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DEKALSİFİKASYON

Doç. Dr. Başak Doğanavşargil
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D

Kemik patolojisi, gerek makroskopik alım teknikleri, gerek doku takibinin farklılığı,
gerekse sürekli yapım-yıkımın izlendiği dinamik bir doku olmasından kaynaklanan histolojik
değerlendirme zorlukları nedeniyle patolojinin külfetli kabul edilen alanlarından biridir.
Doğru bir histolojik değerlendirme ise ancak doku takibi, kesiti, boyası iyi yapılmış doku
kesitleri ile mümkün olur.

Ne var ki gerek makroskopik inceleme sırasında, gerekse doku takibi sonrası kemikleri
kesmek çok kolay değildir. Çünkü kemiğin yalnızca 1/3 ‘lük bölümü hücreler ve matriks
proteinlerinden oluşurken, yaklaşık olarak 2/3’lük bölümü inorganik matriksten yani büyük
oranda kalsiyum hidroksi apatitten oluşur. Kalsiyum, kemiğe sertliğini ve sağlamlığını veren
mineraldir. Kalsiyum içeren sağlam bir kemik, vücudu darbelerden korur, ancak aynı
zamanda bizim mikrotom bıçaklarımıza karşı da kahramanca direnir. Bu nedenle rutin amaçlı
doku incelemeleri için bu kalsiyumun uzaklaştırılması gerekir. Bu işlem, “dekalsifikasyon
(kalsiyumsuzlaştırma)” olarak adlandırılır. Bazı kemik hastalıklarının tanısı için dekalsifiye
edilmemiş kesitlere de ihtiyaç duyulabilir ancak burada rutin inceleme amaçlı dekalsifikasyon
yöntemleri ve dekalsifikasyon sürecinden ayrı düşünemeyeceğimiz, bu süreci etkileyebilecek
örnekleme yöntemleri üzerinde durulacaktır.

KEMİK MAKROSKOPİSİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kemik tipleri
İnsan vücudu 206 kemik içerir. Kemikler, şekillerine göre kabaca, tübüler, yassı ve kuboid
olarak gruplandırılabilmekle birlikte neredeyse 206 farklı şekilde kemik dokusu vardır. Bu
dokular, hem çok sert (korteks) hem de çok kırılgan (medülla) bölümler içerebilir. Dahası
kemik dokusu; periost, kıkırdak, kas, kemik iliği, yağ ve bağ dokusu gibi farklı yapısal
özelliğe sahip birçok dokudan oluşur ve ayrıca sinovyal membran, menisküs, bursa tendon,
damar ve sinir gibi kemik çevresi farklı yapılar ile de iç içedir.

Bu nedenle incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderilen kemik örneklerinde,
hem makroskopik örnekleme hem de dekalsifikasyon sürecinde salt kemik dokusunun değil
yukarıda sözü edilen doku veya yapıların özelliklerini de göz önünde bulundurmak gerekir.

Kemik içeren materyal tipleri
Patoloji laboratuvarlarında incelenen kemik örnekleri başlıca;
1-Kapalı biyopsiler; Kemik ve kemik iliği iğne biyopsileri (Tru-cut, Jam-Shidi)
2-Açık biyopsiler; (Kama biyopsiler ve kemik küretaj materyalleri)
3-Rezeksiyon materyalleri (Osteoartroz için yapılan eklem rezeksiyonları, osteonekroz ya da
patolojik kırıklar için yapılan kemik rezeksiyonları, tümöral olgularda yapılan interkaler
rezeksiyonlar vb…)
4-Amputasyon materyalleri: (Neoplastik, travmatik, enfeksiyöz ya da iskemik nedenlerle
yapılan ve bir eklem bölgesini de içeren rezeksiyonlar) olarak gruplandırılabilir.

Bu gruplama cerrahi teknikleri sınıflama açısından faydalı olsa da patoloji laboratuvarına
gelen materyaller düşünüldüğünde grup içi dağılımın (örneğin medüllayı tutan bir anevrizmal
kemik kistinin küretaj materyali ile korteksteki bir osteoid osteomanın küretajının, ya da
parmak amputasyon materyali ile hemipelviektominin) homojen olmadığı aşikardır.
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Dekalsifikasyon gerektiren materyaller, büyüklük ve çıkarılış tekniklerinden bağımsız olarak
içerdikleri dokuya göre başlıca şu başlıklar altında gruplandırılabilir;

Kompakt kemik dokuları: Büyük oranda kalın kemik dokusundan oluşan kalın kortikal doku,
mandibula, kafatası gibi az medülla içeren kemikler, hiperostoz, osteom gibi sklerotik kemik,
lezyonlarına ait materyaller…
Süngersi kemik dokuları: Kemik medullasına ait örnekler, küretaj materyalleri, kistik
lezyonlara, osteoporotik kemiklere ait örnekler…
Karma kemik yumuşak doku içeren materyaller: Kemik çevresi dokuyu, eklemi içeren tüm
küretaj ve kapalı biyopsi materyalleri, rezeksiyonlar ve amputasyonlar…
Diş dokusu
Kalsifiye alan içeren kemik dışı materyaller: Kalsifiye tiroid nodülleri, myomlar, distrofik
kalsifikasyon ya da heterotopik ossifikasyon içeren dokular…

Bu örnekler artırılabilir. Bu nedenle sadece makroskopik inceleme sırasında değil
dekalsifikasyon sürecinde (ör; dekalsifikasyon sıvısını seçerken ya da herkes için sıkıntı
kaynağı olan dekalsifikasyon süresini öngörürken) de vakaya özgü değerlendirme yapmak,
farklı dokuları tanımaya, örneklemeye ve histolojik inceleme için farklı öbekler oluşturmaya
gayret etmek daha uygun olacaktır.

Kemik makroskopisine ilişkin notlar
1-Kemik makroskopisi tekniği;. Dokuyu koruma (kimyasal fiksasyon ya da dondurma),
örnekleme (kesme) ve doku takibine-kesit almaya hazır hale getirme (dekalsifikasyon) olacak
şekilde başlıca 3 aşamadan oluşur Genel kabul gören sıralama; fiksasyon-kesme-
dekalsifikasyondur. Kemik ve yumuşak dokular bir aradaysa fiksasyon, yumuşak dokuların
doğal bağlantısını bozar ve kesme sırasında ayrılmalara yol açar bu nedenle kemik yumuşak
doku ilişkisi önemli ise doku taze iken (ya da dondurduktan sonra) örneklenebilir.

Fiksasyon için %10’luk tamponlu nötral formalin kullanılır (formalinin tamponlu olup
olmaması gerektiği tartışmalıdır). Kalın korteks nedeniyle fiksatifin doku içerisine
penetrasyonu tam olmayacağı ve iyi fikse olmamış kemikler de dekalsifikasyon süreçlerinden
olumsuz etkileneceği için, kemik parçaları uygun şekilde kesilmeden fiksatif içerisine
konulmamalıdır. Bu nedenle doğru sıralamanın kesme-fiksasyon-kesme (örnekleme)-
dekalsifikasyon olarak algılanması daha uygundur. Fiksasyon öncesi imprint preparatlar
hazırlanabilir (Bkz-Ek1).
2-Özellikle küretaj materyallerinde farklı dokular ayrı olarak gruplandırılmaya dikkat
edilmelidir. Bu yumuşak dokuların ya da daha az kalsifiye dokuların dekalsifikasyon
sürecinden zarar görmesini önler, süreci de kısaltır. Ancak bunu yaparken aynı parça üzerinde
bulunan dokuların anatomik ilişkileri bozulmamalıdır. Bazı doku örnekleri, tipini gözün
ayıramayacağı kadar küçük kırıntılar şeklinde olabilir. Bu durumda bir büyüteç veya en iyisi
bir diseksiyon mikroskobu kullanılabilir.
3-Kesit kalınlığı (kasetlerin kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda) 5 mm’nin altında
olmalıdır. Ancak teknik nedenlerle daha ince kesit alınamıyorsa dekalsifikasyon sonrası
inceltilmesi uygun olur. Çok ince kesitler de mikrotomla kesit alınırken bloktan çıkabilir.
4-Parçaların kasete sığacak boyutta alınması kuraldır, ancak kemik dokusunun fiksasyondan
sonra diğer dokular gibi büzülmeyeceği akılda tutulmalı ve kaset kenarlarında en az 1 mm
boşluk kalacak şekilde küçültülmelidir.
5-Kesit yüzeyinde kesme sırasında oluşan ve artefakt görüntülere yol açabilen kemik talaşı,
kestikten hemen sonra suyla yıkanarak ya da yumuşak kıllı bir diş fırçası yardımıyla nazikçe
fırçalanarak temizlenmelidir. Bu debriler, dekalsifikasyon sırasında asitin içine de dökülerek
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etkinliğini azaltmaktadır. Bir başka yol ise; 6-7 mm kalınlıkta alınan örneklerin, mikrotomda
kesit alınacak yüzeylerini, dekalsifikasyon sonrası, bistüri ile traşlamaktır.

Patoloji pratiğinde yapılan hatalar içerisinde belki de en geri dönülmez olanı makroskopik
değerlendirme ve fiksasyon hatalarıdır.

Unutulmaması gereken en önemli noktayı bir kez daha vurgulamak gerekirse;
TESPİT EDİLMEMİŞ VE KESİLMEMİŞ MATERYAL HİÇBİR ŞEKİLDE
DEKALSİFİKASYON SIVILARINA KONULMAMALIDIR.

DEKALSİFİKASYON İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Dekalsifikasyon sıvıları

Başlıca iki tür dekalsifikasyon ajanı vardır. Şelasyon yapıcı ajanlar ile organik ya da
mineral asitler;
1-Şelasyon yapıcılar: Kemikten kalsiyum iyonlarını çeker. En sık kullanılan şelasyon yapıcı
ajan Etilendiamintetraasetikasit (EDTA)’dır. Güvenli ancak yavaş bir dekalsifikasyon yapar.
2-Asitler: Kalsiyum iyon çözeltisi oluştururlar. Asitler çözelti içerisinde tamamen ya da
kısmen çözülmelerine (hidrojen salmalarına) göre zayıf asitler ya da kuvvetli asitler olarak
ayrılırlar. Asitin zayıf ya da kuvvetli olması dekalsifikasyon sürecinin hızını, ama ne yazık ki
aynı zamanda doku bileşenlerinin ve boyanmanın bozulma riskini de gösterir.
Zayıf asitler: Formik asit, pikrik asit, asetik asit, glasiyal asetik asit vb asitler,
Kuvvetli asitler Nitrik asit ve hidroklorik asit gibi asitlerdir.
Ayrıca bunların karışımını içeren glasiyal asetik asit-formalin, formik asit-formalin,
hidroklorik asit- formalin ve nitrik asit formalin, Morse sıvısı, Gooding ve Stewart sıvısı, Von
Ebner sıvısı … gibi bileşik fiksatifler de vardır.

Demineralizasyon için uygun sıvının hacmi, konsantrasyonu ve dekalsifikasyon süresi
her asit için değişiktir. Ancak birçok formülde materyalin 20 katı hacminde dekalsifikasyon
sıvısı kullanılması önerilmektedir.

Dekalsifikasyon sıvısının seçimi
Dekalsifikasyon sıvısı, incelenecek materyale, boyaya, ne kadar hızlı sonuç alınmak

istendiğine göre seçilmelidir. Piyasadan elde edilebilecek ya da hazırlanabilecek formüller
çok çeşitlidir. Bu konuda önerilebilecek tek bir formül yoktur. Her laboratuvarın, farklı
amaçlar için kesit ve boya sonuçları ile kontrol ederek kendi deneyimini oluşturması esastır.
Ek-2’de bazı sık kullanılan dekalsifikasyon sıvıları verilmiştir. Ayrıca kullanıma hazır satılan
formüller de mevcuttur.

Genel amaçlı dekalsifikasyon için %20’lik formik asit-formalin çözeltisi önerilebilir.
Kemik iliği biyopsileri için daha zayıf bir asit olan Glasial asetik ya da %10’luk formik asit
tercih edilebilir. Bu asitler bazı özel durumlarda (hücre morfolojisinin ve antijenitesinin daha
iyi korunması gereken lenfoma, Ewing sarkomu gibi ön tanılara sahip) kemik trucut
biyopsileri için de kullanılabilir. Narin dokular, ince-kürete nitelikte kemik içeren dokular ve
deneysel çalışmalar için EDTA güvenli bir ajandır. Kortikal kemik, sklerotik kemik, osteom,
diş gibi çok sert materyallerin dekalsifikasyonunda, konvansiyonel yöntemle hızlı sonuç
alınamadığında, çok sık kontrol edilmek koşulu ile %7’lik formol nitrik asit veya hidroklorik
asit gibi hızlı dekalsifikasyon yapan kuvvetli asitler de kullanılmaktadır.

Dekalsifikasyon süresinin belirlenmesi
Dekalsifikasyon süresi hemen her materyal ve her dekalsifikasyon ajanı için farklıdır.

Materyalin içerdiği kemiğin niteliği, beraberinde yumuşak doku bulundurup bulundurmadığı
gibi faktörlerden etkilenir. Dekalsifikasyon sıvısına konan materyalin tüm bileşenlerinin aynı
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zamanda dekalsifiye olmayacağı aşikardır. Örneğin bir rezeksiyon materyalinde medülladaki
yumuşak bir kemik dokusu ile kalın bir korteks aynı zamanda dekalsifiye olmaz.
Dekalsifikasyonu sonlandırmak için korteksi beklemek dokuda geri dönüşsüz bozulmalara yol
açar.

Tüm dekalsifikasyon ajanları özellikle kuvvetli asitler takip eden boyanma süreçlerini,
örneğin osteoid boyanmasını olumsuz etkilemektedir. Güvenli bir dekalsifikasyon ajanı olan
EDTA’da bile pH’nın 7,5’u geçmesi durumunda doku boyanması olumsuz etkilenmektedir.
Fazla dekalsifiye edilmiş dokularda belirgin boyanma artefaktları görülür. Az dekalsifiye
edilmiş dokularda yeniden dekalsifikasyon yapılabileceği gibi blok kesit yüzeyine asit
uygulamak suretiyle “blokta dekalsifikasyon” da denenebilir. Ancak Kesiti dekalsifikasyon
solüsyonunda çok uzun süre tutmak, az dekalsifiye etmekten daha kötü ve geri dönüşsüz
sonuçlara yol açar!!!

Dekalsifikasyon sürecinin bitiminin kontrolü
Yeterli dekalsifikasyonun sağlandığının belirlenebilmesi için zaman içinde farklı

yöntemler önerilmiştir. Bunlar arasında kesitin radyolojisinin çekilmesi, dokunun ağırlığının
ölçümü ve kimyasal yöntemler sayılabilir. Ancak pratikte en sık kullanılan yöntemler; dokuyu
elleyerek ya da bir iğne batırarak kontrol etmektir. Bu işlemler yapılırken dokuya fazla
bastırılmamasına, dokuyu eğip bükmemeye ve sivri cisimlerle çoklu denemeler yapıp dokuya
zarar vermemeye dikkat edilmelidir. Sıvı içerisinde dekalsifikasyon ilk başladığında gözlenen
kabarcıklar dekalsifikasyon tamamlandığında kaybolacaktır. Bu nedenle kasetlere sığmayan
özellikle büyük materyallerde dekalsifikasyon sıvısı ve dokunun şeffaf bir kaba konması
önerilmektedir.

Dekalsifikasyon sürecinin hızlandırılması
Dekalsifikasyon süreci zahmetli ve zaman alıcı bir süreçtir. Materyalin boyutuna bağlı

olarak değişmekle birlikte kortikal kemik, diş gibi sert dokularda haftalar sürebilir.
Dekalsifikasyon süresi, çalkalama, hafif ısı artışı, mikrodalga uygulaması ve bu iş için özel
olarak tasarlanmış dekalsifikasyon cihazları ile hızlandırılabilir.

Özel cihazlarda ve mikrodalgada yapılacak dekalsifikasyon için üretici firmaların
önerdiği takip rehberlerine uyulması uygun olacaktır.

Isıtılmış asit ya da fiksatif kullanılması teorik olarak molekül hareketlerini artırarak
süreci kısaltsa da kontrolsüz ve yüksek ısılarda yapıldığında dokulara geri dönüşsüz hasar
vermesi nedeniyle önerilmemektedir. Dokuların 37º C’lik bir çözelti içinde bile masere
olabileceği unutulmamalıdır!

Süreci hızlandırmanın en iyi yolu, her materyalin (cinsini, dekalsifikasyon sıvısına
konduğu tarih vb) kaydını yapmak, dokuyu her gün kontrol etmek ve gerekirse hergün asitini
değiştirmektir. Dekalsifiye olan bölümlerin, dekalsifikasyonu henüz tamamlanmamış olan
diğer dokular dekalsifiye olana kadar bekletilmeden, patolog gözetiminde ivedilikle rutin
doku takibine alınması uygun olur. Dekalsifikasyon sıvısını çalkalamak hem az da olsa
kimyasal tepkimeyi hızlandırması, hem de dekalsifikasyon sırasında ortaya çıkacak doku
debrilerini kemiğin yüzeyinden uzaklaştırarak asitin kemiğe diffüzyonunu artırması açısından
önerilen bir yöntemdir.

Dekalsifikasyon sonrası yıkama
Asitten çıkan doku 10-15 dakika akar suda yıkanabilir. Bazı hazır dekalsifikasyon

formüllerinde (solüsyonlarında) üretici firmalar yıkamayı önermemektedir. Ancak doku takip
cihazlarını kasetlerden sızacak asitin etkisinden korumak için kısa bir yıkamanın yararlı
olacağı ayrıca çeşme suyunda yıkamanın osteoid matriksin boyanmasını da olumlu
etkileyeceği bildirilmektedir.
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Dekalsifikasyonla ilgili çok önemli bir noktayı tekrar vurgulamak gerekirse;
TESPİT EDİLMEMİŞ VE KESİLMEMİŞ MATERYAL HİÇBİR ŞEKİLDE
DEKALSİFİKASYON SIVILARINA KONULMAMALIDIR

Dekalsifikasyon her yönüyle kolay formüle edilemeyen bir süreçtir. Her laboratuvarın
kendi kesit ve boyalarını kontrol ederek uygun dekalsifikasyon sıvısını ve tekniğini bulması
en doğrusudur. Patolojinin oldukça zorlu bir alanı olan kemik patolojisinde doğru tanı için iyi
bir kesit ve boya, iyi bir kesit ve boya için de dengeli bir dekalsifikasyon süreci gereklidir.
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EKLER

Ek-1 İmprint (Dokundurma preparat) hazırlanması
Her biyopsi için 4-6 adet imprint preparat hazırlanır. Biyopsinin üzerine konularak gönderildiği lam da tespit solüsyonuna
konmadan ”tespitsiz” olarak saklanır. Her biyopsi korunun imprinti yapılmalıdır.
-İmprint preparatlardan ikisi kurutulmadan henüz nemli iken saf etil alkolde tespit edilir (15 dakika-1 saat). Bu preparatlanır
üzerine “E” yazılır. Hematoksilen&Eozin ile boyanır.
-İkisi üzerleri kuruyup matlaşıncaya kadar bekletilir ve Metil alkolde tespit edilir (15 dakika-1 saat). Bu preparatlanır üzerine
“M” yazılır. Giemsa veya May-Grünwald  ile boyanır.
H.E boyalı preparatlarda hücrelerin çekirdek ayrıntıları, Giemsa ile boyananlarda ise sitoplazmik özellikleri daha iyi ayırt
edildiğinden iki ayrı kaynaktan elde edilen bilgiler birleştirilerek hücreler hakkında daha sağlıklı bir bilgiye ulaşılabilir.

Ek-2 Sık kullanılan dekalsifikasyon sıvıları
%8’lik stok Formik asit solüsyonu: En sık kullanılan formüldür.

%20’lik formik asit formalin: 4 birim formalin, 1 birim formik asit konur. Rutin kemik materyallerinin takibi için
uygundur.

% 10’luk EDTA (pH7.4)
EDTA distile su ile hazırlanır. pH 7.4’e ayarlanır. Dekalsifikasyon günler, haftalar sürebilir ama DNA’yı en iyi koruyan
ajanlardan biridir. İmmunhistokimya ve ISH için de uygundur. 10% EDTA/TRIS-HCl (pH 7.4) veya 10% EDTA +h 0.07%
(w/v) Glycerol (pH 7.4) karışımları da kullanılabilir

5%-10% Nitrik Asit (Distile suda)
Çok hızlı sonuç verir. 0,5 mm’lik kesitler 0,5-2 saatte dekalsifiye olur. Ancak dekalsifikasyon sırasında dokuda büyük
kabarcıklar oluşur, dokuyu bozar .Doku takibinde dehidratasyon öncesi sodyum sülfatla 12 saat nötralize edilirse olumsuz
etkilerin kısmen önüne geçilebilir.

10% HCl (Distile suda)
Hızlı sonuç verir. Dekalsifikasyon süresi materyalin büyüklüğüne göre poröz kemiklerde 2-6 saat sürebilir. Doku takibinde
dehidratasyon öncesi sodyum sülfatla 12 saat nötralize edilirse olumsuz etkilerin kısmen önüne geçilebilir.

%7’lik formol nitrik asit: Aynı zamanda fiksasyon da yaptığı için dokuyu daha iyi korur.

Hidroklorik asit-formik asit çalışma solüsyonu:%8 formik asit+%10 HCL

Morse Çözeltisi (%10’luk Sodyum sitrat, % 20’lik Formik Asit): Özellikle in situ hibridizasyon (ISH) ve
immunhistokimya yapılacak dokular için önerilmektedir.

http://www.ihcworld.com/_protocols/histology/decalcification_solution.htm
http://www.histonet.org

