanları?

 Neoplazi tanısı ve taraması: Benign, malign ve malign
potansiyelli kuşkulu lezyonların varlığının saptanmasıdır. 
kanser, prekanseröz değişiklikler ve benign (iyi huylu) 
durumları saptar 

 Tedavi, takip ve prognozun belirlenmesi 
 Erken teşhis ve etkin tedavi için, tedavi etkisini ölçmesi 

amacıyla, servikal kanser taramaları gibi (PAP test 
taraması) 

 Kanser dışı patolojik durumlari tanımlamak. 
 Benin, premalign ve kistik lezyonların taraması, Baş -

boyun, meme ve tiroidin yüzeyel kistik lezyonlarında, ince 
iğne aspirasyonu ile kistin drenajı tedavi işlevi görür.
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Sitolojide araştırılanlar ve çeşitli alanları?

Meme kanserinin erken tanısı,
 İnce iğne aspirasyon materyalleri (İİAS), 
Mesane kanseri erken tanısı, idrar sitolojisi, 
 Solunum sistemindeki tümörler de, balgam sitolojisi 

taramaları gibi.
 Tümör tipinin tanınması ve tedavinin yönlendirilmesi. 
 Jinekolojik sitolojik hormonal değerlendirme,
 Sitopatoloji, asemptomatik kişilerde tarama amaçlı da 

kullanılır. 
 İnflamasyonlar ve enfeksyon taramaları 
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Sitolojik Yöntemler :
Eksfolyatif Sitoloji

 İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi

• Uterus, akciğer, sindirim sistemi, üriner traktüs
tümörleri, genellikle eksfolyatif sitoloji 
materyallerinde; 

• Meme, tiroid, tükrük bezi, lenf düğümü, prostat, 
karaciğer, pankreas tümörleri ise ince iğne aspirasyon
materyallerinde tanınabilmektedir.
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Eksfolyatif Sitoloji 

• Vücudumuzdaki dokular yenilendikçe yüzeydeki hücreler 
dökülür ve altından yeni hücreler gelir. 

• Kapladıkları yüzeyden dökülen hücrelerin toplanıp sitolojik
olarak incelenmelerine eksfolyatif sitoloji denilmektedir.

• Yüzeysel epitelden, mukoz membranlardan, bronş, böbrek 
tüpleri vb. doku ve organlardan düşen hücreler, yaymalar 
yoluyla incelenir. 

• Ayrıca beden sıvıları da bu yolla işleme alınır.
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Eksfolyatif Sitoloji :
Eksfolyatif sitoloji örnekleri aşağıdaki vücut 
bölgelerinden elde edilir:
1.Kadın – genital sistemi 

• Temel görevi, preinvaziv ve invaziv serviks kanserinin tanısında 
tarama testi olarak kullanılmasıdır. Bunun dışında; 

• Benign atipi çeşitleri, 
• İnflamatuvar değişiklik, 
• Enfeksiyöz mikroorganizmalar, HPV, Trikomunas vajinalis, 

Kandida.sp ve… .
• Endokrin durum, 
• Neoplazm hakkında da bilgi verir.
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Eksfolyatif Sitoloji : 

2. Solunum sistemi 
• Balgam: Derin öksürtülerek alınan balgamda, alt solunum 

yollarına ait hücreler incelenir. 
• Bronşial yıkama/fırçalama: Havayolları ve periferik

alveoler boşluklardan dökülmüş hücreler incelenir.
3.Vücut boşlukları sitolojisi 

• Vücut boşluğu sıvıları; plevra, periton ve perikard sıvıları, 
eklem sıvısı, BOS, idrar vb. dir. 

• Bu sıvılar yoğunluklarına, protein içeriği ve biyokimyasal 
özelliklerine göre transuda veya eksuda olarak 
sınıflandırılır.
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Eksfolyatif Sitoloji : 

• Transudalar: Şeffaftır, az sayıda hücre içerir, bunların çoğu da mezotelyal
hücredir. Beklerken koagüle olmaz.

• Eksudalar: Bulanık ve köpüksüdür. Fibrin ve protein içerdiği için kolayca 
koagüle olur. Bakteri içerebilir ve oldukça hücreseldir. Bazı eksudalar
yağ (şilöz) içerir, süt kıvamında ve beyaz görünür.

4. İmprint(Dokundurma)

Lezyonlu dokuların makroskobik incelemesi sırasında, lezyonların
taze kesit yüzeylerinin lam üzerinde dokundurarak yüzey
hücrelerin lama geçmesini sağlıyor. Bu yöntem frozen için
önemlidir.
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İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi:

• Sitopatoloji iç organlarda meydana gelen bir 
kitlenin veya karaciğer böbrek gibi katı organların 
incelenmesine olanak sağlar. 

• Herhangi bir tümöral yapıya girilerek o kitleden 
sıvı veya hücre çekilmesi olayına aspirasyon denir. 
Bu amaçla ince uçlu enjektörler kullanılır.
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İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi:
• Akciğer, safra kesesi, safra yolları, karaciğer, pankreas ve 

böbrekteki oluşumlarda ise US, BT ya da 
endoskopi/endosonografi ile radyolojik görüntüleme 
eşliğinde ince iğne aspirasyon materyalleri alınır.

İİAS yeterli miktarda lam üzerinde yayma ve bu yaymaları genellikle havada

kurutularak laboratuvara gönderilir. İİA materyalleri havada kurutularak 

fikse edilir ve May-Grünwald-Giemsa (MGG) boyası ile boyanır. 

Bazı uygulamalarda, İİAS ile alınan materyal çok sayıda lama yayılır. Bu 

lamların bir kısmı PAP boyası ile boyanmak üzere alkolle tespit edilir, 

diğerleri MGG boyasıyla boyanmak üzere havada kurutularak laboratuvara

gönderilir.
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Yayma Fiksasyonu:

Alkol fiksasyonu

Spreyle fiksasyon

Havada kurutma

İİAS yaymaları genellikle havada kurutularak laboratuvara 
gönderilir. İİA materyalleri havada kurutularak fikse edilir ve 
May-Grünwald-Giemsa (MGG) boyası ile boyanır. Genelde çok 
sayıda lam hazırlayıp bazıları pap boyası yapılır.
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Sitopatolojide Kullanılan Fiksatifler:
• Sitoloji lamları hazırlandıktan sonra boyama öncesi fikse

edilmelidir. Sitoloji fiksatifler:
• %100‟lük metil alkol, 
• %95‟lik denatüre alkol, 
• %80‟lik isopropanol alkol, 
• %95‟lik etil alkol, 
• Aseton 

“Formalin sitolojik materyallerde tespit maddesi olarak
kullanılmaz!!! Formalin hücrenin yapısını ve boyanma
özelliklerini bozar.”
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Sitolojik Preparat Hazırlama:

Sıvı materyaller, kayıt kabul işleminden sonra sitolojik
preparat hazırlanmak üzere çalışmaya alınır. Sitolojik
preparat şu aşamalarla hazırlanır:

 Makroskobik görünüm kaydı 
 Sitolojik Preparat Hazırlama 
 Hücre bloku hazırlama 
 Sitolojik Boyama 
 Kapatma/montaj
Hücre blokları doku takip cihazında hazırlanıp, H&E boyasıile
boyanır.
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SİTOLOJİK BOYAMA YÖNTEMLERİ 

Sitolojik Boyama Yöntemleri Kaliteli ve yeterli bir 
boyamanın ilk adımı, yeterli süre ve uygun tespit 
solüsyonunda tespit edilmiş hücrelerdir. Bir sitolojik
materyalde boyanan 3 komponent vardır:

1. Hücre nükleusu

2. Hücre sitoplazması ve sitoplazmik içeriği 

3. Zemin materyali-hücreler arası matriks materyali
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RUTİN BOYALAR
Nükleer Boyalar:
Hematoksilen: Harris, Mayer, Gill (PAP ve H&E boyasının içeriğindeki nükleer 
boyadır ) 

Sitoplazmik Boyalar : 
Eosin : H&E de 
Eosin-Alkol ( EA): PAP boyasında , 3 tipi vardır: EA-36, EA- 50, EA-65 
Orange G (OG6 ): PAP boyasında

Hücreler arası matriks ve diğer zemin boyaları: 
May-Grünwald – Giemsa (MGG ) 
Wright- Giemsa
Giemsa
Diff-Quick Bunlar genel olarak Romanowski tipi boyalar olarak bilinir.
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Papanicolaou Stain All slides should be wet fixed within
95% or absolute Ethanol before staining: 

• 95% ethanol 10 dips
• 80% ethanol 10 dips
• 70% ethanol 10 dips
• 50% ethanol 10 dips
• Distilled water 10 dips
• Hematoxylin Stain 1-2 min. 
• Running Tap water 10 dips
• 50% ethanol 10 dips
• 70% ethanol 10 dips
• 80% ethanol 10 dips
• 95% ethanol 10 dips
• Orange-G Stain 2 min. 
• 95% ethanol 10 dips
• Eosin Stain 2 min. 
• 95% ethanol 10 dips
• 95% ethanol 10 dips
• Absolute ethanol 10 dips
• Absolute ethanol: Xylol (50:50 mixture) 5 min. 
• Xylol 20 min. Mount with Canada Balsam (Diagnostic Cytopathology, Professor Nada Al Alwan, 2016)
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GİEMSA BOYAMA:
 Giemsa çalışma solüsyonu 2 saat 
 Asetik asit %1, 1 kez hızlıca daldırma 
 Etanol %100 hafif mavi renk alıncaya 
 Ksilol 10 kez 
 Entellan ve kapatma

Hızlı Giemsa Boyaması :
 Absolut Metanol 30 sn
 Giemsa (1 kısım Giemsa stok+4 kısım çeşme suyu) 1 dk
 Akan suda yıkama
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Tripanozoma
Normal Hücreler
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The Tissue-Tek® Prisma
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