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دستورات فنی پردازنده ھای بافتی 
Tissue Processors (TP)Tissue Processors (TP)

دستورات فنی پردازنده ھای بافتی 
Tissue Processors (TP)Tissue Processors (TP)



این دستگاه نمونه ھای بافتی را برای انجام قالب گیری و تھیه برش 
.ھای بسیار نازک با میکروتوم و رنگ آمیزی آماده می کند

(CTP)Conventional Overnight (CTP)Conventional Overnight 
Fully Automated Microwave Associated or Rapid TP (RTP) 

کلیات 

این دستگاه نمونه ھای بافتی را برای انجام قالب گیری و تھیه برش 
ھای بسیار نازک با میکروتوم و رنگ آمیزی آماده می کند

:این دستگاه به دو روش
Conventional Overnight TP(CTP)متداول- ١ Conventional Overnight TP(CTP)متداول- ١
Fully Automated Microwave Associated or Rapid TP (RTP)سریع - ٢

.عمل می کنند



فلزی یا کائوچو قرار (Basket)بافت ھای برش خورده را داخل سبد 

گذاشته ) Basket carrier(داده و آن ھا را داخل حامل ھای سبدی  گذاشته ) Basket carrier(داده و آن ھا را داخل حامل ھای سبدی 

و زمان تعویض ظروف را تنظیم کرده وسپس دستگاه را روشن می 

container ( است و تغییرات

:

چگونگی کاربری 

(CTP)روش متداول  -الف

:اصول این روش به شرح زیر است

بافت ھای برش خورده را داخل سبد 

داده و آن ھا را داخل حامل ھای سبدی داده و آن ھا را داخل حامل ھای سبدی 

و زمان تعویض ظروف را تنظیم کرده وسپس دستگاه را روشن می 

container(ظرف ١٢این دستگاه دارای . کنیم

:الزم در بافت ھا را طی چھار مرحله



)ساعت٢ھر کدام(% ١٠دو ظرف فرمالین 
ظرف اتانول  ۶در :یا الکلی دھی 

که  ١٠٠ساعت به جز  ١ھر کدام 
(

ھر کدام (با دو ظرف گزیلول
)ساعت)ساعت

دو ظرف پارافین :به پارافین 
ساعت دومی ٢اولی (درجه سانتیگراد

دو ظرف فرمالین :(Fixation)ثبوت 
یا الکلی دھی  (Dehydration)آب گیری 

ھر کدام (٩٠،٩٠،٧٠،١٠٠،١٠٠،٩۶
)ساعت ٢

با دو ظرف گزیلول:(Cleaning)شفاف سازی
ساعت١/۵ساعت۵/١

به پارافین  (Impregnation)آغشتگی
درجه سانتیگراد ۵۶مایع با دمای 

)ساعت٣



و مراقبت از دستگاه

.توجه کنید در ھنگام تمیز کردن،دستگاه از منبع برق جدا شود

برای تمیز کردن ظروف،سبد و حامل سبد از آب گرم و پاک کننده  

در مورد ظروف پارافین، ابتدا پارافین  در مورد ظروف پارافین، ابتدا پارافین  

گرم را داخل ظرف مناسبی ریخته و پارافین باقیمانده را پس از سرد  

استفاده از گزیلل توصیه  (شدن با اسپاچوالی غیر فلزی بتراشید 

نحوه نگه داری

و مراقبت از دستگاه)Cleaning(پاک کردن *

توجه کنید در ھنگام تمیز کردن،دستگاه از منبع برق جدا شود

برای تمیز کردن ظروف،سبد و حامل سبد از آب گرم و پاک کننده  

در مورد ظروف پارافین، ابتدا پارافین  . ھای معمولی استفاده کنید در مورد ظروف پارافین، ابتدا پارافین  . ھای معمولی استفاده کنید

گرم را داخل ظرف مناسبی ریخته و پارافین باقیمانده را پس از سرد  

شدن با اسپاچوالی غیر فلزی بتراشید 

).نمی گردد



قطرات پارافین ریخته .زنگ را با آب و حالل مناسب پاک کنید
شده باید روزانه تمیز شوند و به عالوه سطح محلول ھا و 

قطعات مکانیکی دستگاه باید ھر شش 

کنترل قطعات الکتریکی باید توسط کارشناسان فنی مجرب و 

زنگ را با آب و حالل مناسب پاک کنید
شده باید روزانه تمیز شوند و به عالوه سطح محلول ھا و 

قطعات مکانیکی دستگاه باید ھر شش . پارافین کنترل شود
.ماه یکبار کنترل شود

کنترل قطعات الکتریکی باید توسط کارشناسان فنی مجرب و 
.  سامانه صورت گیردآشنا به 



دما . درجه سانتی گراد است ۵۶

باید به طور روزانه کنترل گردد و استفاده از پیچ تنظیم در دمای باید به طور روزانه کنترل گردد و استفاده از پیچ تنظیم در دمای 

باید توجه شود که دمای حمام پارافین با 

.نقطه ذوب پارافین خریداری شده متناسب باشد

دمای حمام پارافین*

۵۶دمای حمام پارافین معموال حدود 

باید به طور روزانه کنترل گردد و استفاده از پیچ تنظیم در دمای باید به طور روزانه کنترل گردد و استفاده از پیچ تنظیم در دمای 

باید توجه شود که دمای حمام پارافین با . مناسب قرار داده شود

نقطه ذوب پارافین خریداری شده متناسب باشد



به صورت تصادفی جھت کنترل کیفی ) با توجه به منابع مختلف

،کیفیت الم در دو گروه H&Eپس از رنگ آمیزی 

.قرار گرفته و نتایج ارزیابی می شود

دمای حمام پارافین را روی منحنی حرارت ثبت نموده و بر مبنای نتایج آن تصمیم گیری می 

درجه حمام پارافین باید به وسیله ترموستات قابل تنظیم باشد و روزانه دمای آن با یک 

. دماسنج که داخل آن قرار می گیرد کنترل و ثبت گردد

کنترل کیفی

با توجه به منابع مختلف(نمونه پاتولوژی ۵٠-١٠٠تعداد 

پس از رنگ آمیزی . توسط یک پاتولوژیست انتخاب می گردد

Satisfactory  یاSuboptimal قرار گرفته و نتایج ارزیابی می شود

دمای حمام پارافین را روی منحنی حرارت ثبت نموده و بر مبنای نتایج آن تصمیم گیری می 

درجه حمام پارافین باید به وسیله ترموستات قابل تنظیم باشد و روزانه دمای آن با یک . گردد

دماسنج که داخل آن قرار می گیرد کنترل و ثبت گردد



 ۶٠تنظیم دما به نوع پارافین بستگی دارد ولی به طور کلی نباید از 

سطح محلول ھای داخل ظروف باید از قسمت فوقانی آن ھا حدود 
سانتی متر فاصله داشته باشد و محلول ھا بسته به حجم و 

.  تعداد بافت ھا و حجم کاری به طور منظم تعویض گردند.  تعداد بافت ھا و حجم کاری به طور منظم تعویض گردند

ھر گاه ثبوت بافت به درستی انجام نگیرد وسط قالب خراب شده و 
.بافت داخل آن خشک و چروکیده می شود

تنظیم دما به نوع پارافین بستگی دارد ولی به طور کلی نباید از 
.درجه سانتی گراد باالتر برود

سطح محلول ھای داخل ظروف باید از قسمت فوقانی آن ھا حدود 
سانتی متر فاصله داشته باشد و محلول ھا بسته به حجم و  ۴/٢

تعداد بافت ھا و حجم کاری به طور منظم تعویض گردندتعداد بافت ھا و حجم کاری به طور منظم تعویض گردند

ھر گاه ثبوت بافت به درستی انجام نگیرد وسط قالب خراب شده و 
بافت داخل آن خشک و چروکیده می شود



 مراحل در اشکال ایجاد باعث ،

 وخشکی چروکیدگی آن نتیجه که

 ھای برش.است قالب سطح در 

.گردند می جدا و تکه تکه بافتی .گردند می جدا و تکه تکه بافتی

 شفاف ماده بوی و نرم قالب وسط

. میدھد 

 آنھا بودن خطی خط یا دار چین ،

  .است شده متبلور موم

، نگیرد انجام کامل گیری آب چنانچه

که گردد می آغشتگی و کردن شفاف

 رفتگی فرو ایجاد چنین ھم و ھا نمونه

بافتی آب حمام روی قالب این از حاصل بافتی آب حمام روی قالب این از حاصل

وسط نباشد کامل پارافین با آغشتگی اگر

 را کننده

، باشند شفاف و یکنواخت باید ھا قالب

 موم یا پارافین علت به



اگر بافت ھا بسیار سخت باشند ممکن است به علت وجود نسوج ضخیم 
کالژن ،استخوان،پوست،چشم،و تیروئید کلوئیدی و دکلسیفیکاسیون 
ناکامل و بدی ثبوت، حرکت سریع از آب به داخل الکل با درجه باال،زیاد 

ماندن در گزیلول یا زیاد ماندن در حمام پارافین و یا باال بودن درجه حرارت 
.حمام پارافین باشد

چنانچه نسوج خیلی چرب بوده و قابل برش نباشد، علت آن است که 
چربی بافت خوب گرفته نشده است،پس باید بافت بار دیگر داخل ماده 

.شفاف کننده قرار گیرد و سپس پردازش از آن مرحله ادامه یابد

اگر بافت ھا بسیار سخت باشند ممکن است به علت وجود نسوج ضخیم 
کالژن ،استخوان،پوست،چشم،و تیروئید کلوئیدی و دکلسیفیکاسیون 
ناکامل و بدی ثبوت، حرکت سریع از آب به داخل الکل با درجه باال،زیاد 

ماندن در گزیلول یا زیاد ماندن در حمام پارافین و یا باال بودن درجه حرارت 
حمام پارافین باشد

چنانچه نسوج خیلی چرب بوده و قابل برش نباشد، علت آن است که 
چربی بافت خوب گرفته نشده است،پس باید بافت بار دیگر داخل ماده 

شفاف کننده قرار گیرد و سپس پردازش از آن مرحله ادامه یابد



بافت ھای مختلفی را که داخل یک قالب قرار می گیرند باید 
اگر بافت ھا  . از نظر نوع و چگالی با یکدیگر ھماھنگ باشند

بد پردازش شده باشند،باید قالب ھا را دوباره در گزیلول قرار 
داد تا پارافین آن ھا برداشته شود و سپس در الکل داد تا پارافین آن ھا برداشته شود و سپس در الکل 

درجه قرار گیرند و بعد با مالیم دھیدراته و 
شفاف شوند و با پارافین آغشته شده و مجددا قالب گیری 

بافت ھای مختلفی را که داخل یک قالب قرار می گیرند باید 
از نظر نوع و چگالی با یکدیگر ھماھنگ باشند

بد پردازش شده باشند،باید قالب ھا را دوباره در گزیلول قرار 
داد تا پارافین آن ھا برداشته شود و سپس در الکل داد تا پارافین آن ھا برداشته شود و سپس در الکل 

درجه قرار گیرند و بعد با مالیم دھیدراته و ٩۵،٨٠مطلق،
شفاف شوند و با پارافین آغشته شده و مجددا قالب گیری 

.شوند



کالیبره کردن زمان قرار دادن بافت ھا در ظرف ھای حامل محلول 

ھا معموال با توجه به کیفیت الم ھای تھیه شده صورت می 

پذیرد که معموال به صورت تجربی می توان این زمان ھا را تا پذیرد که معموال به صورت تجربی می توان این زمان ھا را تا 

کالیبره کردن دستگاه با توجه به راھنمای دستگاه در زمان مقرر 

.توسط شرکت مربوطه صورت می گیرد

کالیبراسیون  

کالیبره کردن زمان قرار دادن بافت ھا در ظرف ھای حامل محلول 

ھا معموال با توجه به کیفیت الم ھای تھیه شده صورت می 

پذیرد که معموال به صورت تجربی می توان این زمان ھا را تا پذیرد که معموال به صورت تجربی می توان این زمان ھا را تا 

.رسیدن به مقدار بھینه تغییر داد

کالیبره کردن دستگاه با توجه به راھنمای دستگاه در زمان مقرر 

توسط شرکت مربوطه صورت می گیرد



با توجه به عوارض مواد شیمیایی مصرفی مانند 

فرمالین و گزیلول، کاربران باید حین انجام کار از دستکش  

.و ماسک مناسب استفاده نمایند.و ماسک مناسب استفاده نمایند

برقراری تھویه مناسب در محل استقرار دستگاه  

ایمنی

با توجه به عوارض مواد شیمیایی مصرفی مانند **

فرمالین و گزیلول، کاربران باید حین انجام کار از دستکش  

و ماسک مناسب استفاده نمایندو ماسک مناسب استفاده نمایند

برقراری تھویه مناسب در محل استقرار دستگاه  **

.ضروری است



به علت استفاه از محلول ھای با قابلیت اشتعال،از قرار دادن 
.شعله باز یا عوامل احتراق زا در نزدیکی دستگاه جلو گیری شود

علت عدم استفاده از محلول ھای باال احتمال  
.ایجاد عوارض برای کاربر کمتر است

به علت استفاه از محلول ھای با قابلیت اشتعال،از قرار دادن **
شعله باز یا عوامل احتراق زا در نزدیکی دستگاه جلو گیری شود

علت عدم استفاده از محلول ھای باال احتمال  در روش سریع به **
ایجاد عوارض برای کاربر کمتر است



دستورالعمل فنی میکروتومدستورالعمل فنی میکروتومدستورالعمل فنی میکروتومدستورالعمل فنی میکروتوم



این دستگاه برای تھیه برش ھای بافتی بسیار نازک از بلوک  

به طور کلی دستگاه میکروتوم از دو قسمت تشکیل شده  

یک قسمت که بر روی آن بلوک تھیه شده را ثابت یک قسمت که بر روی آن بلوک تھیه شده را ثابت 

قسمتی که بلوک بر  . می نمایند و دیگری تیغ یا تیغه برش

میکروتری ) چرخ(روی آن ثابت می شود،مرتبط با یک دسته 

است که در ھر گردش دسته میکروتوم، به اندازه چند  

کلیات

این دستگاه برای تھیه برش ھای بافتی بسیار نازک از بلوک  

.ھای پارافینی کاربرد دارد

به طور کلی دستگاه میکروتوم از دو قسمت تشکیل شده  

یک قسمت که بر روی آن بلوک تھیه شده را ثابت . است یک قسمت که بر روی آن بلوک تھیه شده را ثابت . است

می نمایند و دیگری تیغ یا تیغه برش

روی آن ثابت می شود،مرتبط با یک دسته 

است که در ھر گردش دسته میکروتوم، به اندازه چند  

.  میکرون به جلو یا عقب می رود



میکروتوم انواع مختلفی دارد ولی بھترین نوع آن به صورتی است که 
قالب بر روی چرخ میکروتوم ثابت است و در نتیجه مرتبا در مقابل 
تیغه در یک جھت حرکت می کند و بدین ترتیب برش ھا تشکیل 

.نوارھای باریکی را می دھند

برای تھیه برش از بلوک ھای پارافینی ابتدا بلوک ھا را تھیه نمود و 
.سپس میکروتوم را به صورت صحیح تنظیم کرد

میکروتوم انواع مختلفی دارد ولی بھترین نوع آن به صورتی است که 
قالب بر روی چرخ میکروتوم ثابت است و در نتیجه مرتبا در مقابل 
تیغه در یک جھت حرکت می کند و بدین ترتیب برش ھا تشکیل 

نوارھای باریکی را می دھند

برای تھیه برش از بلوک ھای پارافینی ابتدا بلوک ھا را تھیه نمود و 
سپس میکروتوم را به صورت صحیح تنظیم کرد



میکروتوم چرخشی رایج ترین وسیله مورد استفاده در تھیه برش ھا 

قبل از تھیه برش ھا،بایدبلوک ھای پارافینی را مرتب 

سپس بلوک ھا با استفاده از چاقوی استیل یا تیغ یک بار مصرف 

از قالب جدا می گردند، به طوری که پارافین به ضخامت سه میلی از قالب جدا می گردند، به طوری که پارافین به ضخامت سه میلی 

سطوح قالب ھا باید صاف و با .

یکدیگر موازی باشند و عالوه بر آن بافت به صورت کامل داخل بلوک 

میکروتوم چرخشی رایج ترین وسیله مورد استفاده در تھیه برش ھا  

قبل از تھیه برش ھا،بایدبلوک ھای پارافینی را مرتب . است

سپس بلوک ھا با استفاده از چاقوی استیل یا تیغ یک بار مصرف .کرد

از قالب جدا می گردند، به طوری که پارافین به ضخامت سه میلی از قالب جدا می گردند، به طوری که پارافین به ضخامت سه میلی 

.بافت وجود داشته باشداطراف متر در 

یکدیگر موازی باشند و عالوه بر آن بافت به صورت کامل داخل بلوک 

.باشدقرار گرفته 



ثابت و ھنگام برش باید تیغه را در محل مورد نظر به طور 
محکم قرار دھیم و درجه انحراف آن به دقت تعیین شده و 

تیغھا باید  تمام پیچ و مھره ھای مربوط به 
سپس باید آن قدر از سطح بلوک بریده شود تا سپس باید آن قدر از سطح بلوک بریده شود تا 
تمام سطح بافت در برابر تیغه برش قرار گیرد و سپس برش 

.نھایی داده شود

ھنگام برش باید تیغه را در محل مورد نظر به طور در 
محکم قرار دھیم و درجه انحراف آن به دقت تعیین شده و 

تمام پیچ و مھره ھای مربوط به . مناسب باشد
سپس باید آن قدر از سطح بلوک بریده شود تا .محکم باشند سپس باید آن قدر از سطح بلوک بریده شود تا .محکم باشند

تمام سطح بافت در برابر تیغه برش قرار گیرد و سپس برش 
نھایی داده شود



معموال برای بافت ھای معمولی ضخامت برش دستگاه بین سه الی 
.پنج میکرون تنظیم می شود

بافت ھای بریده شده را در ھنگام برش با دست چپ نگاه می داریم بافت ھای بریده شده را در ھنگام برش با دست چپ نگاه می داریم 
برش ھا باید نواری،صاف و . ولی از پنس ھم می توان استفاده کرد

. بدون چین و چروک باشند

معموال برای بافت ھای معمولی ضخامت برش دستگاه بین سه الی 
پنج میکرون تنظیم می شود

بافت ھای بریده شده را در ھنگام برش با دست چپ نگاه می داریم  بافت ھای بریده شده را در ھنگام برش با دست چپ نگاه می داریم  
ولی از پنس ھم می توان استفاده کرد

بدون چین و چروک باشند



قطعات بریده شده پس از آن که در حمام اب پھن و صاف شدند روی 

تھیه برش خوب به تجربه 

شخصی و آشنایی کامل فرد تکنسین به وسایل مورد استفاده 

بنابراین تکنسین ھا برای این کار باید به خوبی آموزش 

داده شوند، از آنجایی که نتایج کار به صورت عمده ای به حساسیت 

و عملکرد تیغه بستگی دارد، ھر تکنسین باید نحوه استفاده از تیغه و 

از مھم ترین نکات در ھنگام برش حفظ 

cutting clearance angle معموال این زاویه . است

قطعات بریده شده پس از آن که در حمام اب پھن و صاف شدند روی 

تھیه برش خوب به تجربه . ورقه یا روی الم قرار داده می شوند

شخصی و آشنایی کامل فرد تکنسین به وسایل مورد استفاده 

بنابراین تکنسین ھا برای این کار باید به خوبی آموزش . بستگی دارد

داده شوند، از آنجایی که نتایج کار به صورت عمده ای به حساسیت 

و عملکرد تیغه بستگی دارد، ھر تکنسین باید نحوه استفاده از تیغه و 

از مھم ترین نکات در ھنگام برش حفظ . نگه داری آن را به خوبی بداند

 cutting clearance angleزاویه مناسب برش یا 

.بین پنج الی ده درجه است



ھنگامی که برش ھا رضایت بخش نباشند و نمونه ھا به خوبی پردازش 
.  نشده باشند،قالب نمونه ھا و تیغه را می توان با یخ، سرد کرد

مورد نمونه ھای مشکل مثل ناخن و تاندون و یا نمونه ھای سفت می 
ھم اکنون اسپری ھایی برای . توان از یک عامل نرم کننده استفاده نمود

.استفاده این منظور وجود دارد که این مواد را روی سطح قالب می افشانند

ھنگامی که برش ھا رضایت بخش نباشند و نمونه ھا به خوبی پردازش 
نشده باشند،قالب نمونه ھا و تیغه را می توان با یخ، سرد کرد

مورد نمونه ھای مشکل مثل ناخن و تاندون و یا نمونه ھای سفت می در 
توان از یک عامل نرم کننده استفاده نمود

استفاده این منظور وجود دارد که این مواد را روی سطح قالب می افشانند



به عنوان یک قانون کلی تیغ ھای میکروتوم باید ھمیشه کامال 

بررسی لبه تیغ زیر میکروسکوپ برای بررسی کیفیت تیغ 

در رنگ امیزی اختصاصی نمونه کنترل ھمراه رنگ آمیزی بافت 

کنترل کیفیت  

به عنوان یک قانون کلی تیغ ھای میکروتوم باید ھمیشه کامال 

.تیز و تمیز باشند

بررسی لبه تیغ زیر میکروسکوپ برای بررسی کیفیت تیغ 

.مناسب است.مناسب است

در رنگ امیزی اختصاصی نمونه کنترل ھمراه رنگ آمیزی بافت 

.استفاده می شود



ایمنی 
اطمینان از قفل بودن ضامن مربوط به دستگاه در ھنگامی که از  

.دستگاه میکرتوم استفاده نمی شود

قرار دادن محافظ بر روی تیغه در ھنگامی که عملیات برش صورت  قرار دادن محافظ بر روی تیغه در ھنگامی که عملیات برش صورت  
. نمی گیرد 

.حمل و نقل تیغه ھا در جعبه مخصوص انھا صورت میگیرد

ایمنی 
اطمینان از قفل بودن ضامن مربوط به دستگاه در ھنگامی که از  

دستگاه میکرتوم استفاده نمی شود

قرار دادن محافظ بر روی تیغه در ھنگامی که عملیات برش صورت  قرار دادن محافظ بر روی تیغه در ھنگامی که عملیات برش صورت  
نمی گیرد 

حمل و نقل تیغه ھا در جعبه مخصوص انھا صورت میگیرد


