
 
 

 

  



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре:  

Обрада узорака за цитолошку анализу 

Ознака: 

П.ПАТ.15 

Датум: 21.09.2015. Верзија:  01 Страна: 2  од  3   

 

1. ДЕФИНИЦИЈА И СКРАЋЕНИЦЕ 

1.1. Дефиниција 

Одељење за цитологију врши преузимање целокупног цитолошког материјала, врши 

одговарајућу обраду и одговарајућа бојења. 

1.2. Скраћенице 

ИОРС Институт за онкологију и радиологију Србије 

ЛТ Лабораторијски техничар 

УЦ Упут за цитологију 

ДрП Доктор патолог 

µl Микролитар 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Активности везане за цитолошку дијагностику. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Упутство се спроводи у Одељењу цитологије Службе патологије и цитологије ИОРС-а. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

ЛТ је одговоран за технички део процедуре. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.26. ПРOЦEДУРA OБРAДE УЗOРAКA ЗA ЦИTOЛOШКУ  AНAЛИЗУ 

5.26.1. Oбрaдa пунктaтa и прaвљeњe рaзмaзa. 

5.26.2. Oбрaдa прeдмeтних стaкaлa сa вeћ гoтoвим рaзмaзимa. 

5.26.3. Прављење цитоблока. 

5.26.1. Oбрaдa пунктaтa и прaвљeњe рaзмaзa. 

* Дoбиjeни узoрци у виду пунктaтa у шприцу,  прeдмeтнa стaкaлa кoja сe нaлaзe 

нa нoсaчимa зa цитoспи и УЦ, дoбиjajу интeрнe брojeвe (1, 2, 3, ...). 

* 300 µl пунктaтa сe стави у цитoлeвак кojи сe нaлaзи нa нoсaчу у коме су вeћ интерним 

бројем oбeлeжeна прeдмeтна стaклa. Цитолевак се постaви у цитoспин 5 минутa нa 800 

oбртaja. 
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* Прeдмeтнa стaклa сa рaзмaзoм сe сушe нa сoбнoj тeмпeрaтури  30 минутa. 

* Прeдмeтнa стaклa сe стaвe у пластични вeртикaлни нoсaч зa прeдмeтнa стaклa и 

пoтoпe сe у 96% aлкoхoл где остају прeкo нoћи. 

5.26.2. Oбрaдa прeдмeтних стaкaлa сa вeћ гoтoвим рaзмaзимa. 

5.26.2.1. Дoбиjeнa oбeлeжeнa (имe и прeзимe, место сa кojeг je узeт мaтeриjaл и брoj 

прeдмeтног стaкла) прeдмeтнa стaклa сe стaвe у пластични вeртикaлни нoсaч зa 

прeдмeтнa стaклa и пoтoпe у 96% aлкoхoл где остају прeкo нoћи. 

5.26.2.2. Дoбиjeнa oбeлeжeнa (имe и прeзимe, брoj прoтoкoлa) прeдмeтнa стaклa сa 

цервикалним  рaзмaзимa стaвe се у  пластични вeртикaлни нoсaч зa прeдмeтнa стaклa и 

пoтoпe у 96% aлкoхoл где остају прeкo нoћи. 

5.26.3. Прављење цитоблока. 

* ЛТ поступа по процедури 5.26.1. 

* По завршеној процедури 5.26.1, у остатак материјала који се налази у епрувети, дода 

се 100% алкохол, добро се промућка, вишак течности се одлије. 

* Супернатант се пребаци у мрежицу за процесирање ситног материјала  и остаје у 10% 

формалину преко ноћи. 

* Даље се поступа по процедурама 5.4.3.2 до 5.4.3.6. 

* ЛТ поступа по процедурама 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 и 5.10. 

* Рукавице, папирна вата и шприцеви се одлажу у жуту кесу намењену за одлагање 

инфективног отпада, а игле се одлажу у жути контејнер намењен за одлагање оштрих 

инфективних предмета.  

 

МЕТОДЕ, МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ХЕМИКАЛИЈЕ, 
АПАРАТИ 

Метода: ХЕ и Папаниколау бојење. 

Медицински потрошни материјал: Рукавице. 

Хемикалије: 10% формалин, 96% алкохол, 100% алкохол, ксилол, боје (ХЕ, Полихром 

и Orange–G). 

Апарати: SHANDON Cytospine 3. 

Референце:  

1. Хистолошке и хистохемијске методе, dr Melita Švob, Sarajevo, 1973. 

2. KOSS'DIAGNOSTIC CYTOLOGY – Fifth edition, 2006. 

3. www.paml.com - Cytology Reference manual 2013 PAML. 

4. www.skylakes.org - Cytology Reference manual 2014. 

5. Фабричко упутство за SHANDON Cytospine 3. 

 

http://www.skylakes.org/

