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Ņemot jebkāda veida paraugu, jāievāc un jānorāda anamnēze – kāds izskatījies 

veidojums/bojājums, kur atradies un vai tāds ir vienīgais, cik ilgā laika posmā radies, 

kādas konsistences un tā tālāk (vērtīgi būtu to arī nofotografēt – tas palīdzētu gan 

patologam izvērtēšanā, gan pēcāk ārstam un citiem kolēģiem salīdzināšanā ar 

aprakstu). Šāda informācija vienmēr būtiski palīdz izvērtēt materiālu! 

 

 

Citoloģijas noņemšanas veidi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pavisam ir 5 veidi, kā noņemt citoloģisko paraugu. Paņēmiena izvēle ir atkarīga no 

mērķa, audiem un individuālā gadījuma. Pareiza tehnikas izvēle nodrošina labāku 

rezultātu! Svarīgākais: 

1. Nospieduztriepe – ņem tieši no ādas bojājumiem (čūlas, kreveles) vai arī no 

biopsijas materiāla. Tehnika – piespiež priekšmetstikliņam vai arī uzrullē uz 

stikliņa (biopsiju) pirms mērkšanas formalīnā. Sausas kreveles iesaka nokasīt, lai 

nonāktu līdz dzīviem audiem (labāk krāsojas); klājošās asinis nosusina ar papīra 

dvieli. Audus nedrīkst berzēt pa stikliņu (saplēš šūnas), tikai stingri piespiest! 

Labi pamanāms iekaisums un superficiālas neoplāzijas, taču var palaist garām 

norises dziļākajos audu slāņos; 

2. Nokasījums – ar skalpeļa neaso malu kasa audus, līdz iegūst nelielu materiāla 

daudzumu, ko uzsmērē uz stikliņa. Pielietojums līdzīgs kā nospieduztriepei, bet 

ļauj iegūt vairāk šūnu (noder konjunktīvai vai mezenhimāliem audzējiem); 

3. Ar vates kociņu – noder fistulu, eksudātu gadījumos, vaginālajām uztriepēm un 

ausu kanāliem. Ja vien audi nav ļoti mitri, ieteicams vates kociņu samitrināt ar 1 – 

2 pilieniem fizioloģiskā šķīduma – mazāk saplēstu šūnu. Vates kociņu uzrullē uz 

stikliņa, bet nesmērē – citādi daudz saplēstu šūnu! 

4. Ar adatu aspirējot – parasti izmanto 22 – 25 G adatu un 2 – 5 ml šļirci. Jo 

mīkstāki audi, jo mazāka adata un šļirce. Audus fiksē ar pirkstiem, iedur adatu 
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vajadzīgajā vietā, un tad atvelk virzuli. Atšķiras dažādu autoru uzskati, vai adatu 

drīkst kustināt, kamēr pielikts negatīvais spiediens – tā iespējama lielāka asiņu 

kontaminācija. To atkārto 3 – 4 reizes dažādos leņķos. Ja gadās iesūkt asinis, tad 

dūrienu nākas atkārtot nedaudz tālāk. Negatīvo spiedienu likvidē, pirms izvelk 

adatu. Šļirci atvieno no adatas, tajā ievelk gaisu, tad atkal pievieno adatai un 

materiālu uzpūš uz stikliņa; 

5. Ar adatu neaspirējot – parasti izmanto 22 – 25 G adatu, kas nav pievienota 

šļircei. Adatu dur izvēlētajos audos dažādos leņķos. Pēc adatas izvilkšanas no 

audiem tai pievieno ar gaisu pildītu šļirci un materiālu izpūš uz stikliņa. Šī metode 

ir noderīga mīkstos, stipri vaskularizētos audos, jo iespējams samazināt 

kontamināciju ar asinīm. Parasti pielieto limfmezgliem. 

Svarīgi! Aspirācijai nevajadzētu aizņemt vairāk par 30 sekundēm, paraugu jāpagatavo 

nekavējoties! Ja radusies asiņu kontaminācija, parauga ņemšana jāatkārto! Parasti pietiek 

ar to nelielo materiāla daudzumu, kas atrodas adatā, un papildus mēģinājumi iegūt vairāk 

materiāla bieži beidzas ar asiņu kontamināciju. 

 

Kā sagatavot paraugu izmeklēšanai 

Vienmēr jāmēģina materiālu uznest stikliņa vidū, nevis tieši pie malas – var 

nepiekļūt ar mikroskopu. No katra paņemtā parauga jāpagatavo vismaz 2 stikliņi. 

Visi stikliņi jāapzīmē, un tas jādara ar zīmuli – nenodzēšas krāsojot! 

Materiāla izsmērēšanai ir 3 tehnikas: 

1. Izvilkšana ar otru stikliņu – aspirāta vai nokasījuma materiālu novieto 

tuvu stikliņa matētajai malai, tad virsū perpendikulāri 

uzliek otru stikliņu (parasti nevajag spiest, jo tāpat notiek 

adhēzija) un velk pa visu pirmā stikliņa virsmu, 

vienlaikus sagriežot otro stikliņu paralēli. Rezultātā 

uzreiz iegūst 2 stikliņus. 

2.  

3. Izsmērēšana ar adatu – materiāls no slaida vidus ar adatu tiek izsmērēts 

dažādos virzienos – atgādina jūraszvaigzni. 

Daudzviet saglabājas necaurredzami kunkuļi, taču 

parasti var atrast arī vienslāņa vietas.  

1. att. Izvilkšana ar otru stikliņu bez sagriešanas paralēli. 

2. att. Izsmērēšana ar adatu. 



4. Asiņu uztriepes tehnika – ja materiālā daudz šķidruma, asiņu. Materiālu 

uznes tuvu stikliņa matētajai malai, tad materiāla priekšā 45
0
 leņķī tiek 

pielikts otrs stikliņš un pavilkts atpakaļ, līdz tas pieskaras materiālam un 

materiāls izplūst gar otrā stikliņa malu. Tad otro stikliņu slidina uz priekšu 

pa pirmo stikliņu, un tādejādi izvelk arī materiālu. Svarīgi panākt feathered 

edge (spalvveida malu – kur materiāls ir vienā slānī, jo izbeidzas). Jo vairāk 

materiāla, jo lēnāk slidina stikliņu un lielāks ir leņķis – veidojas garāka 

uztriepe. 

 

Gadījumos, ja vēlas izmeklēt šķidrumu (efūzijas), parasti lieto asiņu uztriepes 

metodi vai arī line smear tehniku (pirms izveidojas feathered edge otrais stikliņš tiek 

apturēts un nocelts – izveidojas josla ar lielāku šūnu koncentrāciju). Ja šķidrums 

duļķains, tad ņem pilienu no tā, bet ja dzidrs, tad 

centrifugē, nolej līdz nogulsnēm un izmanto 

tikai sedimenta daļu. Vēlākai izmeklēšanai 

šķidrumu ieteicams uzglabāt asiņu seruma 

stobriņā, bet asiņu piejaukuma un recekļa 

veidošanās novēršanai EDTA stobriņā. 

Žāvēšana – jo ātrāk stikliņš tiek nožāvēts (ar 

fēnu, vēcinot gaisā), jo labāk saglabājas šūnas. 

Sūtīšana – laboratorijai iespējams nodot 

nefiksētus, nekrāsotus paraugus (tomēr būtu 

ieteicams darīt iepriekšminēto, lai uzreiz 

pārliecinātos par parauga kvalitāti). Stikliņus 

liek plastmasas turētājos. Svarīgi – nefiksētus, nekrāsotus paraugus nenovietot 

formalīna tuvumā, jo tā tvaiki fiksē paraugu un ietekmē krāsošanas kvalitāti, padarot 

paraugu nederīgu. 

Krāsošana – paraugam jābūt pilnībā nožuvušam; svarīgi neturēt krāsās par ilgu; ar 

laiku krāsas jāmaina. 

 

3.att. Asiņu uztriepes tehnika 

4.att. Pirmajam stikliņa redzama spalvveida 

mala, bet otrajam – line smear 



Avoti: 

http://www.qml.com.au/Portals/0/Vet_NL_Mar10.pdf 

https://www.marshfieldlabs.org/proxy/RefPointSpring10.1.pdf 

Attēli: 

https://ahdc.vet.cornell.edu/Sects/ClinPath/test/cytol/collection.cfm 

http://www.vepalabs.com.au/news-19/Cytology-%E2%80%93-Tips-for-

Maximising-Diagnostic-Results.aspx 

https://www.studyblue.com/notes/note/n/maximizing-cytologic-

interpretation/deck/13050700 
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