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1 UVOD 7

V času šolanja na naši šoli se prebijate skozi številna področja znanj in se med drugim srečate tudi z modulom 
Laboratorijske tehnike v patologiji. Kaj to je, čemu  služijo vsa znanja in kaj vse se morate kot bodoči tehniki 
laboratorijske biomedicine v tem modulu naučiti, sva poskušali strniti v tem drobnem učbeniku, ki je pred 
vami. V njem je resda le del obsežnega področja, ki ga ta modul zajema, vendar bo za začetek prebijanja skozi 
široka polja histologije in citologije dovolj. 

Učbenik je razdeljen na dva dela, in sicer na vaje iz histologije ter vaje iz citologije. Histološki del vsebuje 
devet, citološki štiri vaje, zadnja vaja pa je skupna. Pri vsaki od njih sva izhajali iz teorije, ki je nujno potrebna 
za razumevanje in praktično obvladovanje dela. Z nekaterimi vajami se bomo srečali samo enkrat, nekatere pa 
bomo ponovili večkrat, da boste lahko pridobili in utrdili določena znanja in veščine.

Histološke vaje bodo potekale tako, da se bomo pri prvi vaji seznanili s sprejemom biološkega materiala, s 
potekom dela in z aparati, ki jih uporabljamo v histološkem laboratoriju. Naslednje vaje temeljijo na rezanju 
parafinskih blokov. Seznanili se bomo z različnimi mikrotomi in njihovim delovanjem Pripravljali bomo neob-
arvane histološke preparate. Sledi šest vaj z barvnimi metodami, kjer bomo pobarvali neobarvane histološke 
preparate. Pri zadnji vaji si bomo pod mikroskopom še enkrat ogledal vse rezultate barvnih reakcij.  

Pri citoloških vajah se bomo seznanili s posebnostmi dela v citološkem laboratoriju. Prva vaja je namenjena spo-
znavanju poteka in organizacije dela v citološkem laboratoriju, od sprejema vzorca do arhiviranja mikroskopskih 
preparatov, in spoznavanju opreme, ki se pri delu uporablja. Naslednje vaje so namenjene izvajanju različnih 
tehnik priprave mikroskopskih preparatov iz citoloških vzorcev, od nanosa celic na objektnik, fiksacije, barvanja 
do pokrivanja preparatov. Na koncu vaj si bomo s svetlobnim mikroskopom ogledali pripravljene preparate.

Če boste dosledno sledili navodilom tega učbenika, boste sposobni narediti dobre tkivne oziroma celične 
preparate. V citologiji ali histologiji so dobri in strokovno usposobljeni delavci vedno zaželen kader in nema-
lokrat se zgodi, da delodajalec pred sprejemom na delovno mesto praktično preveri določena znanja. Zato je 
pomembno, da pri vajah sodelujete. Če pa vas zanima še kaj več, lahko posežete po strokovni literaturi ali 
vprašate učitelja.

Pred izvedbo vsake vaje bomo potek dela razčlenili. Pa še nekaj napotkov:

Pri delu se držite navodil in upoštevajte navodila za varno delo. 

V primeru težav ali nejasnosti se obrnite na osebo, ki vodi vaje. 

V času, ko poteka daljše barvanje, lahko rešujete naloge na koncu vsake vaje ali vprašate učitelja o stvareh, 
ki vas zanimajo. 

Po končani vaji dobljene rezultate vedno pokažite učitelju.

                                                                                                 Avtorici
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2.1 POTEK DELA V HISTOLOŠKEM LABORATORIJU

Potek dela v histološkem laboratoriju mora biti standardiziran. To pomeni, da vse faze dela oziroma postopki 
potekajo vedno v enakih pogojih. 

Sprejem biološkega materiala je ena pomembnejših in skrbnih faz dela v histološkem laboratoriju. Vzorec, ki 
je shranjen v vsebniku, mora imeti ustrezno označeno napotnico. Laboratorijski delavec preveri, ali napotnica 
vsebuje vse potrebne podatke in ali je skladna s poslanim vzorcem. Če se vse ujema, vzorec sprejmemo, v 
nasprotnem primeru pa pridobimo manjkajoče podatke. Če to ni mogoče, lahko vzorec tudi zavrnemo zaradi 
manjkajočih ali nepopolnih podatkov v rubrikah napotnice ali neujemanja biološkega materiala. 

Pri sprejemu biološkega materiala vpišemo ime in priimek pacienta, vrsto poslanega biološkega materiala, 
število biopsijskih vzorcev, na kakšen način je bil vzorec odvzet (punkcija, amputacija ...), v kakšnem fiksativu 
je bil poslan in kdo ga pošilja. Preveriti je potrebno uro in datum odvzema vzorca ter zabeležiti čas sprejema 
v laboratorij. Šele nato biopsijski vzorec dobi zaporedno laboratorijsko številko, ki je unikatna laboratorijska 
identifikacijska oznaka. Sestavljena je lahko iz črk, številk ali črk in števil. Zaporedno laboratorijsko številko 
zapišemo ali prilepimo tudi na histološko napotnico.

Nekateri sveži biološki vzorci so zelo veliki (črevo, jetra), zato jih patolog pregleda, opiše makroskopske spre-
membe in izvede sekundarno vzorčenje. V obdelavo in pregled gredo tisti koščki vzorca, za katere se odloči 
patolog. Biopsijske vzorce nato vstavimo v biopsijske kasetke, označene z laboratorijsko številko. Različne 
vrste biopsijskega materiala lahko med seboj ločimo tudi z barvo biopsijskih kasetk. Manjše biopsijske vzorce 
je potrebno pred vstavitvijo zaviti v filtrirni papir ali vstaviti med dve penasti gobici oziroma v posebno vreč-
ko. Tako so pripravljeni za fiksacijo v formalinu. Čas fiksacije je odvisen od velikosti vzorca. Z njo preprečimo 
avtolizo vzorca (ohrani se morfologija tkiva in prepreči nadaljnja hidroliza).

Laboratorij poleg svežih (nefiksiranih) vzorcev sprejema tudi vzorce v fiksativu. Najpogosteje so vzorci fiksirani 
v formalinu.

Kalciniran biopsijski material ni primeren za rezanje, zato ga je potrebno dekalcinirati. Kalcij iz kosti odstra-
nimo tako, da jo namakamo v raztopini močne kisline (mravljična, triklorocetna, EDTA) ali pa uporabimo 
komercialno pripravljeno raztopino.

Sledi dehidracija v histokineti, kjer iz vzorca s pomočjo etanola naraščajočih koncentracij odstranimo vodo. 
Predzadnji dve posodi v histokineti sta napolnjeni s ksilenom, ki tkivo zbistri (tkivo postane bolj prosojno). Ta 
postopek imenujemo bistrenje. Zadnji dve posodi sta napolnjeni s tekočim parafinom, ki prodre v notranjost 
tkiva. Vzorec je tako pripravljen za vklop v parafin ali količenje. V poseben železni kalup vstavimo biopsijski 
vzorec, ki ga zalijemo s parafinom in pokrijemo z delom biopsijske kasetke, na kateri je številka. Kalup se nato 
hladi na ledeni ploskvi ali v ledenem etanolu. Ko se parafin strdi, s parafinskega bloka ali količka očistimo 
odvečni parafin. Ohlajen parafinski blok je pripravljen za rezanje z mikrotomom. 

Pri rezanju dobimo rezine vzorca. S pomočjo čopiča jih prestavimo na vodno kopel, da se izravnajo. Tkivne 
rezine poberemo z objektnim steklom, predhodno označenim z laboratorijsko številko. Stekelce z eno ali več 
tkivnimi rezinami imenujemo neobarvan tkivni preparat, ki ga je potrebno dobro posušiti v termostatu. Na-
slednja faza dela je barvanje. Po končanem barvanju dobimo obarvan tkivni preparat. Da se biopsijski vzorec 
trajno ohrani, na stekelce kanemo kapljico sredstva za pokrivanje, npr. umetne smole, in pokrijemo s krovnim 
steklom. Ko se preparat posuši, dobimo trajen tkivni preparat, ki ga pregleda patolog. Po pregledu preparate 
shranimo v arhiv. Arhivirajo se tudi vsi parafinski bloki in izvidi. 

Pri avtopsiji je postopek obdelave biološkega materiala podoben.
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1. Razvrsti faze dela, v pravilnem zaporedju (1, 2, 3 …). 
 __ pregled tkivnih rezin pod mikroskopom,   
 __ dehidracija v histokineti, 
 __ količenje, 
 __ pokrivanje obarvanih tkivnih rezin, 
 __ rezanje, 
 __ sprejem biološkega materiala, 
 __ prepajanje v parafinu, 
 __ barvanje, 
 __ arhiviranje.

2.  Kaj prikazujejo slike od 1 do 14? Izberi ustrezen odgovor. 
 a) biopsijske kasetke, 
 b) aparat za izdelavo parafinskih blokov (sistem za zalivanje s parafinom), 
 c) barvalec, 
 č)   arhiv obarvanih tkivnih preparatov, 
 d) arhiv parafinskih blokov, 
 e) drsni mikrotom, 
 f) prostor za prirezovanje, 
 g) parafinski bloki, 
 h) vodna kopel, 
 i) mrežasta biopsijska kasetka, 
 j) imunološki barvalec, 
 k) histokineta,  
 l) tkivna procesorja, 
 m) barvalec.

Slika 1: Slika 2: 
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Slika 3: Slika 4:

Slika 5: Slika 6: 

Slika 8:Slika 7:
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Slika 9: Slika 10:

Slika 12: Slika 11:

Slika 14:Slika 13: 
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2.2 REZANJE PARAFINSKEGA BLOKA

Tkivne vzorce lahko režemo na več načinov. Kadar je tkivo fiksirano v formalinu in vklopljeno v parafin, ga 
lahko režemo z drsnim ali rotacijskim mikrotomom.

Material in oprema

 • Mikrotom, 

 • parafinski bloki z različnimi tkivi,

 • mikrotomsko rezilo,

 • izvijač,

 • vodna kopel,

 • destilirana voda (2 litra), 

 • objektna stekla,  

Zgradba in delovanje mikrotoma  

Mikrotom je priprava, s katero režemo v parafin 
vklopljene tkivne vzorce na enakomerno tanke rezi-
ne. Odrezana tkivna rezina je debela 4–5μm.

Mikrotome sestavljajo naslednji deli:

 • kovinsko ogrodje,

 • priprava za vpenjanje parafinskega bloka,

 • priprava za vpenjanje mikrotomskega rezila,

 • drsni mehanizem za pomikanje rezila ali objekta,

 • mehanizem za nastavitev debeline tkivnih rezin.

Glede na mehanizem delovanja delimo mikrotome 
na drsne in rotacijske. Razlikujejo se po velikosti, 
izgledu in uporabnosti.

Slika 16: Zgradba rotacijskega mikrotoma 

Legenda:

1 − rezilo

2 − parafinski blok 

3 − priprava za vpenjanje parafinskega bloka

4 − gumb za nastavitev debeline rezine

5 − pogonsko kolo  

6 − vijak za pričvrstitev rezila v držalu 

 • stojalo za objektna stekla,

 • 2 čopiča,

 • igla, 

 • staničevina, 

 • strojno olje,

 • ledene kocke,

 • grafitni svinčnik.

Slika 15: Količki oz. parafinski bloki vsebujejo različne  
 velikosti in oblike tkivnih vzorcev.

1

2

3

4

5

6
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Slika 17: Zgradba drsnega mikrotoma 

Legenda:

1 − rezilo

2 − parafinski blok 

3 − priprava za vpenjanje parafinskega bloka

4 − mehanizem s katerim se nastavi nagib parafinskega bloka

5 − mehanizem za nastavitev debeline odrezane rezine  

6 − vijaki za pričvrstitev držala in nastavitev kota nagiba 

7 − držalo za rezilo

8 − ročica za premik rezila

9 − sani 

Razlika med drsnim in rotacijskim mikrotomom je, da je pri drsnem mikrotomu objekt pritrjen tako, da stoji 
rezna ploskev tkiva vzporedno z gibanjem rezila, ki se premika v horizontalni smeri in reže zgornjo površino 
parafinskega bloka. Medtem ko se pri rotacijskem mikrotomu rezilo premika vertikalno.

Očitna razlika je tudi v nastavitvi drsnega mehanizma rezila. Pri rotacijskem mikrotomu sani premikamo z 
vrtenjem pogonskega kolesa, ki je na desni strani kovinskega ogrodja. Kadar se kolo zavrti za 360°, opravi 
parafinski blok gibanje gor-dol in se ustavi v ravnovesni legi. Drsni mikrotom pa ima ročico, ki jo potiskamo 
horizontalno vzporedno z dolžino mikrotoma.

Pri obeh vrstah mikrotoma mehanizem za nastavitev debeline tkivnih rezin omogoča dvigovanje parafinskega 
bloka na višino, ki je bila predhodno naravnana. Vedno, kadar se rezilo premakne za celo dolžino aparata in 
se vrne v prvotno lego, se parafinski blok dvigne za nastavljeno višino, ki predstavlja debelino tkivne rezine. 

Oba mikrotoma uporabljamo za rezanje manjših tkivnih rezin velikosti 2,8 x 3,4 cm.

Postopek
Rezanje parafinskega bloka poteka po naslednjem postopku:

1. Hlajenje parafinskega bloka.

2. V vodno kopel nalij destilirano vodo in jo segrej do 50 °C.

3. V nastavek vstavi mikrotomsko rezilo in ga pritrdi z izvijačem.

4. Vpni mikrotomski nož. 

!

1

2
3

4

5

6
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5. Nastavi kot rezanja.

6. Pričvrsti ohlajen parafinski blok.

7. Nastavi debelino rezanja.

8. Parafinski blok reži toliko časa, da je vidna celotna rezina tkiva.

9. Odrezano rezino s čopičem prenesi v destilirano vodo vodne kopeli.

10. Plavajočo rezino takoj raztegni s pomočjo dveh čopičev ali čopiča in igle.

11. Ustrezno označi objektna stekla.

12. Najprimernejšo rezino poberi z vodne gladine z objektnim steklom.

13. Objektno steklo z rezino vstavi v stojalo.

14. Z vodne gladine s čopičem odstrani vse neuporabne rezine.  

15. Odstrani mikrotomsko rezilo.

16. Očisti mikrotom in njegove dele.

17. Očisti in pospravi vodno kopel.

Nekaj minut pred pričetkom rezanja je potrebno 
zložiti parafinske bloke na hladno, ledeno površino. 
Parafin se zaradi nizke temperature skrči, kar omo-
goča lažje rezanje, saj parafinski blok postane bolj 
kompakten, trši. 

V času, ko se v vodni kopeli segreva voda, pripravi-
mo drsni ali rotacijski mikrotom. V posebno držalo 
vstavimo klino, to je mikrotomsko rezilo. Kline imajo 
nabrušeno rezilo ali faseto, ki je široka 2 mm in teče 
po vsej dolžini rezila. Rezila so dolga od 12 do 30 
cm, široka pa 2 cm.

Legenda:

1 − faseta

Slika 18: Mikrotomsko rezilo – klina in klina v ovojnini
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Mikrotomsko rezilo vstavimo v posebno držalo tako, da najprej odvijemo vijake na držalu. V nastalo režo 
vstavimo klino ročno ali s pomočjo nastavka ovojnine z mikrotomskimi rezili. Rezalni del kline mora vedno 
gledati iz držala. Nato z dobrim privitjem vijakov poskrbimo, da je mikrotomsko rezilo trdno vpeto, tako da 
se klina ne more premikati. Pri delu s klinami je treba biti previden, saj so zelo ostre.

Legenda:

1 − rezilo

2 − držalo

Slika 20: Vstavljanje kline

Legenda:

1 − rezilo

2 − držalo

Slika 19: Odvijanje vijakov

Sledi nastavitev spodnje površine rezila, ki ga ime-
nujemo tudi nagib rezila. Nastavitveni kot je kot 
med spodnjo površino rezila in rezalno površino. 
Pomemben je za izdelavo lepih in nedeformiranih 
rezin. Nagib klinastih rezil mora biti od 14 do 20°. 
Najidealnejši kot za rezanje je 16°. Nagib rezila se 
določi s poskušanjem in je odvisen od trdote vzorca. 
Kadar stoji rezilo preveč položno, tkiva ne odreže, 
ampak rezino potiska pred seboj. Če stoji rezilo 
preveč pokončno, se rezina razdrobi, razcepi in je 
neuporabna.

Ohlajen parafinski blok vpnemo v mikrotom. Narav-
namo ga tako, da leži čimbolj vzporedno z  mikro-
tomskim rezilom, vendar se ga ne dotika. 

Pri prvih potegih ali obratih se bo s parafinskega 
bloka odstranila vrhnja plast parafina. Nastavitev 
debeline rezine v tem delu rezanja ni potrebna. V začetni fazi rezanja parafinskega bloka debelino nastavlja-
mo ročno, po občutku. Če bi jo nastavili že takrat, ko odstranjujemo začetno plast parafina, bi bil postopek 
dela zelo podaljšan. Na začetku rezanja so rezine lahko debelejše, bolj kot smo blizu tkivnemu vzorecu, bolj 
rezine tanjšamo. Šele ko se bodo v parafinu začele pojavljati manjše sledi tkiva, ki bodo postajale vedno večje, 
nastavimo debelina rezanja. Ko je na rezalni ploskvi parafinskega bloka vidna celotna površina tkiva, lahko 
pričnemo z rezanjem vzorca. 

Pri rezanju se z rezilom ne smemo nikoli ustaviti sredi parafinskega bloka, saj to pušča raze, ki so očem slabo 
vidne, zelo dobro pa se vidijo pod mikroskopom. 

Legenda:

1 − aparat za hlajenje parafinskih blokov

2 − vodna kopel

3 − mikrotom

4 − delovni pripomočki (igle, objektna stekla, čopiči, izvijač, rezila ...)

Slika 21: Delovno mesto za rezanje z mikrotomom

2

2
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Rezine se pri rezanju vedno zvijajo. Vsako rezino, ki je velika šele nekaj milimetrov, je potrebno s čopičem ali 
iglo (ki jo imamo v levi roki) ob robu narahlo pritisniti navzdol, medtem ko mora desna roka z enakomerno 
hitrostjo premikati rezilo proti koncu parafinskega bloka. Pri pobiranju rezine z mikrotomskega noža pa si 
lahko pomagamo tudi z levo roko in čopičem v desni roki.

Slika 23: Rezanje z rotacijskim mikrotomomSlika 22: Rezanje z drsnim mikrotomom

Pri rezanju moramo biti zelo pazljivi, da se ne urežemo. Ureznine so pogosto globoke, zato v takem primeru 
poiščemo zdravniško pomoč.

Mikrotomsko rezilo, s katerim režemo, mora biti vedno suho in nepoškodovano. Kadar ima rezilo raze, ga je 
potrebno premakniti minimalno za toliko, da poškodovani del rezila ne bo več rezal parafinskega bloka. Ma-
ksimalno ga lahko premaknemo za širino parafinskega bloka. Ko je celotno rezilo izrabljeno, ga zamenjamo. 

Raze se lahko pojavijo tudi, kadar se na spodnji stra-
ni mikrotomskega rezila nabere parafin. Takrat je 
potrebno parafin, ki se je zagozdil za spodnji rob 
fasete, s pomočjo krpe odstraniti.

Kadar pri rezanju rezina razpada na trakce ali drob-
ce, si pomagamo tako, da pri vsakem rezalnem pre-
miku rahlo dahnemo na parafinski blok. Rezina bo 
debelejša kot običajno, kar pa je vseeno bolje, kot 
da se sploh ne odreže.

Včasih se zgodi, da se mikrotomsko rezilo preglobo-
ko zaseka v parafinski blok. Takrat je potrebno takoj 
prenehati z rezanjem. Tkivno rezino je še vedno mo-
goče odrezati. Ena od možnosti je, da ponovno naravnamo višino parafinskega bloka in previdno nadaljujemo 
z rezanjem. Pri tem je potrebno zelo paziti, da se razlika v višini med zasekanim in nepoškodovanim delom 
parafinskega bloka zmanjšuje zelo počasi, da ne pride do ponovnega zasekanja, ki se rado ponovi. 

Najbolje je, če obrnemo parafinski blok, tako da režemo v nasprotni smeri zaseka. Če tudi to ni mogoče, je 
potrebno parafinski blok ponovno izdelati – prekoličiti. Prekoličiti je potrebno tudi, kadar parafinski blok od-
pade z biopsijske kasetke, na kateri je bil pritrjen, ali kadar je parafin na parafinskem bloku zaradi predolgega 
stanja na ledu premočno razpokal in se rezina pri rezanju močno trga. 

Kadar rezanje traja dalj časa, se parafinski blok na sobni temperaturi povrne v prvotno stanje. Takrat je parafin 
premehak za rezanje in rezilo pri rezanju rezino stiska. Uporabna rešitev je, da se vpeti parafinski blok po-
novno ohlaja. Parafinski blok lahko ponovno položimo za nekaj minut na hladno ploskev ali pa ga kar vpetega 

Slika 24: Čiščenje ostankov parafina z mikrotomskega  
 rezila
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ohlajamo s kocko ledu. Podobne težave se pojavijo, kadar je bil parafin v histokineti prepojen s ksilenom 
oziroma kadar histokineta dalj časa ni bila očiščena.

Odrezano parafinsko rezino s čopičem, ki ga imamo v levi roki, prenesemo z mikrotomskega rezila na vodno 
kopel, ki je po navadi postavljena na levi strani mikrotoma.  

Vodna kopel je električno ogrevana posoda, črne 
barve z nastavljivim termostatom, ki jo postavimo 
na levo stran mikrotoma. Kopel pripravimo pred re-
zanjem, da se voda (navadna ali destilirana) pravo-
časno segreje. Temperatura vode je malo pod tališ-
čem uporabljenega parafina, to je nekoliko nižje od 
50–60 °C. Dno vodne kopeli je črne barve, kar omo-
goča dobro opazovanje plavajočih parafinskih rezin.

Količina vode je odvisna od delovnih navad posame-
znika. Gladina vode v vodni kopeli je ponavadi prst 
pod robom posode.

Odrezana tkivna rezina se v vodi ustrezne tempe-
rature raztegne. Kadar je voda prevroča, bo topila 
parafin in tkivna rezina se bo razlezla in razpadla. 
Če je voda prehladna, se tkivna rezina ne bo izrav-
nala, ko bo položena na vodno gladino.

Takoj ko tkivna rezina zaplava na vodni površini, z 
iglo ali s čopičem popravimo manjše gube, ki so 
nastale pri rezanju ali prenašanju rezine. 

Če se tkivna rezina pri prenosu z mikrotoma do 
vodne kopeli slučajno prilepi ali pade na topel rob 
vodne kopeli, jo zavržemo, ker se stali.

Z vodne gladine s pomočjo objektnika poberemo 
samo tanjše oziroma dobro odrezane rezine, ki so 
ustrezne debeline in so videti temnejše. Tanjše rezine se od debelejših razlikujejo vizualno. Vendar pa je 
potrebno vedeti, da tudi debelejše rezine, ki dalj časa plavajo na vodni gladini, potemnijo, saj se parafin 
rahlo raztegne in skozenj proseva temno dno vodne kopeli. Zato je pomembno, da rezine v vodni kopeli ne 
plavajo predolgo. Čas plavanja rezine na vodni gladini ni določen in je prepuščen presoji posameznika. Tudi 
katero rezino se pobere z vodne gladine, je stvar osebne odločitve. Po navadi je raztegnjene rezine najbolj-
še čimprej pobrati, pri tem pa ocenimo tudi izgled rezine (da je rezina brez gub, raz ...), kar pridobimo z 
delovnimi izkušnjami. Npr.: če so bile z vodne gladine pobrane predebele rezine, to po navadi opazimo šele 
po končanem barvanju.

Plavajoče tkivne rezine poberemo s čopičem in označenim objektnim steklom, na katerega je bila predhodno 
napisana oziroma prepisana številka s parafinskega bloka. Rezino poberemo tako, da objektno steklo potopi-
mo v vodno kopel pod kotom 70° glede na vodno gladino, in sicer do globine, kjer želimo imeti rezino. Isto-
časno držimo plavajočo tkivno rezino na vodni gladini s čopičem, da zaradi rahlega valovanja vode ne odplava. 
Tik preden jo naložimo na objektnik, jo obrnemo v želeni položaj. Nato rezino s čopičem rahlo porinemo proti 
objektniku, tako da se njen rob prime suhega dela objektnika. Nato iz vode počasi izvlečemo objektno steklo.

Slika 25: Vodna kopel

Legenda:

1 − neuporabna – zmečkana tkivna rezina

2 − tkivni rezini

Slika 26: Tkivni rezini na vodni gladini vodne kopeli
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Sliki 27 in 28: Pobiranje tkivne rezine z vodne gladine

Če položaj rezine ni primeren, je potrebno objektnik počasi potopiti v vodno kopel pod kotom 60° ali malo 
manj in rezina bo zopet splavala na vodno gladino. Nato ponovimo postopek nalaganja rezine. Postopek se 
lahko izvaja le, če je tkivna rezina še mokra in je bila pobrana z navadnim objektnim steklom.

Kadar je na objektniku samo ena rezina, jo vedno namestimo na sredino objektnika. Kadar pa je  potrebno 
na objektnik naložiti več rezin, je postopek podoben, le da prvo rezino postavimo čim bližje brušenemu delu 
objektnika, ostale pa ji sledijo. Pri delu je potrebno paziti, da so vse rezine postavljene v liniji in so obrnjene 
v isto smer. To kasneje patologu omogoča lažje delo. Ker se rezine med seboj po navadi dotikajo s parafinom, 
jih je težje ponovno spraviti na vodno gladino. 

Kadar se rezine pri rezanju zelo mečkajo in se noče-
jo raztegniti, jih z objektnikom prenesemo v hladno 
vodo z malo etanola. Rezino s pomočjo čopiča ali 
igle raztegnemo in prenesemo z objektnikom nazaj 
na vodno kopel, kjer se dokončno poravna.

Rezine, ki se pri barvanju odluščijo z objektnika, je 
potrebno ponovno odrezati. Tkivne rezine, za ka-
tere se ve, da pri barvanju rade odpadajo, lahko že 
pri samem rezanju odrežemo v dvojniku ali pa jih 
poberemo z vodne gladine z objektniki, ki so bili 
predhodno silanizirani. Rezin na silaniziranih objek-
tnikih ni mogoče več premikati. 

Objektna stekla s pobranimi rezinami zložimo cik-
cak v košarice za objektna stekla. Zaželeno je, da vse 
neobarvane tkivne preparate, ki jih bomo barvali z 
isto barvno metodo, zložimo v isto košarico.

Vodo v vodni kopeli menjamo vsakodnevno. Kadar 
se tkivne rezine bolj drobijo, pa je potrebno vodo 
zamenjati tudi med delom. Pri tem vodo odlijemo in 
jo nadomestimo z novo, ki jo je potrebno še segreti. 
Hitreje in enostavneje je, da z enim slojem staničevi-
ne potegnemo po vodni gladini. Večina drobnih del-
cev se ujame v staničevino. Postopek ponovimo vsaj 
dvakrat in vodna gladina bo zopet čista. Pri tem je potrebno paziti, da ne zmočimo celotne delovne površine. 

Slika 29: Raztegovanje tkivne rezine na hladni vodi z  
 etanolom

Slika 30: Neobarvan tkivni preparat
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Po končanem rezanju vsakega vzorca moramo vse odvečne plavajoče rezine odstraniti. S čopičem tkivno 
rezino potopimo pod vodno gladino, rezina se oprime čopiča in jo z lahkoto izvlečemo iz vode. S čopiča jo 
odstranimo tako, da ga obrišemo v staničevino.

Po končanem delu je potrebno mikrotomu odstraniti mikrotomsko rezilo, njegove dele pa očistimo naprej 
z debelim čopičem, kar je po navadi dovolj učinkovito. Po potrebi lahko ostanke parafina odstranimo tudi s 
staničevino, ki je bila predhodno prepojena z nekaj ksilena. Pri čiščenju hlapov ksilena ne vdihujemo! Vodni 
kopeli izklopimo termostat, odlijemo vodo in jo obrišemo. 

Objektnike s tkivnimi rezinami pred sušenjem zložimo v košarice. Vse preparate vedno zlagamo cikcak. Naj-
bolje je, če preparate, ki jih bomo barvali po istem postopku, zložimo v skupno košarico. Nato jih za vsaj 2 uri 
postavimo v termostat, še bolje pa je, če v termostatu ostanejo čez noč, da se bodo rezine dobro prilepile na 
krovna stekla. Temperatura v termostatu mora biti okrog 56 °C. Po navadi je temperatura za 2 stopinji višja, 
kot je talilna temperatura parafina, ki smo ga uporabili pri prepajanju in pri vklopu v parafin. 

Posušene tkivne rezine (neobarvani tkivni preparati) so tako pripravljene za barvanje.

Ko je sušenje končano, je vedno potrebno preveriti, če je na spodnjem delu objektnikov videti sledi, kjer se je 
pocedil parafin. Kadar je temperatura v termostatu prenizka ali kadar se je termostat med sušenjem preveč-
krat odpiral, teh sledi ne bo, to pa poveča možnost odpadanja ali luščenja rezin z objektnih stekel pri nadaljnji 
obdelavi – barvanju. Če rezina pri barvanju odpade z objektnega stekla, je neuporabna. Preparat zavržemo in 
izdelamo nov neobarvan tkivni preparat.

Slika 31: Zunanjost termostata Slika 32: Notranjost termostata

1. Kakšna je povprečna debelina rezine za svetlobnomikroskopsko diagnostiko?

2. Kako imenujemo tkivne rezine, ki jih pregledujemo s svetlobnim mikroskopom?

3.  Kakšna je osnovna razlika med drsnim in rotacijskim mikrotomom?

4.   Katero obliko mikrotomskega rezila smo uporabili pri vaji?

5.   Na kaj moramo biti pozorni pri rezanju tkivnih vzorcev?

6.   Na kratko opiši, kako je potekalo rezanje tkivnih vzorcev. Primerjaj tudi rezanje različnih tkivnih vzorcev.

3.

5.
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2.3 BARVANJE TKIVNIH REZIN

Z barvanjem pričnemo, ko so tkivne rezine na objektnikih posušene. Pred barvanjem in po njem je potrebno 
opraviti še nekaj postopkov.

Deparafiniranje

Deparafiniranje je postopek, pri katerem neobarvanemu tkivnemu preparatu odstranimo parafin. To izvede-
mo tako, da neobarvane preparate za približno 15 min. potopimo v ksilen. Ker ksilen uporabimo večkrat, je 
potrebno preverjati, ali ni preveč nasičen s parafinom. Če bi bil preveč nasičen, bi težje odstranili parafin z 
neobarvane tkivne rezine (rezina bi ostala povoskana) in preparat bi se slabše obarval (vodotopna barvila se 
ne bi prijela). To preverimo tako, da nekaj kapljic ksilena kanemo v vodo. Če se takoj pokaže bela zamotnitev 
(kot mleko), je potrebno ksilen zamenjati. 

Hidracija  

Hidracija je postopek, s katerim neobarvanemu tkivnemu preparatu s pomočjo etanola povrnemo vodo, da 
ga lahko pobarvamo. 

Po deparafiniranju s ksilenom tkivni rezini postopoma dodajamo vodo s pomočjo etanola padajočih koncen-
tracij. Ta postopek je potrebno izvesti zaradi površinske napetosti celice (da celica ne poči), pa tudi zato, ker 
se ksilen in voda ne mešata. Neobarvan tkivni preparat s pomočjo košarice za objektna stekla nekajkrat na 
hitro potopimo v banjice s padajočimi koncentracijami etanola:

absolutni etanol → absolutni etanol → 96-% etanol → 96-% etanol → 70-% etanol → 70-% etanol 

Etanol uporabimo večkrat, zato je potrebno v absolutnem etanolu občasno preverjati, če se je v njem že 
mogoče pojavil parafin.  Parafina se s prostim očesom ne vidi, ker je raztopljen v etanolu. Njegovo prisotnost 
preverimo tako, da nekaj kapljic etanola kanemo v vodo. Če se v vodi pojavi rahla ali izrazito bela zamotnitev, 
je potrebno etanol zamenjati. Etanol je potrebno zamenjati, če s stekelc odpadajo tkivne rezine in njihovi 
drobci. S tem preprečimo kontaminacijo drugih tkivnih rezin, saj bi se odpadli delčki lahko prilepili na druga 
objektna stekla. 

Sledi spiranje s tekočo in destilirano vodo.

Barvanje

Z barvanjem tkivnih rezin lažje razlikujemo tkivne 
strukture. Barvamo lahko ročno ali s pomočjo apa-
ratov – barvalcev. 

Pri vajah bomo spoznali različne barvne tehnike. 

Barvanje razdelimo na direktno ali na indirektno. Pri 
direktnem barvanju je rezina direktno izpostavljena 
vplivu barvila, pri indirektnem barvanju pa je potreb-
no med barvilo in tkivno rezino vezati vmesni člen 
ali čimžo, da do obarvanja sploh pride.

Slika 33: Ročno barvanje
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Progresivno barvanje je barvanje, pri katerem se re-
gulira čas barvanja. To pomeni, da intenziteta barve 
narašča s časom barvanja. Pri regresivnem barvanju 
pa se rezine obarvajo močneje, kot je potrebno. Vi-
šek barvila se izpere ali diferencira.

Pri metakromatskem barvanju imamo eno barvilo, ki 
obarva tkivne strukture v različnih odtenkih, medtem 
ko imamo pri polikromatskem barvanju barvilo, ki je 
sestavljeno iz mešanice dveh ali treh barvil. Tkivne 
strukture se obarvajo v različnih barvnih odtenkih.

Barvanje lahko poteka tudi s prepojitvijo, kjer tkivno 
rezino prepojimo s solmi težkih kovin. 

Po navadi pri barvanju uporabimo dve ali več barvil. 
Pri skoraj vseh barvnih postopkih barvilo po barva-
nju spiramo z vodo. Pri nekaterih barvnih metodah 
speremo z acetonom (npr. Giemsa) ali pa postopek 
brez vsakršnega spiranja nadaljujemo (npr. Grocott: 
srebritvena raztopina se ne spira).

Dehidracija 

S postopkom dehidracije tkivni rezini odstranimo vodo. Postopek je obraten kot pri hidraciji. 

S pomočjo košarice za objektna stekla obarvan tkivni preparat nekajkrat na hitro potopimo v banjice z naraš-
čajočimi koncentracijami etanola:

70-% etanol → 70-% etanol → 96-% etanol → 96-% etanol → absolutni etanol → absolutni etanol 

Bistrenje 

Ko tkivnim rezinam odstranimo vodo, je na vrsti bistrenje. Košarico z obarvanimi tkivnimi rezinami za 15 mi-
nut potopimo v ksilen, nadomestek ksilena ali nadomestek toluena. Ksilen nadomesti absolutni etanol, rezina 
pa se posledično zbistri. Sredstvo, v katerem bistrimo, je potrebno po večkratni uporabi menjati. Zamenja se, 
če je bilo v njem bistreno veliko število tkivnih preparatov, kadar v njem plavajo koščki obarvanih tkivnih rezin 
ali kadar se je na dnu kadičke nabrala voda.

Pokrivanje 

Obarvan tkivni preparat ohranimo trajno tako, da na mokro objektno stekelce s tkivno rezino kanemo 
kapljico sredstva za pokrivanje in pokrijemo s krovnim stekelcem. Pri tem moramo paziti, da pod krovnim 
stekelcem ni zračnih mehurčkov. Če pa se pojavijo, jih je potrebno ročno iztisniti. To naredimo tako, da na 
krovno stekelce poleg zračnega mehurčka na rahlo pritisnemo in ga porinemo proti robu. Pri tem postopku 
izteče tudi nekaj sredstva za pokrivanje, ki ga je potrebno obrisati in odstraniti. Odstranimo ga lahko s 
suho bombažno krpo, ki ne pušča sledi, ali s krpo, namočeno v sredstvo, ki topi umetno smolo, npr. 

Slika 34: Barvanje s pomočjo aparata
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Slika 35: Pokrivanje preparatov s pomočjo aparata

ksilen. Ko se preparat posuši, dobimo trajen tkivni 
preparat, ki ga po pregledu patologa shranimo v 
arhiv. Pokrivanje obarvanih tkivnih preparatov se 
izvaja nad površino, ki vsesava zrak ali v digestori-
ju. Sredstvo za pokrivanje izberemo glede na snov, 
v kateri so se bistrile tkivne rezine. Pokrivamo roč-
no ali s pomočjo aparata. Po končanem pokrivanju 
dobimo obarvan tkivni preparat.

V vsakem histološkem laboratoriju je občasno pot-
rebno pripraviti barvila in delovne raztopine, zato 
je nujno potrebno vedeti, kako se le-te pripravi-
jo. Laboratorij mora imeti shranjene vse receptu-
re, da lahko posameznik vedno pogleda, kako se 
pripravljajo. Kljub temu pa mora imeti posameznik 
ustrezno znanje kemijskega računanja, da jih lahko 
pripravi.

1. Primerjaj pojma hidracija in dehidracija.

2. Razloži, katere raztopine uporabljamo pri hidraciji in katere pri dehidraciji ter v kakšnem vrstnem   
 redu poteka njihova koncentracija?

3. Katere vrste barvanj poznaš?

4. Čemu je namenjeno bistrenje?

5. S katerimi tekočinami lahko bistrimo?

6. Na kakšne načine lahko v histološkem laboratoriju opravimo pokrivanje obarvanih tkivnih  rezin? 

7. Razloži razliko med direktnim in indirektnim načinom barvanja.

8. Kakšna je razlika med polikromatskim in metakromatskim barvanjem?

9. Razloži, kaj pomeni mešanje v razmerju 2 : 3.

10. Napiši, kako bi pripravil raztopino, ki se meša v razmerju 4 : 6.

11. Razloži, kaj pomeni mešanje v razmerju 3 + 2.

12. Napiši, kako bi pripravil raztopino, ki se meša v razmerju 2 + 5.
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13. Pretvori v mL: 0,7 L, 300 dL, 24,56 L, 2 L, 35,86 L, 26,76 dL.

14. Pretvori v g: 5 kg, 0,5 kg, 3,45 kg, 420 dag, 4 dag, 27 dag.

15. Na voljo imaš 3-% vodno raztopino eozina. Kaj lahko iz tega razbereš? Razloži, kako bi pripravil  
 3-% vodno raztopino eozina.

16. Pripraviti moraš 5-% vodno raztopino nekega barvila. Kako bi to pripravil?

17. Na voljo imaš 1 L absolutnega etanola. Kako bi pripravil 1 dL 70-%?

18. Na voljo imaš 800 mL absolutnega etanola, kako bi pripravil 200 mL 60-% etanola?

19. Koliko vode moraš dodati 300 mL 100-% etanola, da boš dobil 70-%?

20. Koliko vode moraš dodati v 200 mL absolutnega etanola, da boš dobil 70-% etanol?

21. Imaš 0,5 L 90-% etanola, pripraviti moraš 0,4 L 50-% etanola. Kako boš to pripravil?

22. Imaš 2 L 65-% etanola, pripraviti moraš 450 mL 45-% etanola. Kako boš to pripravil?

23. Koliko 90-% etanola moraš imeti, da boš lahko pripravil 700 mL 50-% etanola? 

24. Koliko 80-% etanola moraš imeti, da boš lahko pripravil 0,7 L 60-%? 

25. Koliko vode moraš dodati 85-% etanolu, ki ga imaš v neomejeni količini, da boš dobil 2 L  
 60-% etanola?

26. Koliko vode moraš dodati 1,5 L 95-% etanola, da boš dobil 2 L 60-% etanola?
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2.4 BARVNA METODA HEMATOKSILIN-EOZIN (HE)

Hematoksilin je barvilo naravnega izvora. Kot barvilo ni uporaben, dokler ne oksidira (»zori«) v hematein. 
Oksidira na svetlem mestu s pomočjo zračnega kisika. Pojav imenujemo naravno zorenje in traja od 6 do 8 
tednov. Ker je naravno zorenje dolgotrajno, lahko oksidacijo pospešimo z dodatkom oksidanta. Kot oksidanti 
se uporabljajo HgO, KMnO4, KIO3 in FeCl3. Oksidacija barvila se ne zaključi na tej stopnji, ampak se nadaljuje 
do brezbarvnega produkta – prezrelo barvilo, ki ni več uporabno. Nekateri dajejo prednost naravni oksidaciji 
pred umetno zaradi daljše uporabnosti barvila in upočasnjenega zorenja.

Oksidirani hematoksilin je barvilo, ki nima afinitete do tkivnih struktur, zato mu dodajamo soli trovalentnih 
kovin (čimže), ki tvorijo vez med tkivom in barvilom. Tako nastali kompleks hemateina in trovalentne kovine 
imenujemo »bazični barvni lak«. Kot čimže največkrat uporabljamo enojne ali dvojne soli aluminija (jedra so 
modra), soli železa (jedra so modro-črna) in soli volframa (jedra so modra).

Hematoksilin je bazično barvilo. Barvanje s hematoksilinom je lahko regresivno ali progresivno. Tkivne rezine, 
obarvane s hematoksilinom, lahko tudi razbarvamo z alkoholno HCl, vendar pa kvaliteta rezin ni več enaka. 

Eozin je kislo umetno barvilo, ki se kot 0,5 do 1-% vodna raztopina uporablja za barvanje citoplazme. Barvanje 
z eozinom je progresivno barvanje: jakost barvanja se določi s časom. V zadnjem času se namesto eozina 
uporablja mešanica eozin-floksin. 

Material in oprema  

 • Barvilo hematoksilin,

 • barvilo eozin ali eozin-floksin, 

 • alkoholna HCl,

 • Li2CO3 ali Scottova raztopina,

 • 70-%, 96-% in absolutni etanol, 

 • ksilen, 

 • nadomestek ksilena,

 • fotografska kadička, 

 • pinceta,

Kako pripravimo barvila in raztopine?

a) Galunski hematoksilini

V galunskem hematoksilinu tvori hematoksilin z aluminijevim ionom barvni lak. Kot čimžo uporabljamo kalijev 
galun – KAl(SO4)2 ali amonijev galun – NH4Al(SO4)2. Oksidacija je naravna. 

Iz te skupine najpogosteje uporabljamo Mayerjev in Harrisov hematoksilin:

 • Mayerjev hematoksilin 

Oksidacija poteče umetno s KIO3. Barvanje je progresivno.

Priprava barvila 
hematoksilin 2,0 g 
96-% etanol   25 mL 
destilirana voda   1000 mL 
kalijev galun   50,0 g 
KIO3   0,2 g

 • steklena posoda za reagente (vsaj 15 x),   

 • plastični nosilec za sušenje preparatov, 

 • sredstvo za pokrivanje obarvanih tkivnih rezin, 

 • krovna stekla, 

 • držalo za objektna stekla,

 • neobarvani tkivni preparati,

 • staničevina, 

 • mikroskop.
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V 1 litru destilirane vode, ki je segreta na 70–80 °C, raztopimo 50 g galuna. Ko se popolnoma raztopi, doda-
mo 2 g hematoksilina, raztopljenega v 96-% etanolu. Raztopino segrejemo do vrenja in počasi dodamo KIO3. 
Nato jo ponovno zavremo in na hitro ohladimo v mrzli vodi. Pred uporabo ga je potrebno vedno filtrirati. 
Čas barvanja je od 10 do 20 min. Odvečno barvilo odstranimo s spiranjem z 0,5-% alkoholno raztopino HCl.

Priprava alkoholne HCl oz. solno kislega alkohola 
70-% etanol   99 mL 
HCl (konc.) 1 mL

 • Harrisov hematoksilin za barvanje zmrzlih rezin

Sodi v skupino umetno oksidiranih galunskih hematoksilinov. Z njim barvamo tkivne preparate nujnih bio-
psij. Kot oksidant uporabljamo živosrebrov oksid, kot vezni člen pa kalijev galun.

Priprava barvila 
hematoksilin   1,0 g 
kalijev galun   20,0 g 
HgO   0,5 g 
destilirana voda   200 mL 
100-% etanol   10 mL 
konc. ocetna kislina   8 mL

Hematoksilin raztopimo v etanolu, galun pa v destilirani vodi. Raztopini zmešamo. Novonastalo raztopino 
segrejemo do vrenja. Počasi dodamo HgO in hitro ohladimo pod tekočo vodo. Filtriramo in dodamo 8 mL 
konc. ocetne kisline. Raztopina je uporabna 1 do 2 meseca. Pred vsako uporabo jo je potrebno filtrirati.

b) Weigertov železov hematoksilin

Uporablja se za kontrastiranje jeder pri različnih barvanjih. Kot vezni člen in oksidant nastopa železov klorid (FeCl3).

Priprava barvila 
A-raztopina:  
hematoksilin   1 g 
96-% etanol   100 mL

B-raztopina:   
29-% vodna raztopina FeCl3  4 mL   
HCl konc.   1 mL 
destilirana voda   95 mL

Raztopino A in B zlijemo skupaj in filtriramo v banjico. Obe temeljni raztopini sta obstojni, barvilo pa je kljub 
hranjenju v hladilniku obstojno največ 3 tedne. Zorenje hematoksilina je pogojeno z redukcijo Fe3+ v Fe2+. 
Velika oksidacijska sposobnost feri iona (Fe3+) pojasnjuje hitro prezrelost barvila.

c) PTAH (ang. Phosphotungstic acid haematoxylin)

Sodi v skupino volframovih hematoksilinov. Kot vezni člen se uporablja fosfor volframova kislina, oksidant pa 
je KMnO4.

Priprava barvila 
hematoksilin   1,0 g 
fosfor volframova kislina   20,0 g 
KMnO4   0,177g 
destilirana voda   1000 mL

Hematoksilin in fosfor volframovo kislino raztopimo v vodi med segrevanjem. Ko se raztopini ohladita, ju je 
potrebno zmešati in dodati KMnO4. Naslednji dan raztopino filtriramo.

– oksidant in sol (čimža)
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č) Eozin

Priprava barvila 
eozin   1 do 2 g 
destilirana voda   200 mL 

d) Raztopina eozin-floksin

Priprava barvila 
1-% vodna raztopina eozina Y   50 mL 
1-% vodna raztopina floksina B   25 mL 
bidestilirana voda   75 mL

Pripraviti je potrebno 1-% vodno raztopino eozina Y in floksina B (1 g barvila raztopi v 100 mL bidestilirane 
vode). 50 mL 1-% vodne raztopine eozina Y in 25 mL 1-% vodne raztopine floksina B, dodamo še 75 mL 
bidestilirane vode. Raztopina je obstojna 1 teden.

e) Nasičena vodna raztopina Li2CO3 in Scottova raztopina 

Nasičena vodna raztopina Li2CO3 in Scottova raztopina sta namenjeni za pomodritev jeder.

Priprava nasičene vodne raztopine Li2CO3 
V 250 mL vode primešaj toliko Li2CO3, da se ne more več raztapljati. 

Priprava Scottove raztopine 
MgSO4   20,0 g  
NaHCO3   2,5 g 
destilirana voda   1000 mL

Postopek barvanja s HE metodo
1. Rezine deparafiniraj 15 min. v ksilenu.

2. Hidriraj do navadne vode.

3. Jedra barvaj s hematoksilinom 10 min.

4. Izperi z navadno vodo.

5. Diferenciraj s solno kislim alkoholom.

6. Izperi z navadno vodo.

7. Potopi v Li2CO3 od 15 do 30 sek. ali v Scottovo raztopino za 1 min.

8. Dobro izperi pod tekočo vodo.

9. Citoplazmo barvaj z 0,5–1-% vodno raztopino eozina 2 min. ali nekaj sek. z mešanico eozin-floksina.

10. Izperi z navadno vodo.

!
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11.  Izperi s 96-% etanolom.

12. Izperi s 100-% etanolom.

13. Bistri v nadomestku ksilena 15 min.

14. Pokrij.

Rezultat

Jedra: modrovijolična. 
Citoplazma, vezivno tkivo, mišice: rožnato.

Slika 36: Tkivni preparat, obarvan s HE metodo

1.  Razloži pojma hidracija in dehidracija.

2.   S čim izvajamo hidracijo in dehidracijo?

3.   Ali je barvna metoda HE reverzibilna? Razloži.

4.  Kako lahko pospešimo naravno oksidacijo hematoksilina?

5.   Čemu služi Li2CO3 in čemu solno kisli alkohol?

6.  Kakšna je vloga čimže?

7.  Kaj je hematein?

8.  Kako preverimo, če je ksilen prenasičen s parafinom?

9.  Za pokrivanje obarvanih tkivnih rezin je potrebna umetna smola. Na kaj moramo biti pazljivi   
 pri izbiri umetne smole?

10.  Katere tkivne komponente obarva eozin oziroma eozin-floksin in katere hematoksilin?

3.

6.

9.



292 VAJE IZ HISTOLOGIJE 

2.5 BARVNA METODA Z ALCIANSKIM MODRILOM – ZA PRIKAZ 
KISLIH MUKOPOLISAHARIDOV (MUCINOV)

Kisli mukopolisaharidi se obarvajo s kationskimi barvili, npr. z alcianskim modrilom (ang. alcian blue) pri kislem 
pH barvne raztopine.

Pri metodi z alcianskim modrilom jedra obarvamo z barvilom Weigertovim hematoksilinom progresivno. Po 
izpiranju z vodo rezine prekrijemo z mešanico pikrofuksina, ki je sestavljen iz dveh kislih barvil (pikrinske kisline 
in kislega fuksina). Med seboj se razlikujeta po disperznosti (stopnja razpršenosti snovi v drugi snovi) oziroma 
difuzijski hitrosti (s kakšno hitrostjo barvilo prodira v tkivo). Pikrinska kislina je fino disperzna in hitro prodre v 
tkivo ter obarva citoplazmo. Kisli fuksin je grobo disperzen in prodira počasneje. Prehaja le v strukturne pore 
kolagenih vlaken. Takrat je potrebno barvanje prekiniti, ker lahko kisli fuksin prekrije obarvanje s pikrinsko kislino.

Originalna metoda je bila večkrat modificirana. Omenili bomo modifikacijo po Lisonu. Uporablja se za vse 
rutinske fiksative, parafinske ali zmrzle rezine. Lahko se kombinira z drugimi metodami, najpogostejša je 
kombinacija s PAS-reakcijo. 

Material in oprema  

 • Barvilo Weigertov železov hematoksilin, 

 • barvilo alciansko modrilo, 

 • barvilo pikrofuksin, 

 • 70, 96 in 100-% etanol, 

 • ksilen, 

 • nadomestek ksilena, 

 • krovna stekla, 

 • neobarvani tkivni preparati,

Kako pripravimo barvila in raztopine?

a) Weigertov železov hematoksilin

Priprava barvila 
A-raztopina:  
hematoksilin   1 g 
96-% etanol   100 mL

B-raztopina:   
29-% vodna raztopina FeCl3   4 mL  
HCl konc.   1 mL 
destilirana voda   95 mL

Raztopino A in B zlijemo skupaj in filtriramo v banjico. Obe temeljni raztopini sta obstojni, barvilo pa je kljub 
hranjenju v hladilniku obstojno največ 3 tedne. Zorenje hematoksilina je pogojeno z redukcijo Fe3+ v Fe2+. 
Velika oksidacijska sposobnost feri iona (Fe3+) pojasnjuje hitro prezrelost barvila. 

b) Pikrofuksin

Priprava barvila 
nasičena vodna raztopina pikrinske kislin  93 mL 
2-% vodna raztopina kislega fuksina   7 mL

Filtriramo.

 • plastični nosilec za sušenje preparatov,

 • staničevina,

 • fotografska kadička,

 • pinceta, 

 • steklena posoda za reagente (vsaj 16 x),

 • držalo za objektna stekla,

 • mikroskop,

 • sredstvo za pokrivanje obarvanih tkivnih rezin.

– oksidant in sol (čimža)
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c) Alciansko modrilo 

Priprava barvila 
alciansko modrilo   1 g 
ocetna kislina   1 mL 
destilirana voda   200 mL 
kristalčki timola   nekaj

Barvilo je uporabno več mesecev. Pred uporabo ga je potrebno filtrirati.

Postopek barvanja z alcianskim modrilom
1. V ksilenu deparafiniraj 15 min.

2. Hidriraj do destilirane vode.

3. Jedra 20 min. barvaj z Weigertovim železovim hematoksilinom.

4. Spiraj pod tekočo vodo.

5. Barvaj 20 min. v alcianskem modrilu.

6. Speri pod tekočo vodo.

7. Barvaj 2 min. v mešanici pikrofuksina.

8. Izperi v vodi.

9. Dehidriraj.

10. Bistri v nadomestku ksilena.

11. Pokrij.

!
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Slika 37: Prikaz tkivnih struktur, obarvanih z  
 alcianskim modrilom

Slika 38: Prikaz tkivnih struktur, obarvanih z alcianskim  
 modrilom

1. Kateri dve barvili sestavljata pikrofuksin?

2. S katerim jedrnim barvilom obarvamo jedra pri barvni metodi alciansko modrilo?

3.  Razloži, kaj je difuzijska lastnost barvila.  

4.  Kako se obarvajo tkivne strukture z metodo alciansko modrilo?

5.  Kakšna je bistvena razlika med Weigertovim in Mayerjevim hematoksilinom?

6.  S katero barvno metodo največkrat kombiniramo barvno metodo alciansko modrilo?

3.

5.

Rezultat

Kisli mukopolisaharidi (mucin): modrozeleno. 
Jedra: črna. 
Kolagenska vlakna: rdeča.
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2.6 BARVNA METODA PO GIEMSI

Giemsa je mešanica barvil, ki obarva različne celice v različnih barvah oz. barvnih odtenkih. Barvno moč čis-
tega originalnega barvila, ki je raztopljeno v metanolu, izboljšamo z redčenjem z vodo. Razredčitev povzroči 
počasno izločanje barvila in nastanek usedline. Zato je pomembno, da razredčeno barvilo uporabimo takoj in 
da barvanje poteče znotraj kritičnega časa. Kritični čas je čas, pri katerem se obori toliko barvila, da raztopina 
izgubi barvno sposobnost. Pri delu vedno uporabljamo nevtralizirano vodo brez CO2 (prekuhavanje). Z bar-
vanjem po Giemsi lahko obarvamo krvne komponente, kožo in želodčno sluznico. Obarvajo se tudi bakterije 
(npr. Helicobacter pylori) in glive. 

Material in oprema  

 • Barvilo Giemsa, 

 • aceton, 

 • 70-%, 96-% in 100-% etanol, 

 • ksilen, 

 • nadomestek ksilena, 

 • sredstvo za pokrivanje obarvanih tkivnih rezin, 

 • krovna stekla, 

 • redestilirana voda,

Kako pripravimo barvila in raztopine?

a) Kožna Giemsa

Priprava barvila 
redestilirana voda   47,5 mL 
acetatni pufer   1,5 mL 
Giemsa   2,0 mL 
aceton   2,5 mL 

b) Želodčna Giemsa

Priprava barvila 
redestilirana voda   98,0 mL 
Giemsa   2,0 mL

c) Acetatni pufer

118 g CH3COONa x 3H2O dodaj 700 mL H2O 
in konc. CH3COOH do pH 4,66. Ko uravnaš pH, 
dopolni vodo do 1000 mL. 

Rezultat

Kožne in želodčne komponente se obarvajo. 
Jedra: modra. 
Helicobacter pylori: temno modro.

 • steklena posoda za reagente (vsaj 16 x),

 • plastični nosilec za sušenje preparatov,

 • neobarvani tkivni preparati,

 • pinceta,

 • staničevina,

 • fotografska kadička, 

 • držalo za objektna stekla,

 • mikroskop.

Slika 39: Prikaz tkivnih struktur obarvanih z Giemso
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1.  Ali lahko barvilo Giemsa pripravimo 3 ure pred barvanjem? Razloži.

2.   Katero bakterijo dokažemo z barvanjem po Giemsi?

3. Na kakšen način obarva barvilo Giemsa?

4. Zakaj barvila Giemsa ne spiramo z vodo?

5. Katera tkiva lahko obarvamo z barvno metodo Giemsa?

1.

Postopek barvanja po Giemsi
1. Preparat 15 min. deparafiniraj v ksilenu.

2. Izperi s 100-% etanolom.

3. Izperi s 100-% etanolom.

4. Izperi s 96-% etanolom.

5. Izperi s 96-% etanolom.

6. Spiraj z destilirano vodo.

7. Barvaj 30 min. v Giemsa barvilu.

8. Dobro speri z acetonom.

9. Izperi s 96-% etanolom.

10. Izperi s 96-% etanolom.

11. Izperi s 100-% etanolom.

12. Izperi s 100-% etanolom.

13. Bistri v nadomestku ksilena 15 min.

14. Pokrij.

!
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2.7 SREBRITEV GROCOTT – ZA PRIKAZ GLIV

Z metodami srebrovih prepajanj lahko obarvamo tudi mikroorganizme. Po kisli hidrolizi in oksidaciji polisa-
haridov s kromovim trioksidom nastanejo aldehidne skupine. Te iz raztopine srebrovih soli s heksametilen-
tetraminom reducirajo Ag+ v Ag. Reakcija spada med argentafine srebritve. To pomeni, da imajo celice, ki se 
impregnirajo s srebrovimi ioni, sposobnost, da ione reducirajo v črno srebro brez dodatka reducenta. 

Material in oprema  

 • Barvila in raztopine, 

 • 70, 96 in 100-% etanol, 

 • ksilen, 

 • nadomestek ksilena, 

 • sredstvo za pokrivanje obarvanih tkivnih rezin, 

 • krovna stekla, 

 • držalo za objektna stekla,

Kako pripravimo barvila in raztopine?

a) 5-% vodna raztopina kromove kisline (CrO3)

b) 1-% vodna raztopina natrijevega bisulfita (Na2S2O5)

c) srebritvena raztopina

Postopek 
c1) Gomori heksametilentetramin srebritvena raztopina: 
3-% heksametilentetramin   100 mL 
5-% srebrov nitrat   5 mL

Enakomerno stresamo, da se oborina raztopi. Hranimo v hladilniku pri 4 °C. Raztopina je obstojna več 
mesecev.

c2) 5-% vodna raztopina boraksa (Na2B4O7): 
Tik pred uporabo zmešamo:  
raztopina c1   25 mL 
destilirana voda   25 mL 
raztopina c2   2 mL

č) 0,1-% vodna raztopina zlatovega klorida (AuCl3)

d) 2-% vodna raztopina natrijevega tiosulfata (Na2S2O3)

e) jedrno rdečilo (Kernechtrot, ang. nuclear fast red)

5-% aluminijev sulfat   100 mL 
jedrno rdečilo   1 g

Barvilo se raztaplja med kuhanjem v raztopini aluminijevega sulfata. Ohlajeno raztopino je potrebno filtri-
rati. Barvilo je kislo in spada v antrokinonsko skupino. Aluminijev sulfat ima vlogo čimže in daje z jedrnim 
rdečilom bazičen barvni lak.

 • neobarvani tkivni preparati,

 • staničevina, 

 • fotografska kadička, 

 • pinceta, 

 • steklena posoda za reagente (vsaj 16 x), 

 • plastični nosilec za sušenje preparatov, 

 • mikroskop.
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Postopek
1. Preparat deparafiniraj 15 min. v ksilenu.

2. Hidriraj do destilirane vode.

3. Oksidiraj s kromovo kislino 1 uro.

4. Speri z navadno vodo.

5. Razbarvaj z natrijevim bisulfitom (1 min.).

6. Speri pod tekočo vodo.

7. 3 x speri v destilirani vodi.

8. Srebri 30 do 60 min. v srebritveni raztopini pri 50 °C. S srebritvijo končaj, ko opaziš, da se je   
 srebro začelo nalagati na robovih objektnika. Preveč naloženega srebra prekrije tkivno rezino, ki je  
 neuporabna za nadaljnji mikroskopski pregled.

9. Pozlati z raztopino zlatovega klorida.

10. Speri v destilirani vodi.

11. Fiksiraj 2 min. v natrijevem tiosulfatu.

12. Spiraj 5 min. pod tekočo vodo.

13. Jedra po potrebi kontrastiraj z jedrnim rdečilom.

14. Speri z vodo.

15. Dehidriraj.

16. Bistri v nadomestku ksilena 15 min. 

17. Pokrij z umetno smolo.

!
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Rezultat

Glive: črne.

Slika 40: Tkivni preparat, obarvan z Grocott metodo

1. Kakšna je vloga kromove kisline pri barvni metodi Grocott?

2. Kakšna je vloga natrijevega tiosulfata?

3. Katera čimža se uporablja v barvilu jedrno rdečilo?

4. S katerim barvilom lahko kontrastiramo jedra pri barvni metodi Grocott?

5. Kako se obarvajo glive z barvno metodo Grocott?

6. Kako vemo, kdaj je srebritev dejansko končana?

7. Kako vemo, da je bila srebritev uspešno opravljena?
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2.8 BARVNA METODA PAS (ANG. PERIODIC ACID SCHIFF) – ZA  
PRIKAZ GLIKOGENA (NEVTRALNIH MUKOPOLISAHARIDOV, 
MUKOPROTEINOV)

PAS-reakcija je standardna reakcija za prikaz polisaharidov – glikogena, lahko pa se uporablja tudi za dokaz 
mukopolisaharidov in mukoproteinov. 

Princip PAS-reakcije je oksidacija glikogena s perjodno kislino – HIO4. Z močnim oksidantom oksidiramo dve 
sosednji hidroksilni skupini v aldehidni skupini. Nastale aldehidne skupine reagirajo s Schiffovim reagentom. 
Schiffov reagent je razbarvan bazični fuksin. Pri reakciji se sprosti prvotna oblika bazičnega fuksina in reakcijski 
produkt je obarvan rožnato rdeče. 

Reakcija ni specifična za glikogen, saj dajejo pozitivno PAS-reakcijo tudi mnogi sestavljeni ogljikovi hidrati, 
npr. nevtralni mukopolisaharidi. Pozitivno reakcijo dajejo tudi nasičeni lipidi in fosfolipidi, ki se nahajajo npr. v 
steni arterij. Zato je potrebno na kontrolnem preparatu na eni od dveh rezin istega tkiva glikogen predhodno 
razkrojiti z encimom diastazo (amilazo). To izvedemo pri 37 °C z 0,2-% vodno raztopino diastaze, nato pa 
obe rezini obdelujemo po PAS-metodi.

Negativna PAS-reakcija na preparatu je ob pozitivni reakciji na osnovnem – kontrolnem preparatu dokaz za 
glikogen. 

Material in oprema  

 • Perjodna kislina, 

 • Schiffov reagent, 

 • hematoksilin, 

 • 70-%, 96-% in 100-% etanol, 

 • ksilen, 

 • nadomestek ksilena, 

 • sredstvo za pokrivanje obarvanih tkivnih rezin, 

 • krovna stekla,

Kako pripravimo barvila in raztopine?

a) 0,5-% vodna raztopina perjodne kisline (HIO4)

b) Schiffov reagent

bazični fuksin (zdrobljen)   1 g 
K2S2O5   2 g 
destilirana voda   200 mL 
HCl konc.   2 mL 
aktivno oglje   1 čajna žlička

Zavreto destilirano vodo ohladimo na 70 °C in dodamo bazični fuksin. Raztopino je potrebno ponovno zavreti 
in ohladiti na 50 °C. Dodamo ji HCl in K2S2O5, nato jo pustimo na sobni temperaturi v dobro zaprti posodi, 
da se razbarva do slamnate barve. Dodamo aktivno oglje in močno stresamo 1 do 2 minuti ter pustimo v 
hladilniku do naslednjega dne in filtriramo.

 • plastični nosilec za sušenje preparatov, 

 • staničevina, 

 • fotografska kadička, 

 • pinceta, 

 • držalo za objektna stekla, 

 • neobarvani tkivni preparati,

 • steklena posoda za reagente (vsaj 16 x),

 • mikroskop.
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c) Mayerjev hematoksilin

Priprava barvila 
hematoksilin   2 g 
96-% etanol   25 mL 
destilirana voda   1000 mL 
kalijev galun   50,0 g 
KIO3   0,2 g

V 1 litru destilirane vode, ki je segreta na 70–80 °C, raztopimo 50 g galuna. Ko se popolnoma raztopi, doda-
mo 2 g hematoksilina, raztopljenega v 96-% etanolu. Raztopino segrejemo do vrenja in počasi dodamo KIO3. 
Nato jo ponovno zavremo in na hitro ohladimo v mrzli vodi. Pred uporabo ga je potrebno vedno filtrirati. 
Čas barvanja je od 10 do 20 min. Odvečno barvilo odstranimo s spiranjem z 0,5-% alkoholno raztopino HCl.

Postopek
1. Deparafiniraj 15 min. v ksilenu.

2. Hidrirane rezine speri v destilirani vodi.

3. Preparate oksidiraj v perjodni kislini 5 min.

4. Izpiraj v destilirani vodi 10 min.

5. S Schiffovim reagentom inkubiraj v hladilniku od 30 do 60 min.

6. Pod tekočo vodo izpiraj 20 min. – rezine pordečijo.

7. Jedra barvaj 2 min. s hematoksilinom in izperi v navadni vodi.

8. Dehidriraj.

9. Bistri.

10. Pokrij.

!
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Slika 41: Tkivni preparat, obarvan s PAS-metodo

1.  Čemu služi perjodna kislina pri barvni metodi PAS?

2.  Kaj nastane, če z močnim oksidantom oksidiramo dve sosednji hidroksilni skupini? 

3.  Razloži, kako dokažemo, da je na tkivni rezini PAS-pozitivna reakcija posledica prisotnosti glikogena  
 in ne nevtralnih mukopolisaharidov, nasičenih lipidov ali fosfolipidov.
3.

Rezultat

Polisaharidi (glikogen), nevtralni mukopolisaharidi 
in mukoproteini: rdečevijolično. 
Jedra: modra.
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2.9 BARVNA METODA PO PERLSU – ZA PRIKAZ ŽELEZA

Prikaz pigmenta hemosiderina z reakcijo berlinskega modrila po Perlsu je najstarejša histokemijska reakcija. 
S HCl sprostimo feri ion (Fe3+), ki se nahaja v pigmentu hemosiderin. Sproščeni ion se veže s kalijevim 
heksacianoferatom K4Fe(CN)6 v netopno modro oborino Turnbullovega ali berlinskega barvila. Nastane 
netopna modra oborina. Pri delu ne smeš uporabljati železnega pribora, ker lahko povzroči lažno pozitivno 
reakcijo. Prav tako je potrebno imeti kemijsko čiste kemikalije in steklovino, ki jo predhodno očistimo s 
kromžvepleno kislino. 

Material in oprema  

 • Perlsova raztopina, 

 • barvilo jedrno rdečilo, 

 • 70, 96 in 100-% etanol, 

 • ksilen, 

 • nadomestek ksilena, 

 • sredstvo za pokrivanje obarvanih tkivnih rezin, 

 • krovna stekla, 

 • držalo za objektna stekla,

Kako pripravimo barvila in raztopine?

a) Perlsova raztopina

kalijev heksacianoferat II   0,5 g 
destilirana voda   25 mL 
2-% HCl   25 mL

Sol raztopimo v vodi. Tik pred uporabo dodaj raztopino solne kisline.

b) jedrno rdečilo

5-% aluminijev sulfat   100 mL 
jedrno rdečilo   1 g

Barvilo se raztaplja med kuhanjem v raztopini aluminijevega sulfata. Ohlajeno raztopino je potrebno filtrirati. 

Postopek
1. Preparat 15 min. deparafiniraj v ksilenu.

2. Hidriraj do destilirane vode.

3. Rezine potopi v sveže pripravljeno Perlsovo raztopino, ki jo postaviš v temen prostor za 30 do 60 min.

4. Najmanj 15 min. izpiraj v destilirani vodi.

5. Jedra kontrastiraj z jedrnim rdečilom.

!

 • neobarvani tkivni preparati, 

 • plastični nosilec za sušenje preparatov, 

 • staničevina, 

 • fotografska kadička, 

 • pinceta, 

 • steklena posoda za reagente (vsaj 16 x), 

 • mikroskop.
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6. Izperi v destilirani vodi.

7. Dehidriraj.

8. Bistri.

9. Pokrij.

Rezultat

Hemosiderin: modro. 
Jedra: rdeča.

Slika 42: Tkivni preparat, obarvan z barvno metodo po  
 Perlsu

1.  S katero raztopino sprostimo železov ion iz beljakovinskega kompleksa hemosiderina?

2.  Zakaj pri barvanju po Perlsu ne smemo uporabljati železnega pribora? 

3.  Naštej železni pribor, ki si ga uporabil pri tej vaji.

4.  S svetlobnim mikroskopom preveri, ali so rezine tvojih trajnih tkivnih preparatov primerno debele.

5.  S svetlobnim mikroskopom oceni kakovost svojih obarvanih preparatov.  

6.  Oglej si svoje tkivne preparate, jih skiciraj, ustrezno označi in poimenuj.

3.

1.

6.

2.
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3.1 POTEK DELA V CITOLOŠKEM LABORATORIJU

V citološkem laboratoriju vzorce sprejmemo, jih označimo, obdelamo in pripravimo trajne mikroskopske pre-
parate, ki jih oddamo v mikroskopski pregled in po pregledu arhiviramo.

Pot od vzorca do izvida:

 • sprejem vzorcev: preverjanje podatkov, označevanje in evidenca vzorcev;

 • priprava trajnih mikroskopskih preparatov:

– nanos celic na objektna stekla,

– fiksacija,

– barvanje,

– pokrivanje in označevanje trajnih mikroskopskih preparatov,

– kontrola;

 • mikroskopiranje;

 • izdelava in pošiljanje izvidov;

 • arhiviranje trajnih mikroskopskih preparatov.

Sprejem vzorcev

Napake pri označevanju vzorcev so najpogostejše napake v vsakem laboratoriju. Delo v laboratoriju mora biti 
organizirano tako, da preprečimo nastajanje napak oziroma da jih pravočasno odkrijemo.

Da bi zagotovili pravilno identifikacijo in optimalno obdelavo vzorca od odvzema do priprave in analize in 
izdaje izvida, je bistveno, da so vsi vzorci, vključno z napotnico pravilno označeni. Priporoča se, da so vsa 
objektna stekla označena z bolnikovim imenom s svinčnikom na peskanem delu. Vzorec je potrebno zavrniti, 
če ni označen.

Označevanje vzorca ob odvzemu

Za označevanje vzorca ob odvzemu je odgovoren naročnik preiskave, ki mora zagotoviti, da so vzorci pravilno 
označeni in da napotnica vsebuje vse dogovorjene podatke. Vzorec je potrebno označiti takoj po odvzemu ali 
tik pred njim. Uporaba vnaprej označenih objektnih stekel in posod ni priporočljiva.

Na vsak vzorec je potrebno napisati:

 • ime in priimek bolnika,

 • oznaka mesta odvzema (1, 2, A, B ...),

 • za pisanje podatkov na objektna stekla je dovoljen le navaden svinčnik,

 • zgornji del prostora za označevanje mora ostati prazen – namenjen je za laboratorijsko številko.

Podatki, ki jih mora vsebovati napotnica:

 • ime in priimek bolnika,

 • datum bolnikovega rojstva,

 • naslov (oddelek, amb., ustanova), kamor naj bo poslan izvid,

 • ime zdravnika, ki naroča preiskavo, 

 • datum in ura odvzema vzorca,

 • vrsta vzorca (BMV, likvor, eksudat, urin, izpirek, izcedek iz dojke, skarifikat ...), 
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 • mesto odvzema (vzorci, odvzeti iz več mest, morajo biti še posebej skrbno označeni),

 • klinični podatki, podatki o terapiji,

 • drugi podatki, ki jih zahteva laboratorij.

Sprejem in evidentiranje vzorca v laboratoriju

Ob sprejemu vzorca v laboratoriju je potrebno ugotoviti:

 • ali je vzorec ustrezno označen,

 • ali so na napotnici napisani vsi zahtevani podatki,

 • ali se podatki na napotnici in na vzorcu ujemajo.

Označevanje vzorca v laboratoriju

Po sprejemu vsak vzorec evidentiramo – na vzorec in ustrezno napotnico napišemo laboratorijsko identi-
fikacijsko številko in leto sprejema. Laboratorijske identifikacijske številke lahko generiramo ročno ali elek-
tronsko. Za ročno generiranje številk uporabljamo laboratorijski dnevnik/sprejemno knjigo, kamor vpisujemo 
naslednje podatke:

 • zaporedna številka,

 • datum sprejema,

 • ustanova/oddelek/amb., ki pošilja vzorec,

 • ime in priimek bolnika.

Zavrnitev vzorca

Vzroki za zavrnitev vzorca:

 • vzorec ni označen (brez imena bolnika),

 • podatki na vzorcu in napotnici se ne ujemajo,

 • vzorec poškodovan do take mere, da ga ni mogoče pripraviti za mikroskopski pregled.

Način in postopek zavrnitve sta odvisna od tega, kateri podatki manjkajo, in od vrste vzorca, npr.:

 • neustrezno označen vzorec in/ali napotnico vrnemo naročniku preiskave,

 • vzorec obdelamo, izvid čaka,

 • vzorec shranimo,

 • zahtevamo svež vzorec in novo napotnico.

Priprava trajnih mikroskopskih preparatov iz citoloških vzorcev 

V laboratoriju iz različnih citoloških vzorcev (vrste citoloških vzorcev so opisane v učbeniku str. 67–69) 
pripravimo trajne mikroskopske preparate. Celice iz vzorcev najprej nanesemo na objektno steklo v tankem, 
enoslojnem in enakomernem nanosu, nato jih fiksiramo, pobarvamo, pokrijemo z medijem za pokrivanje in s 
krovnim steklom ter oddamo v mikroskopski pregled.

Trajne mikroskopske preparate pripravljamo iz svežih vzorcev, ki so možen vir različnih okužb, zato je pri 
delu z njimi potrebno dosledno upoštevati vsa pravila varnega dela v laboratoriju in uporabljati osebna 
zaščitna sredstva.
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1. Kateri podatki morajo biti napisani na vzorcu ob odvzemu?

2. Kateri podatki morajo biti napisani na napotnici?

3. Kaj preverimo ob sprejemu vzorca?

4. V katerih primerih vzorec zavrnemo?

5. Kako zavrnemo vzorec?

6. Razvrsti faze dela v citološkem laboratoriju v pravilnem zaporedju (1, 2, 3 …). 
 __ fiksacija,   
 __ nanos celic na objektna stekla, 
 __ sprejem vzorcev, 
 __ barvanje, 
 __ pokrivanje.
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3.2 NANOS CELIC NA OBJEKTNA STEKLA

Kadar je vzorca zelo malo, kot je to običajno pri vzorcih, odvzetih z aspiracijsko biopsijo, celice nanesemo na 
objektno steklo takoj po odvzemu. Pri tem uporabimo tehniko razmazovanja. 

Kadar v preiskavo dobimo različne telesne tekočine (urin, likvor, vsebino ciste, izlive v prsno in trebušno 
votlino ...), za nanos celic na objektna stekla uporabimo različne tehnike. Namen teh tehnik je, da celice 
koncentriramo, ločimo od tekočine in nanesemo na objektnik.

3.2.1 Direktni razmaz

Material in oprema

 • Staničevina,

 • objektna stekla s peskanim robom,

 • navaden svinčnik,

 • steklena kiveta za mikroskopske preparate,

 • osebna zaščitna sredstva.

Postopek
1. Na čisto podlago si pripravi objektna stekla s peskanim robom.

2. Na peskan del objektnika z navadnim svinčnikom napiši oznake vzorca.

3. Kapljo vzorca odloži približno na sredino zgornje polovice objektnika in takoj naredi razmaz, in    
 sicer tako, da z eno roko primeš objektnik z vzorcem za peskani del, z drugo roko pa na enak način   
 primeš čist objektnik za razmazovanje. Čisti objektnik položiš na spodnji objektnik z vzorcem in z enim   
 samim gladkim gibom povlečeš zgornji objektnik po celi dolžini spodnjega objektnika v smeri od   
 peskanega dela proti drugemu koncu. Pri tem pazi, da sta objektnika ves čas vzporedna oziroma da med  
 vlečenjem ne dvigaš zgornjega objektnika  in ne vlečeš po vzorcu z robom objektnika.

 Pri razmazovanju pazi, da pravokotno na smer razmazovanja deluje le teža zgornjega objektnika,   
 saj lahko z dodatnim pritiskom poškoduješ celice.

4. Kadar je kaplja vzorca, ki si jo nanesel na objektnik, prevelika in želiš iz nje pripraviti dva razmaza,  
 se s čistim objektnikom le dotakni nanešene kaplje vzorca. Tako del vzorca preneseš na drugi   
 objektnik. Iz tako razdeljenega vzorca na prej opisan način pripraviš razmaze.

!
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Slika 43: Priprava direktnega razmaza: a) nanos vzorca na objektnik, b) nanj je položen drugi objektnik,  
 c) razmazovanje vzorca med objektnikoma.

c)b)a)

3.2.2 Centrifugiranje in priprava razmazov iz sedimenta

Centrifugiranje je proces, ki se uporablja za kon-
centriranje celic v različnih telesnih tekočinah. 
Običajno centrifugiramo celotno količino vzorca, 
poslanega v preiskavo. Kadar pa je volumen vzorca 
prevelik, ga premešamo in centrifugiramo 50 do 
100 mL vzorca. Preden vzorec nalijemo v epruvete, 
ga previdno premešamo.

Za centrifugiranje citoloških vzorcev uporabljamo 
relativno centrifugalno silo (RCF) 1000 do 1500 g. 
Število obratov, ki so potrebni za dosego potrebne 
RCF, lahko odčitaš s pomočjo normograma, progra-
mov na internetu ali z izračunom po enačbi RCF/g 
= 1.12 x r x (št. obratov na min/1000)2, če je r 
polmer centrifuge.

Slika 46: Primer internetne strani za preračun števila  
 obratov in RCF  
 (http://www.endmemo.com/bio/grpm.php)

Slika 45: Določanje polmera centrifuge

Material in oprema

 • Epruvete za centrifugiranje,

 • centrifuga,

 • objektna stekla,

 • navaden svinčnik,

Slika 44: Normogram za določanje števila obratov  
 oz. relativne centrifugalne sile pri določenem  
 polmeru centrifuge

 • fiksativ,

 • steklene kivete za mikroskopske preparate,

 • pipeta.
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Postopek
1. Na delovni površini pripravi pripomočke za razmaze.

2. Označi epruvete.

3. Vzorec previdno premešaj in nalij v epruvete.

4. Epruvete vstavi v centrifugo.

5. Centrifugiraj 10 min. pri 1000 do 1500 g.

6. Odlij supernatant, tako da epruveto z enim gibom obrneš na glavo. Še vedno na glavo obrnjeno   
 epruveto damo na staničevino, da popolnoma odstranimo supernatant s sten epruvete.

7. Sediment premešaj in s pipeto prenesi kapljo ali dve sedimenta na objektnik in pripravi dva   
 razmaza, ki ju ustrezno fiksiraš.

!

3.2.3 Priprava preparatov s citocentrifugo

S pomočjo citocentrifuge lahko sedimentiramo celice direktno na objektna stekla. Tak način priprave je pri-
meren za vzorce z majhnim volumnom, majhnim številom celic in za vzorce z zelo občutljivimi celicami (v 
likvorju). Za pripravo preparatov s pomočjo citocentrifuge lahko uporabiš največ 0,5 mL vzorca.

Slika 47: Citocentrifuga  

Material in oprema

 • Citocentrifuga,

 • kovinske sponke,

 • plastične komore za vzorec,

 • filter papir za citocentrifugo,

 • pipeta,

 • objektna stekla s peskanim robom,

 • navaden svinčnik,

 • steklene kivete za mikroskopske preparate,

 • fiksativ.

Slika 58: Pripomočki za pripravo citospina  
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Postopek
1. Označi objektna stekla.

2. Objektno steklo, filter in plastično komoro za vzorec spni s kovinsko sponko. 

3. Sestavljen komplet vstavi v glavo citocentrifuge.

4. V komoro nakapljaj premešan vzorec.

5. S pokrovom pokrij glavo citocentrifuge in jo vstavi v ohišje.

6. Zapri citocentrifugo in aktiviraj ustrezen program.

7. Takoj po končanem centrifugiranju odpri citocentrifugo, odstrani pokrov in razstavi komplet z   
 objektnim steklom.

8. Preparate ustrezno fiksiraj.

!

3.2.4 Membranska filtracija

Membransko filtracijo lahko uporabimo za pripra-
vo preparatov (nanos celic na objektna stekla) iz 
vzorcev, ki vsebujejo malo celic v velikem volumnu 
vzorca (nekaj 100 mL vzorca) in ne vsebujejo veli-
ko beljakovin in krvi. Citološka vzorca s takimi la-
stnostmi sta urin in izpirek mehurja.

Material in oprema

 • Sistem za membransko filtracijo,

 • membranski filter,

 • plastični lončki za membransko filtracijo,

 • plastična pinceta brez zarez,

 • fiksativ,

 • objektna stekla,

 • navaden svinčnik,

 • filter papir.

Legenda:

A − električna črpalka

B − varovalni filter za črpalko

C − zamašek

D − steklenica za odpadno tekočino

E − stojalo za filtracijo

Slika 49: Sistem za membransko filtracijo
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1. Razvrsti faze dela v citološkem laboratoriju v pravilnem zaporedju (1, 2, 3 …). 
 __ fiksacija,   
 __ pokrivaje, 
 __ barvanje, 
 __ nanos celic na objektna stekla.

2. Katera osebna zaščitna sredstva uporabljamo pri delu s citološkimi vzorci?

3. Kakšna so pravila varnega dela  laboratoriju?

4. Zakaj je potrebno centrifugiranje?

5. Kaj dobimo v epruveti po centrifugiranju?

6. Iz katerega dela po centrifugiranju pripravimo razmaze?

7. Naštej pripomočke, ki jih potrebujemo za pripravo razmaza iz sedimenta.

8. Od česa je odvisna relativna centrifugalna sila v centrifugi?8.

Postopek
1. Na stojalo najprej namesti membranski filter, nato pripni še lonček za vzorec.

2. Pripravi objektna stekla, pinceto in filter papir.

3. Vzorec dobro premešaj in nalij v lonček.

4. Vklopi črpalko in odpri ventil.

5. Takoj ko v lončku ni več tekočine, zapri ventil, odpni lonček, s pinceto primi za rob membranskega  
 filtra in ga obrni na pripravljena objektna stekla.

6. Ko je membranski filter obrnjen na objektnik, nanj takoj nanesi fiksativ z razpršilko.

7. Čez membrano položi filter papir in z rahlim pritiskom odtisni celice na objektnik.

8. Odstrani membrano in filter papir in ponovno nanesi fiksativ.

9. Preparate posuši na ravni podlagi in sobni temperaturi.

!
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9. Kako izmerimo polmer centrifuge?

10. Izračunaj število obratov na minuto, ki so potrebni za dosego 1000 g v centrifugi s premerom   
 170 mm.

11. Primerjaj navadno centrifugo in citocentrifugo.

12. Iz kakšnih vzorcev pripravljamo mikroskopske preparate s pomočjo citocentrifuge?

13. Kateri vzorci so primerni za membransko filtracijo?

14. Opiši, kako je sestavljen sistem za membransko filtracijo.

15. Kako se prenese celice iz vzorca na objektna stekla pri membranski filtraciji?

10.

14.
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3.3 FIKSACIJA CITOLOŠKIH PREPARATOV

Po nanosu na objektna stekla moramo celice fiksi-
rati, zato da:

 • inaktiviramo avtolitične encime,

 • stabiliziramo obliko in strukturo celic,

 • dosežemo propustnost celične membrane za 
barvila,

 • dosežemo specifične spremembe celičnih kom-
ponent, ki so osnova za vezavo barvil.

Fiksacija citoloških preparatov je odvisna od nači-
na barvanja, ki ga bomo uporabili. Preparate, ki jih 
bomo barvali z barvili tipa Romanowsky (Giemsa, 
May Grünwald Giemsa …), posušimo  na zraku. 
Preparate, ki jih bomo barvali po postopku Papani-
colaou, pa fiksiramo v alkoholnem fiksativu. Kot fi-
ksativ se danes najpogosteje uporablja 96-% etanol, 
podoben učinek pa dosežemo tudi, če celice fiksira-
mo v 100-% metanolu ali v Delaunayevem fiksativu 
in z razpršilnimi fiksativi.

Material in oprema

 • Steklene kivete za objektna stekla,

 • 96-% etanol,

 • Delaunay fiksativ: zmešaj aceton in 96-% etanol 
v razmerju 1 : 1 in dodaj 0.5 mL/L 1M TCA  
(triklorocetne kisline),

 • razpršilni fiksativ.

Postopek
1. Sušenje na zraku: preparate suši na sobni temperature vsaj 30 min.

2. “Mokra” fiksacija (96-% etanol ali Delaunay fiksativ): preparat TAKOJ po pripravi (2–3 s) potopi v   
 fiksativ, preparat mora biti v celoti prekrit s fiksativom najmanj 30 min.

3. Fiksacija z razpršilnim fiksativom: na preparat takoj po pripravi 2–3-krat poprši fiksativ v razpršilki   
 in ga posuši na ravni podlagi (približno 10 min.).

!

Slika 50: Fiksacija preparata v alkoholnem fiksativu

Slika 51: Fiksacija z razpršilnim fiksativom
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1. Zakaj celice fiksiramo?

2. Kakšne vrste fiksacije uporabljamo v citologiji?

3. Od česa je odvisno, kako bomo preparate fiksirali?

4. Katere fiksative uporabljamo za “mokro” fiksacijo?
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3.4 BARVANJE CITOLOŠKIH PREPARATOV

Celice barvamo zato, da jih lažje opazujemo z mikroskopom. Barvanje z barvili je posledica afinitete barvila 
do celičnih sestavin.

V citologiji uporabljamo 2 osnovna načina barvanja preparatov:

 • barvanje z barvili tipa Romanowsky (Giemsa, May Grunwald Giemsa …),

 • barvanje po Papanicolaou.

3.4.1 Barvanje May Grünwald Giemsa 

Barvilo Giemsa redčimo s pufrom tik pred uporabo, sicer začne sedimentirati in njegova barvna sposobnost upade.

Material in oprema

 • Raztopina May Grünwald,

 • barvilo Giemsa,

 • fosfatni pufer pH 6.8,

Postopek
1. Preparate posuši na zraku.

2. Barvaj z raztopino May Grünwald 3 min.

3. Speri z vodovodno vodo.

4. Barvaj z razredčenim barvilom Giemsa (85 mL pufra + 15 mL barvila) 15 min.

5. Speri z vodovodno vodo.

6. Posuši na zraku.

7. Pokrij.

!

Rezultat

Jedra: modro vijolična. 
Citoplazma: modra.

 • steklena kiveta za objektnike,

 • voda,

 • merilni valj.

Slika 52: Celice barvane po May Grünwald Giemsi
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3.4.2 Barvanje po Papanicolaou 

Postopek barvanja po Papanicolaou ni standardiziran, med laboratoriji so razlike v samem postopku in v bar-
vilih, ki jih uporabljajo. Vsem postopkom pa je skupna osnovna shema barvanja: 

 • Fiksacija,

 • hidracija celic – priprava na barvanje z vodno raztopino hematoksilina,

 • barvanje jeder s hematoksilinom, 

 • dehidracija celic – priprava na barvanje z alkoholnimi raztopinami barvil,

 • barvanje citoplazme z OG in EA,

 • bistrenje in pokrivanje.

Material in oprema

 • Etanol 96-%, 70-%, 50-%,

 • ksilen,

 • Harrisov hematoksilin,

 • barvilo Orange G (OG-6)

Postopek

Priprava preparatov pred barvanjem:

 • preparate, fiksirane s fiksativom Mercofix, namočimo v 96-% etanol (10 min.), da odstranimo polieti-
lenglikol, ki ga vsebuje fiksativ, 

 • preparate, fiksirane v etanolu in nato sušene na zraku, namočimo v glicerol (10 min.), speremo v  
96-% etanolu (10 min.),

 • preparati v fiksativu (96-% etanol, Delaunay fiksativ, metanol) ne potrebujejo priprave.

Barvanje:

1. Hidracija v 50-% etanolu 10 s.

2. Hidracija v vodovodni vodi 5 min.

3. Barvanje s hematoksilinom 40–60 s.

4. Spiranje v vodovodni vodi 10 s.

5. Diferenciranje v solno kislem alkoholu 30 s.

6. Spiranje v vodovodni vodi 1 min.

7. Dehidracija v 70-% etanolu 10 s.

8. Dehidracija v 70-% etanolu 10 s.

!

 • barvilo EA-50,

 • solnokisli etanol,

 • vodovodna voda.
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9. Barvanje citoplazme v OG6 20 s.

10. Spiranje v 96-% etanolu 10 s.

11. Spiranje v 96-% etanolu 10 s.

12. Barvanje citoplazme v EA50 5 min.

13. Dehidracija v 96-% etanolu 30 s.

14. Dehidracija v 96-% etanolu 30 s.

15. Dehidracija v 100-% etanolu 1 min.

16. Dehidracija v 100-% etanolu 5 min.

17. Bistrenje v ksilenu 5 min.

Rezultat

Jedra: modra/črna z dobro vidno strukturo kromatina.  
Citoplazma celic večslojnega ploščatega epitela: 

 • vrhnji sloj: oranžno/roza,

 • srednji in spodnji sloj: turkizno zeleno/modro. 

3.4.3 Hitro barvanje 

Hitro barvanje se uporablja za oceno ustreznosti vzorca. Preparat pobarvamo takoj po pripravi in s pomočjo 
mikroskopa ocenimo število in vrsto celic. Po mikroskopskem pregledu lahko preparat vrnemo v fiksativ in 
ga barvamo po postopku Papanicolaou. Za obarvanje celic se uporablja barvilo na osnovi tiazina (metilensko 
modrilo, toluidin  ...).

Material in oprema

 • Barvilo (tiazin, metilensko modrilo, toluidin),

 • fiksativ (96-% etanol ali Delaunay fiksativ),

 • steklene kivete,

 • mikroskop. 

Slika 53: Celice, barvane po Papanicolaou
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Postopek
1. Preparat fiksiraj nekaj sekund v fiksativu.

2. Fiksiran preparat položi na staničevino.

3. Na preparat dodaj kapljico barvila.

4. Pokrij s krovnim steklom.

!

Slika 54: Hitro barvanje: a) fiksacija, b) nanos barvila na objektnik, c) pobarvan in pokrit citospin

Rezultat

Jedra: različni odtenki modre. 
Citoplazma: različni odtenki modre. 
Eritrociti: sivo modri.

Slika 55: Celice, barvane s hitro metodo barvanja
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1. Kako fiksiramo preparate za barvanje po May Grünwald Giemsi?

2. Opiši fiksacijo preparatov za barvanje po Papanicolaou.

3. Naštej osnovne faze barvanja po Papanicolaou.

4. Kaj barvamo s hematoksilinom v postopku barvanja po Papanicolaou?

5. S katerim barvilom barvamo citoplazme v postopku barvanja po Papanicolaou?

6. Kakšno vlogo ima ksilen v postopku barvanja po Papanicolaou?

7. Kdaj uporabljamo hitro barvanje?
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3.5 POKRIVANJE IN ODDAJANJE MIKROSKOPSKIH PREPARATOV

3.5.1 Pokrivanje mikroskopskih preparatov

Vse mikroskopske preparate po barvanju pokrijemo z medijem za pokrivanje in ustrezno velikim krovnim 
steklom, zato da jih zaščitimo pred mehanskimi poškodbami in prahom. 

Mediji za pokrivanje vsebujejo ksilen ali druga topila, 
zato mora pokrivanje potekati v dobro prezračenem 
prostoru oziroma v komori z odsesevanjem zraka. 
Površina, kjer pokrivamo, mora biti vedno čista, zato 
je potrebno po potrebi menjavati staničevino oz. 
podlogo, ki se pri tem uporablja.

Material in oprema

 • Medij za pokrivanje,

 • krovna stekla,

 • staničevina.

Postopek
1. Preparati, barvani po May Grunwald Giemsi: preparate dobro posuši na zraku.

2. Preparati, barvani po Papanicolaou: preparate prenesi iz ksilena na površino za pokrivanje.

3. Na staničevino položi krovno steklo ustrezne velikosti, da z njim pokriješ nanos celic.

4. Na krovno steklo daj kapljo medija za pokrivanje.

5. Preparat s celičnim nanosom približaš kapljici, tako da se krovno steklo prilepi na objektnik.

6. Če je nanos celic debel in je pod krovnim steklom velik zračen mehurček, previdno dodaj medij za  
  pokrivanje.

7. Preveri, ali pod krovnim steklom ni zračnih mehurčkov, in odstrani odvečen medij z roba objektnika.

!

Slika 57: Različni načini pokrivanja mikroskopskih preparatov: a) kapljo medija damo na objektnik in pokrijemo s 
krovnim stekelcem, b) kapljo medija damo na krovno steklo in ga pokrijemo z objektnikom.

Slika 56: Pripomočki za pokrivanje

a) b)
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Rezultat

Dobro pokrit mikroskopski preparat mora biti brez 
zračnih mehurčkov in brez madežev in ostankov me-
dija za pokrivanje ob robu objektnika ali na površini 
krovnega stekla.

3.5.2 Oddajanje mikroskopskih preparatov

Vse trajne mikroskopske preparate oddamo v mikroskopski pregled skupaj z napotnicami. Na preparate nale-
pimo nalepke z identifikacijsko oznako vzorca in jih zložimo v mape za prenašanje mikroskopskih preparatov, 
zato da so zaščiteni pred mehanskimi poškodbami. 

Material in oprema

 • Nalepke z identifikacijskimi oznakami,

 • trajni mikroskopski preparati,

 • mape za zlaganje in prenašanje mikroskopskih preparatov.

Postopek

Preparate in napotnice zloži po vrsti in preveri, ali se število preparatov in oznake ujemajo.

!

1. Kaj uporabljamo za pokrivanje mikroskopskih preparatov?

2. Zakaj mikroskopske preparate pokrivamo?

3. Kakšni so zaščitni ukrepi pri pokrivanju? 

4. Kako oddamo mikroskopske preparate v pregled?

Slika 58: Dobro pokrit preparat, brez mehurčkov in 
ostankov medija za pokrivanje

3.
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3.6 VAJA – STROKOVNI JEZIK

Občasno se zgodi, da je za barvanje kakšnega tkivnega ali citološkega preparata potrebno uporabiti novo 
barvno metodo ali pa je potrebno izboljšati oziroma nadgraditi staro. Takrat je potrebno poseči po literaturi, 
ki je največkrat pisana v angleškem jeziku. 

1. Pojdi v šolsko knjižnjico in si izposodi knjigo Histology. Prelistaj jo in povej, kaj vse je v njej  
 napisano in fotografirano.

2. Prepiši poljubni barvni postopek. Izpiši si vse neznane besede in jih prevedi. Izpiši si tudi vse   
 strokovne besede in jih primerjaj s slovenskim prevodom. Kaj si pri tem opazil?

3. S pomočjo spleta poišči spletne strani, ki imajo objavljene recepture, s katerimi se barvajo tkivni   
 preparati. Naštej jih nekaj.

4. Natisni in prevedi enega izmed postopkov za barvanje tkivnih rezin.  

5. Na spletu poišči postopek za barvanje po Papanicolaou in ga primerjaj s tistim, ki ste ga uporabili  
 na vajah.

6. Prevedi spodnji postopek za barvanje.

Masson's Trichrome Staining Protocol for Collagen Fibers

NovaUltra Special Stain Kits

Description: This method is used for the detection of collagen fibers in tissues such as skin, heart, 
etc. on formalin-fixed, paraffin-embedded sections, and may be used for frozen sections as well. 
The collagen fibers will be stained blue and the nuclei will be stained black and the background is 
stained red.

Fixation: 10 % formalin or Bouin's solution

Section: paraffin sections at 5 µm.

Solutions and Reargents:

Bouin's Solution:

Picric acid (saturated)   75 ml 
Formaldehyde (37-40 %)   25 ml 
Glacial acetic acid   5 ml   
Mix well. This solution will improve Masson Trichrome staining quality.
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Weigert's Iron Hematoxylin Solution:

Stock Solution A:  
Hematoxylin   1 g  
95 % Alcohol   100 ml 

Stock Solution B: 
29 % Ferric chloride in water   4 ml  
Distilled water   95 ml  
Hydrochloric acid, concentrated   1ml 

Weigert's Iron Hematoxylin Working Solution:

Mix equal parts of stock solution A and B. This working solution is  stable for 3 months (no good 
after 4 months).

Biebrich Scarlet-Acid Fuchsin Solution:

Biebrich scarlet, 1 % aqueous   90 ml  
Acid fuchsin, 1 % aqueous  10 ml  
Acetic acid, glacial   1 ml 

Phosphomolybdic-Phosphotungstic Acid Solution:

5 % Phosphomolybdic acid   25 ml  
5 % Phosphotungstic acid   25 ml

Aniline Blue Solution:

Aniline blue   2.5 g  
Acetic acide, glacial   2 ml  
Distilled water   100 ml 

1 % Acetic Acid Solution:

Acetic acid, glacial   1 ml   
Distilled water   99 ml 

Procedure: 

1.   Deparaffinize and rehydrate through 100 % alcohol, 95 % alcohol 70 % alcohol. 

2.   Wash in distilled water. 

3.   For Formalin fixed tissue, re-fix in Bouin's solution for 1 hour at 56 °C to improve staining quality  
 although this step is not absolutely necessary. 

4.   Rinse running tap water for 5-10 minutes to remove the yellow color.

3.   Stain in Weigert's iron hematoxylin working solution for 10 minutes. 

4.   Rinse in running warm tap water for 10 minutes.  

5.   Wash in distilled water. 

6.   Stain in Biebrich scarlet-acid fuchsin solution for 10-15 minutes. Solution can be saved for future use.  

7.   Wash in distilled water.
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8.   Differentiate in phosphomolybdic-phosphotungstic acid solution for 10-15 minutes or until  
 collagen is not red.

9.   Transfer sections directly (without rinse) to aniline blue solution and stain for 5-10 minutes.  
 Rinse briefly in distilled water and differentiate in 1 % acetic acid solution for 2-5 minutes. 

10. Wash in distilled water. 

11. Dehydrate very quickly through 95 % ethyl alcohol, absolute ethyl alcohol (these step will wipe off  
 Biebrich scarlet-acid fuchsin staining) and clear in xylene. 

12. Mount with resinous mounting medium.

Results:

Collagen   blue  
Nuclei   black  
Muscle, cytoplasm, keratin   red

Positive Controls:

Skin, lung, stomach, intestine.
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A
acetatni pufer, 35
aceton, 35, 36
aktivno oglje, 40
alciansko modrilo, 32, 33
aluminijev sulfat, 37, 43
amonijev galun, 27
argentafina srebritev, 37
arhiv, 8, 24
arhiviranje, 8, 46
arhiviranje trajnih mikroskopskih preparatov, 46
avtopsija, 8

B
barvalec, 8
barvanje, 8, 22, 46, 58
barvanje po May Grünwald Giemsi, 60
barvanje po Papanicolaou, 57
barvilo EA-50, 58
barvilo Orange G (OG-6), 58
barvna metoda Perls, 43
bazični barvni lak, 27
bazični fuksin, 40
berlinsko barvilo, 43
berlinsko modrilo, 43
biopsijske kasetke, 7
biopsijski vzorec, 7
bistrenje, 7, 23, 41, 44, 59

C
centrifugiranje, 50
citološki vzorci, 49

Č
čimža, 23, 27, 37

D
dehidracija, 7, 8, 23, 41, 44, 59
dekalcinacija, 7
deparafiniranje, 22
difuzijska hitrost, 32
direktni razmaz, 49
direktno barvanje, 23
disperznost, 32
drsni mehanizem rezila, 13
drsni mikrotom, 8, 12

E
eozin, 27, 29, 30
eozin Y, 29

eozin-floksin, 27, 29, 30
etanol, 22, 23, 27, 30, 35, 36, 38, 41, 43, 58

F
faseta, 14
fiksacija, 7, 46
fiksacija citoloških preparatov, 55
fiksacija preparata v alkoholnem fiksativu, 55
fiksacija v formalinu, 7
fiksacija z razpršilnim fiksativom, 55
filtrirni papir, 7
floksin B, 29
formalinaka fiksacija tkiva, 12
fosforvolframova kislina, 28

G
galun, 27, 41
galunski hematoksilin, 27
Giemsa, 35, 36, 57
glikogen, 40, 41
glive, 35, 38
Gomori heksametilentetramin srebritvena 
raztopina, 37
Grocott, 23

H
Harrisov hematoksilin, 27, 28, 58
heksametilentetramin, 37
Helicobacter pylori, 35, 36
hematein, 27
hematoksilin, 27, 30, 41
hemosiderin, 43, 44
hidracija, 22, 23, 43, 58
hidracija celic, 58
histokineta, 7, 8
hitro barvanje, 59

I
identifikacijske oznake, 63
imunološki barvalec, 8
indirektno barvanje, 23
izvidi, 8

J
jedrno rdečilo, 37, 38, 43

K
kalciniran biopsijski material, 7
kalijev galun, 27, 28
kalijev heksacianoferat, 43
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kationska barvila, 32
Kernechtrot, 37
kisli fuksin, 32
kisli mukopolisaharidi, 32
klina, 14
klinasti noži, 14
kolagenska vlakna, 33
količek, 7, 12
količenje, 7, 8
kritični čas, 35
kromova kislina, 37, 38
krovna stekla, 19
krovno steklo, 8, 38
krvne komponente, 35
ksilen, 7, 22, 23, 33, 35, 38, 41, 43, 58

L
laboratorijska številka, 7
litijev karbonat, 29
makroskopske spremembe, 7

M
May Grunwald Giemsa, 57
Mayerjev hematoksilin, 27, 40
membranska filtracija, 52
membranski filter, 53
metakromatsko barvanje, 23
metanol, 35
mikroorganizmi, 37
mikroskopiranje, 46
mikroskopski pregled, 46
mikrotom, 12, 20
mikrotomski nož, 20
mikrotomsko rezilo, 12, 15
močne kisline, 7
mukoproteini, 41

N
nadomestek ksilena, 23, 30, 33, 35, 36, 38, 41, 43
nagib noža, 14
nagib rezila, 14
nanos celic na objektna stekla, 46
nanos celic na objektno steklo, 49
napake pri označevanju, 47
napotnica, 7, 47
nastavitveni kot, 14
natrijev bisulfit, 37, 38
natrijev tiosulfat, 38
neobarvan tkivni preparat, 8, 19, 22
nevtralni mukopolisaharidi, 40, 41
normogram, 50

O
obarvan tkivni preparat, 8
objektnik, 8, 20, 22
objektno steklo, 17
oddajanje mikroskopskih preparatov, 63
označevanje trajnih mikroskopskih preparatov, 46

P
parafin, 7, 12, 22
parafinski blok, 7, 8, 13, 20
PAS-reakcija, 32
patolog, 8
perjodna kislina, 40, 41
Perlsova raztopina, 43
pikrinska kislina, 32
pikrofuksin, 32, 33
pogonsko kolo, 13
pokrivanje, 41, 44
pokrivanje mikroskopskih preparatov, 46, 62
pokrivanje obarvanih tkivnih rezin, 23
pokrivanje obarvanih tkivnih rezin, 8
polikromatsko barvanje, 23
polisaharid, 41
polmer centrifuge, 51, 54
potek dela v histološkem laboratoriju, 7
površinska napetost celice, 22
pregled tkivnih rezin pod mikroskopom, 8
prepajanje v parafinu, 8
prepojitveno barvanje, 23
priprava alkoholne HCl oz. solno kislega alkohola, 28
priprava prepaaratov s citocentrifugo, 51
progresivno barvanje, 23
PTAH, 28

R
raze, 15
raztopina natrijevega tiosulfata, 37
raztopina zlatovega klorida, 37
regresivno barvanje, 23
rezanje parafinskih blokov, 14
rezanje z mikrotomom, 7
rezilo, 14
rotacijski mikrotom, 12, 13

S
sani, 13
Schiffov reagent, 40, 41
Scottova raztopina, 29, 30
sediment, 51
shranjevanje, 8
solno kisli alkohol, 30
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solnokisli etanol, 58
sprejem biološkega materiala, 7, 8
sprejem vzorca, 47
sprejem vzorcev, 46
srebritvena raztopina, 37, 38
srebrov nitrat, 37
sredstvo za pokrivanje, 24
sušenje, 8
sveži/nefiksirani vzorci, 7

T
termostat, 8, 19
timol, 33
tkivna rezina, 8, 12, 17
tkivni preparat, 24
tkivni procesor, 8
toluen, 23
trajen tkivni preparat, 8
trajni mikroskopski preparati, 49, 63
Turnbullovo barvilo, 43

U
umetna smola, 8, 38

V
vklop v parafin, 7
vodna kopel, 8, 16, 20
vzorci v fiksativu, 7
vzorec, 7

W
Weigertov železov hematoksilin, 28, 32

Z
zaporedna številka, 48
zaporedna številka vzorca, 48
zavrnitev vzorca, 48
zlatov klorid, 38
zmrzle rezine, 32
zračni mehurček, 62

Ž
železni kalup, 7
železov klorid, 28
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V času šolanja na naši šoli se prebijate skozi številna področja znanj in se med drugim srečate tudi z modulom 
Laboratorijske tehnike v patologiji. Kaj to je, čemu  služijo vsa znanja in kaj vse se morate kot bodoči tehniki 
laboratorijske biomedicine v tem modulu naučiti, sva poskušali strniti v tem drobnem učbeniku, ki je pred 
vami. V njem je resda le del obsežnega področja, ki ga ta modul zajema, vendar bo za začetek prebijanja skozi 
široka polja histologije in citologije dovolj. 

Če boste dosledno sledili navodilom tega učbenika, boste sposobni narediti dobre tkivne oziroma celične 
preparate. V citologiji ali histologiji so dobri in strokovno usposobljeni delavci vedno zaželen kader in nema-
lokrat se zgodi, da delodajalec pred sprejemom na delovno mesto praktično preveri določena znanja. Zato je 
pomembno, da pri vajah sodelujete. Če pa vas zanima še kaj več, lahko posežete po strokovni literaturi ali 
vprašate učitelja.

                                                                                                             Avtorici


