Patolojik Numene Göndermek İçin Açıklamalar
1-Patoloji Talep Formunu doldurup kargo içine koyunuz.
2-Hasta, hasta sahibi, veteriner hekim ve klinik görünüm ile ilgili boşlukları
doldurunuz. Ayrıca hastanın anemnezini de ekleyiniz. Klinik diagnozda ne aradığınızı
açıklayınız. Klinik bilgi ve Ön tanı patolojik değerlendirme açısından çok
önemlidir. Yetersiz ve eksik klinik bilgi ayrıntılı ve spesifik değerlendirmenin
yapılamamasına ve hatalı ya da yetersiz patolojik tanıya neden olabilir. Lütfen
patolojik inceleme formunu dikkatle doldurunuz.
Operasyon materyali ya da biyopsinin nereden alındığını (anatomik bölge) tam
olarak açıklayınız. Aynı hastadan birden fazla örnek alındıysa örnekleri ayırarak ve
etiketlendirerek göndermeye dikkat ediniz. Meme loblarının total ya da birden fazla
loblarının gönderiminde; meme loblarının ve etrafında bulunabilecek kitlelerin
birbirine karışmaması için işaretlemelerde bulununuz.
3-%10'luk formaldehit solüsyonuna (1 hacim piyasada satılan saf formaldehit
{%37lik olarak satılır, bu saf kabul edilir} 9 hacim su)

alınmış örneğinizi sızıntı

yapmayan kavanoz vb. kapta paketleyiniz. Sızdırmaya engel olmak için kavanozu
sıkıca kapattığınızdan emin olunuz. Eğer mümkünse, numene gönderdiğiniz bu
kapları balonlu sargı ya da strafor veya uygun petlerle destekleyiniz
4-Örneğiniz 7:1 oranında (7 hacim formaldehit solüsyonu, 1 hacim örnek) %10'luk
formaldehitte fikse edilmelidir. Örnekler büyük hacimli ise 1-2 cm aralıklarla kesitler
atarak formalinin örneğe nüfuzunu sağlayınız.
5-Yüksek miktarda formalinin nakledilmesi güçlük oluşturur. Bir litreden az olmasına
özen gösteriniz.

Ücretlendirme ve Analiz süreleri
1-Histopatoloji sonuçları 5 ila 7 gün içinde çıkmaktadır.
2- İmmunohistokimya veya özel boyama gerekliliği varsa yukarıdaki süreye 2-3 gün
eklenir.
3- Örnek kemik gibi dokular içeriyorsa: dekalsifikasyon süresi yukarıdaki süreye
eklenir; 5 ila 10 gün arasındadır. Bu örneklerden immunohistokimya yapılamaz.
İmmunohistokimya yapılması isteniyorsa yukarıdaki süreye şelasyon süresi olan 2030 gün eklenir.
4- Ücretlendirme bir bölgeden alınan kitleler 40 TL, farklı bölgelerden alınan kitleler
bölge başına 40 TL'dir
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İmmunohistokimya ve Özel boyalar
Marker ve Özel boyama sayısına bakılmaksızın immunohistokimya veya özel boya
hizmeti ücreti 1 biyopsi ücreti kadar olup 40 tl'dir
İmmunohistokimyasal olarak;
Lenfomalarda tip ayırımı
mezensimal tümörlerde tip ayırımı,

idrar kesesi kanserleri dahil bir çok kanser

türünde evreleme (gradleme) yapıyoruz.
Deriden alınan 4mm punch biyopsi (tekniği bilmiyorsanız youtube’da çok güzel
anlatılmakta)
dermatozlar,

ile

bir

çok

deri

hastalığın

uyuz, fungal, bakteriyel

kesin

teşhisini

enfeksiyonlar gibi.

yapıyoruz,

allerjik

Derinin punch biyopsi

örneklerinde aynı hayvandan alınan 1-4 örnekleme 40 TL 4den sonrası 2 kat
ücretlendirmeye tabidir.
Derinin

immunolojik

hastalıklarında

immunohistokimyasal

belirteçleri

edinme

aşamasındayız, ancak bir çoğunda histopatoloji ve özel boyamalarla yüzde 90 civarı
doğru tanı koyuyoruz. Sistem tam olarak faaliyet geçince sizi ayıca bilgilendireceğiz.
Alkol içinde gönderilen örneklerden kesinlikle immunohistokimya yapmıyoruz.
İyi calismalar dilerim.
Dr. M. Fatih Bozkurt

IBAN Numarası:
TR610001500158007303512188 Vakif Bankasi Afyonkarahisar Subesi AKÜ
Veteriner Fakültesi Analiz ve Teshis Laboratuvari Patoloji Hizmeti Karsiligi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Analiz ve Teşhis Laboratuvarı, Ahmet Necdet Sezer
Kampüsü, AFYONKARAHİSAR Tel: 0 (272) 228 13 12 (300-301-302) Faks: 0 (272) 228 13 49
vetanaliz@aku.edu.tr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATOLOJİK MUAYENE TALEP FORMU
Hasta Adı :
Tür:
Cins:

Cinsiyet:
Yaş:

Müşteri Adı:
Veteriner Hekimin Adı:
Klinik Adı:
Klinik Adresi:
Klinik Telefon Numarası:
Klinik Fax Numarası:
BİYOPSİ:
örnek no:
NEKROPSİ:
Ölü
Ötenazi Tarihi: ..../... / ..
Saati: …….
Etken madde ve yolu:
Ötenazi Nedeni:
ÖZEL İSTEKLER:

AKÜ Veteriner Fakültesi
Analiz ve Teşhis Laboratuvarı

Patoloji no:

PATOLOJİ LABORATUVARI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

Alınan Tarih:
Alınan Tarih:
Patolog

Klinik Tedavi Uzmanı:

Biyopsi Doku Örneği:
Ücret:
Müşteri

Kozmetik mesaj
Kuduz şüpheli
Besi hayvanlarında sürüsorunu
Mümkün olan zoonoz hastalık: ……………………………...
Klinik ihtiyaçlar için yeterli uygulama sonucu
Diğerleri:………………………………………………………………..

Hibe:

Biyopsi (1‐2 örnek)
Biyopsi (3‐5 örnek)
Biyopsi (örnek konumu ekle) x………..
Cerrahi müdahale
Cerrahi müdahale ( ekleme) x……….
Referans Slide
Aquatic Biyopsi
Çiftlik Hayvanı Nekropsi
Çeşitli Patoloji Hizmetleri
NON‐Domestic Nekropsi

Nüks ise eski patoloji raporu numaraları:

İlginiz için Klinik Patolojik Korelasyonlar Gösterilmektedir.
İ Ö
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d h l Aşılama,
l
b
TIBBİİ GEÇMİŞ:
Önceki
hastalıklar,
vb.

ŞUANKİ HASTALIKLAR: Belirtiler, Hastalığın seyri, Fiziksel değerlendirme, tedavi, vb.
Biopsiler için: Kitlenin Alındığı Anatomik Bölge

LABORATUAR SONUÇLARI: Önemli değerler ile özetleme (gerekli ise ekleyiniz)

Klinik Tanı:
Klinisyen İmzası:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Analiz ve Teşhis Laboratuvarı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü,
AFYONKARAHİSAR Tel: 0 (272) 228 13 12 (300‐301‐302) Faks: 0 (272) 228 13 49
vetanaliz@aku.edu.tr

