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ÖNSÖZ

De!erl" Meslekta#larımız,

Patoloj! Dernekler! Federasyonu ve S!topatoloj! Derne"! olarak 26-28 Mart 2021 tar!hler! arasında 
“9. Ulusal S"topatoloj" Sanal Kongres"”n! gerçekle#t!rmekten mutluluk duyuyoruz.

COVID-19 pandem!s! günlük ya#antımızın pek çok alanını oldu"u g!b!, ne yazık k! sosyal olarak b!r araya 
gelme fırsatını b!zlere sa"layan kongreler!m!z! de etk!lem!# bulunuyor. Öte yandan, dünya çapındak! bu 
sa"lık sorunu gel!#mekte olan teknoloj! !le b!rl!kte hayatlarımızda yen! ve sanal deney!mlere de ves!le 
oluyor. B!z de öncel!"!m!z!n hep!m!z!n sa"lı"ı ve güvenl!"! olması neden!yle, teknoloj!n!n de sa"ladı"ı 
!mkan !le S!topatoloj! Kongrem!z! !lk kez sanal ortamda gerçekle#t!rme kararı aldık.

Teknoloj!dek! hızlı de"!#!m tıbbın her alanında oldu"u g!b! mesle"!m!z olan d!agnost!k bran#larda da 
kend!ne uygulama alanları buluyor, parad!gmaları de"!#t!r!yor. Bu yılk! kongrem!zde S!topatoloj!k tanıda 
temel yöntemlerden, tıpta genom!k ça"a g!rerken günlük hayatımızda her geçen gün daha fazla yer 
bulan yen! nes!l tanı araçlarına ve yakın gelecekte özell!kle onkoloj!k tanı prat!"!m!zde yer bulacak olan 
yapay zeka uygulamalarına uzanan s!topatoj!k tanı sürec!n!n evr!len yüzünü ve bu gel!#melere paralel 
olarak de"!#en ve güncellenen s!toloj!k raporlama s!stemler!n! konu ed!nd!k. Bunların yanı sıra, günlük 
s!topatoloj! prat!"!nde n!speten daha az uygulanan ve bu nedenle daha az tartı#ılan organ s!toloj!ler!ne 
de yer vermey! amaçladık.

Sanal kongrem!zde yüz yüze olan öncek! kongreler!m!z!n b!l!msel gücü yanı sıra, alı#tı"ımız formatını ve 
!nterakt!f do"asını korumayı amaçladık. Bu ba"lamda kongrem!z 2,5 gün sürecek ve her b!r! üçer saatl!k 
ö"leden önce ve ö"leden sonra oturumları #ekl!nde gerçekle#ecekt!r. Bu sürede b!l!msel oturumlar, 
paneller, uydu sempozyumları ve meslekta#larımızın ara#tırmalarını sunacakları sözel b!ld!r! oturumları 
yer alacaktır. Ayrıca sanal poster odalarında poster b!ld!r!ler! yer alacaktır.

F!z!ksel olarak b!r arada olamasak da, s!zlerle sanal kongrem!zde bulu#mayı ve b!rl!kte güzel, ver!ml! b!r 
kongre gerçekle#t!rmey! umuyor, gösterece"!n!z yo"un !lg! !ç!n te#ekkür ed!yoruz.

Saygılarımızla,

Doç. Dr. Sevgen Önder
S!topatoloj! Derne"! Ba#kanı

Kongre Ba#kanı

Prof. Dr. Kemal BAKIR
Patoloj! Dernekler! Federasyonu Ba#kanı



KURULLAR

Doç. Dr. Sevgen Önder
S!topatoloj! Derne"! Ba#kanı

Kongre Ba#kanı

Prof. Dr. Kemal Bakır
Patoloj! Dernekler! Federasyonu Ba#kanı

Prof. Dr. Derya Gümürdülü
Patoloj! Dernekler! Federasyonu Saymanı

Prof. Dr. !lkser Akpolat
Kongre Düzenleme Kurulu Üyes!

Prof. Dr. Den"z Nart
Kongre Düzenleme Kurulu Üyes!

Prof. Dr. Haldun Umudum
Kongre Saymanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Üyes!

Prof. Dr. Koray Ceyhan
Kongre Düzenleme Kurulu Üyes!

Dr. Ç"sel Aydın Mer"çöz
Kongre Sekreter! ve Kongre Düzenleme Kurulu Üyes!
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ORGAN!ZASYON SEKRETARYASI

Adres: Ko#uyolu Mahalles! Mahmut Yesar! Caddes! No:64P.K. 34718
             Kadıköy / $stanbul 
Tel: +90 (216) 414 11 11

Faks: +90 (216) 414 65 44
Web: www.opteam!st.com

E-Posta: s!topatoloj!@opteam!st.com



TE"EKKÜRLER!M!ZLE

F!rmalar destek oranlarına göre sıralanmı#tır.



B!L!MSEL PROGRAM

13:30 - 14:30 COVID-19 Pandem#s# ve S#toloj#
  Moderatör: Den!z Nart

  Pandem! Dünayada S!toloj! Prat!"!n! Nasıl Etk!led!?
  Gonca Özgün

  Pandem! Sürec!nde Laboratuvar ve S!toloj!k Materyal Yönet!m!
  Meltem Öznur

14:30 - 15:15 Rap#d On-S#te Evaluat#on (ROSE): 3N3K+1S  
  Moderatör: Canan Ersöz 

  Özlem Aydın

15:15 - 15:30 Ara, Fuaye Alanı Z#yaret#

15:30 - 16:30 Patoloj#k Tanı Süreçler#nde Yapay Zeka 
  Moderatör: Haldun Umudum

  Yapay Zekanın D!j!tal Patoloj!dek! Uygulamaları
  Mehmet Turan

  Günlük Uygulamada Patolog Gözüyle Yapay Zeka
  Fatma Tokat

16:30 - 17:30 Slayt Sem#ner#: Ben Nerde Hata Yaptım?
  Moderatör: Haldun Umudum
  
  Nad!r Paksoy, %afak Atahan, Jamal Musaev, Pembe Oltulu

17:30 - 17:45 Ara, Fuaye Alanı Z#yaret#

17:45 - 18:15 Akılcı $laç Kullanımı
  Haldun Umudum

18:15 - 19:15 Sözel B#ld#r#ler  – S01 / S09 (Salon 1)
  Moderatör: Koray Ceyhan

19:15 - 19:30 AÇILI"

19:30 - 20:30 S#toloj# Yolculu$um
  Nad!r Paksoy 

26 Mart 2021, Cuma



09:00 - 09:45 Tükürük Bez# S#toloj#s#
  Moderatör: Hüsey!n Üstün

  Tükürük Bez! S!toloj!s!nden Korkmayın: Her Patolo"un B!lmes! Gerekenler
  Aysun U"uz

09:45 - 10:45 Slayt Sem#ner#: Tükürük Bez#
  Moderatör: %ahande Elagöz

  $rem Onur, Tu"ba Ta#kın Türkmeno"lu, Kayhan Ba#ak, Ham!de Sayar
 
10:45 - 11:00 Ara, Fuaye Alanı Z#yaret#

11:00 - 12:30 Slayt Sem#ner#: Nad#r Görülen S#toloj#ler 
  Moderatör: Koray Ceyhan

  Gülay Aydo"du, Es!n Kaymaz, A. Ferda Da"lı, $rem Onur, Mehmet Al! Uyaro"lu
  Ç!sel Aydın Mer!çöz 

12:30 - 13:15 Ara, Fuaye Alanı Z#yaret#

13:15 - 14:15 Slayt Sem#ner#: Sık Görülen Ped#atr#k Tümörler#n S#toloj#s#
  Moderatör: H. Müzeyyen Astarcı

  Pel!n Dem!rtürk Tolga, Olcay Kurtulan, Den!z Tolga 

14:15 - 14:30 Ara, Fuaye Alanı Z#yaret#

14:30 - 15:30 Akc#$er S#toloj#s#
  Moderatörler: Den!z Nart, Sevgen Önder

  Akc!"er Kanser!nde Temel S!tomorfoloj!
  Davut %ah!n

  Akc!"er Kanser! ve Onkolog Gözünden B!yobel!rteçler
  Saadett!n Kılıçkap 

27 Mart 2021, Cumartes#



15:30-16:00 UYDU SEMPOZYUMU
  KHDAK Moleküler Tanı Sürec#n# Etk#leyen Preanal#t#k Faktörler
  Den!z Nart 

  F!rmasının ko#ulsuz deste"! !le...

16:00 - 16:30 Ara, Fuaye Alanı Z#yaret#

16:30 - 17:15 Molecular Test#ng of NSCLC on Cytolog#c Mater#al
  S!nch!ta Roy-Chowdhur! (Texas Un!v., ABD) 

17:15 - 18:15 Slayt Sem#ner#: Akc#$er S#toloj#s#
  Moderatör: Al! Veral

  Haf!ze Özdem!r, Zübeyde Yıldırım Ek!n, Ç!sel Aydın Mer!çöz
  
18:15 - 19:15 Sözel B#ld#r#ler  – S10 / S18 (Salon 1)
  Moderatörler: Nad!r Paksoy

27 Mart 2021, Cumartes#



08:45 - 09:45 Sözel B#ld#r#ler  – S19 / S26 (Salon 2)
  Moderatör: A. Ferda Da"lı
  
09:00 - 09:45 Seröz Sıvılar S#toloj#s# 
  Moderatör: D!lek Yılmazbayhan
  
  Yasem!n Özlük

09:45 - 10:45 Slayt Sem#ner#: Seröz Sıvılar
  Moderatör: Özlem Canöz

  Ay#egül Altınbo"a, D!lek Ece, Pınar Uyar

09:45 - 10:45 Sözel B#ld#r#ler  – S27 / S34 (Salon 2)
  Moderatör: $rem Onur

10:45 - 11:00 Ara, Fuaye Alanı Z#yaret#

11:00 - 11:30 UYDU SEMPOZYUMU
  Extended Genotyp#ng Illustrat#ve examples for R#sk-based Management of Pr#mary   
  HPV Screen#ng HPV Assay
  Moderatör: Serdar Altınay, Je& Andrews

  F!rmasının ko#ulsuz deste"! !le...

11:30 - 12:30 Serv#kal S#toloj#
  Moderatörler: Pınar Fırat, Gamze Mocan

  HPV Test#ng and B#omarkers #n Atyp#cal Categor#es
  G!ovann! Negr! (Central Hosp!tal Bolzano, $talya)

  Türk#ye'de Serv#kovaj#nal Tarama ve HPV Test#-Güncel Durum
  Serdar Altınay

12:30 - 13:15 Ara, Fuaye Alanı Z#yaret#

28 Mart 2021, Pazar



13:15 - 14:15 Karac#$er, Pankreas ve G!S S#toloj#s#
  Moderatörler: %afak Ersöz, Banu B!lez!kç!

  Pankreas ve GIS
  Nesr!n Turhan

  Karac#$er
  Koray Ceyhan

14:15 - 15:15 Slayt Sem#ner#: Karac#$er, Pankreas ve G!S S#toloj#s#
  Moderatör: %afak Atahan  

  D!lek Ece, Pel!n Dem!rtürk Tolga, Umut Aykutlu, B!lge Can Meydan

15:15 - 15:30 Ara, Fuaye Alanı Z#yaret#

15:30 - 16:30 T#ro#d S#tolojs#
  Moderatör: Özlem Aydın, Sevgen Önder

  T#ro#d S#toloj#s#de 'Bel#rs#z' Kategor#ler ve Yönet#m#
  Pınar Fırat

  Molecular Test#ng of Indeterm#nate Thyro#d Nodules
  M!ch!ya N!sh!no (Harvard Un!v., ABD)

16:30 - 17:30 Slayt Sem#ner#: T#ro#d S#toloj#s# 
  Moderatör: Aysun U"uz 
  
  Ebru Ta#tek!n, Ay#enur Kele#, Yelda Dere, Kıvılcım Ate# Erdo"an

16:30 - 17:30 Sözel B#ld#r#ler  – S35 / S42 (Salon 2)
  Moderatör: %ahande Elagöz

17:30 - 17:45 Ara, Fuaye Alanı Z#yaret#

17:45 - 18:45 Sözel B#ld#r#ler  – S43 / S52 (Salon 1)
  Moderatör: Den!z Nart

18:45  KAPANI"

28 Mart 2021, Pazar



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
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Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-01 COVID-19 Tanısı Olan Olguların Plevral Effüzyonlarının Sitomorfolojik
 Özelliklerinin Değerlendirilmesi 
 
Ayça Dilşad Çağlayan1, Ayşegül Aksoy Altınboğa1, Asiye Şafak Bulut2, Sezer Kulaçoğlu3, 
Fazlı Erdoğan1 
 
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 
Giriş ve Amaç: COVID-19 enfeksiyonu, Çin’den başlayıp tüm dünyayı etkileyen ve ciddi alt solunum 
yolu hastalıklarına neden olan bir etkendir. Hastaların yaklaşık %5-10 kadarında plevral effüzyon 
izlenmekte olup bu yeni virüsün plevral yapıları etkilemesi hakkına oldukça az bilgi bulunmaktadır. 
Plevral effüzyonlar, birçok nedene bağlı ortaya çıkan ve sıklıkla altta yatan hastalığın tedavisi ile 
gerileyen bir bulgudur. Effüzyona neden olan hastalığın tanısı aydınlatmak için birçok yöntemden 
yararlanılır. Bunların başında biyokimyasal analiz ve sitopatolojik inceleme yer almaktadır. 
Bu çalışma, COVID-19 tanısı ve tedavi almış hastalarda, plevral effüzyonun sitomorfolik inceleme ile 
oluşturduğu inflamatuar reaksiyonun özellikleri hakkında bilgi edinmeyi ve prognoz ile ilişkisini 
saptamayı amaçlamıştır. 
 

Yöntem: Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Patoloji laboratuvarına, Mayıs 2020 ile Aralık 2020 tarihleri 
arasında, plevral effüzyonu incelenen hastaların COVID-19 tanısı araştırılmış ve tanı almış hastalara 
ait plevral effüzyon materyalleri sitomorfolojik özellikleri açısından incelenmiştir. Bu örneklere ait 
biyokimyasal parametreler ve hastanın tanı anındaki hemogram özellikler ile birlikte yeniden 
değerlendirilmiştir. Effüzyon örneklerinin yaymalarında 10 BBA incelenmiş ve lenfosit, nötrofil lökosit, 
eozinofil lökosit, plazma hücreleri, histiyositik hücreler sayılmış ve mezotel hücrelerinin reaksiyonu 
gözlenmiştir. Toplam hücre sayısı ile inflamatuar hücre sayıları oranları incelenmiştir. Ayrıca 
hastaların genel sağ kalımları tespit edilmiştir. 
PCR pozitifliği ve reaktif antikorun oluştuğu tarihler ile effüzyonun saptandığı tarihler arasındaki gün 
sayısı tespit edilmiştir. COVİD-19 tanısından önce, ilk 2 hafta içerisinde ve 2 hafta sonrasında olmak 
üzere hastalar üç gruba ayrılmıştır. Bu gruplar arasında effüzyondaki lenfosit yüzdesi, nötrofil 
yüzdesi, nötrofil/lenfosit oranı ve kandaki nötrofil/lenfosit oranı karşılaştırılmıştır. Ayrıca hastaların 
genel sağ kalımları ile effüzyondaki lenfosit yüzdesi, effüzyondaki nötrofil yüzdesi, effüzyondaki 
nötrofil/lenfosit oranı ve kandaki nötrofil/lenfosit oranı karşılaştırılmıştır.  
 
Bulgular: Mayıs 2020 ile Aralık 2020 tarihleri arasında laboratuvara gönderilen plevral effüzyonu 
incelenmiş 210 hastadan 29’nun COVID-19 tanısı aldığı tespit edilmiştir. Hastalar üç gruba ayrılarak 
incelenmiştir. Effüzyonun saptanmasından sonra COVID-19 tanısı alan’ hastalar ile ilk 2 hafta 
içerisinde effüzyon geliştirenler arasında, effüzyondaki lenfosit oranı ‘effüzyon saptanmasından sonra 
COVID-19 tanısı alanlarda’ daha fazla olacak şekilde anlamlı fark bulunmuştur. 
 
Tartışma ve Sonuç:COVID-19 tanısı alan olguların plevral effüzyon örneklerinin sitolojik özelliklerini 
değerlendiren çalışma literatürde bulunmamaktadır. COVID-19 tanısı olan ve effüzyon saptanan 
hastaların sitomorfolojik özelliklerinin incelenmesi hastalığın prognozunu belirlemeye daha fazla katkı 
sunabilmesi için daha geniş seriler ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: COVID-19, plevral effüzyon, sitomorfoloji 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-02 Plevral Efüzyon Sitolojilerinin Yedi Yıllık Retrospektif Analizi ve Sito 
Histopatolojik Korelasyon 

 
Selma Erdoğan Düzcü, Şeyma Öztürk 
 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 
 
Giriş ve Amaç: Plevra parietal ve visseral olmak üzere iki tabakadan oluşan akciğerleri ve torasik 
kaviteyi saran seröz membrandır. Plevra sıvısı parietal plevra tarafından üretilip lenfatik kanallarla 
reabsorbe edilir. Bu homeostazın bozulması plevral efüzyona neden olur. Plevral efüzyon sıvılarının 
sitolojik incelenmesi etyolojiyi aydınlatmak için kullanılan hızlı ve etkili bir tanı yöntemidir. Benign ve 
malign nedenlere bağlı olarak plevral aralıkta sıvı birikebilir. Çalışmamızda plevra sitolojileri 
sonuçlarımızın analizini ve biopsi sonuçlarıyla korelasyonunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık. 
 
Yöntem: Bu çalışmada 2014-2020 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’na gelen 545 plevra sıvısı aspirasyon materyali retrospektif olarak 
değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları yetersiz, malignite yönünden negatif, malignite şüphesi 
ve malign sitoloji olarak dört gruba ayrılmıştır. SPSS 21 programı kullanılarak verilere ilişkin frekans 
analizleri ve yüzdesel dağılımlar elde edilmiştir. Biopsisi olan 64 vakada sitoloji ve biopsi tanıları 
arasındaki ilişkiye Kappa uyum analizi ile bakılarak sensitivite ve spesifite değerleri hesaplanmıştır. 
 
Bulgular: Vakaların yaşları 2 ile 105 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 66.3 idi. Vakaların 
329’u (%60.4) erkek, 216’sı (%39.6) kadındı. Sitoloji tanılarına göre 435 vaka (%79.8) malignite 
yönünden negatif, 43 vaka (%7.9) malign, 32 vaka (%5.9) malignite şüphesi ve 35 vaka (%6.4) 
yetersiz tanısı almıştır. Sitolojik tanı verilebilen vakalarda en sık akciğer adenokarsinomu (14 vaka, 
%43.8), ikinci sıklıkla meme invaziv duktal karsinom (5 vaka, %15.6) tanıları mevcuttu. Sitolojik 
tanıda kadınların %33,3’ünde akciğer adenokarsinomu, %27,8’inde invaziv duktal karsinom ve 
%11,1’inde overin seröz karsinomu görülürken, erkeklerde %57,1’inde akciğer adenokarsinomu, 
%21,4’ünde akciğer küçük hücreli karsinomu görülmüştür. Plevra sitolojisi olan 64 vakanın (%12.5) 
biopsileri incelendiğinde malign biopsilere en sık akciğer adenokarsinom (13 vaka, %20.3), ikinci 
olarak akciğer skuamöz hücreli karsinom (5 vaka, %7.8) tanıları verilmiştir. Biopsi tanısı malign olan 
vakaların %91.2’si malign sitolojik tanıya sahipti. Biopsisi olan vakalarda sitoloji ve biopsi tanıları 
karşılaştırıldığında sensitivite %96.7, spesifite %91.2, pozitif prediktif değer %90.6, negatif prediktif 
değer %96.7 idi. Kappa uyumuna göre sitoloji ve biopsi tanıları uyumlu bulundu. (p<0,05) 
 
Tartışma ve Sonuç:Plevral efüzyon farklı etyolojik nedenlere bağlı gelişmekte olup malignite için 
önemli bir tanı yöntemidir. Bölgemizde literatür verileri ile uyumlu olarak plevral efüzyonun en sık 
nedenini benign patolojiler oluşturmaktaydı. Malign plevral efüzyonların sıklıkla akciğer 
adenokarsinomuna sekonder gelişmesi nedeniyle plevral efüzyonlarda primer odak için öncelikle 
akciğerin araştırılması gerektiği düşünülmektedir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon sitolojisi, patoloji, malign, retrospektif 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-03 Perikardiyal Effüzyonların “Seröz Sıvı Sitopatolojisini Raporlamak İçin
 Uluslararası Sistem (TIS)” Işığında Değerlendirilmesi 
 
Şenay Erdoğan Durmuş1, İrem Onur2 
 

1İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, Sitopatoloji Birimi, 
İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, 
Sitopatoloji Bilim Dalı, İstanbul 
 
Giriş ve Amaç:Plevral, peritoneal ve perikardiyal effüzyon hemodinamiyi bozan bir çok hastalığa 
sekonder olarak gelişebilir. Malign effüzyonlar ise plevra ve peritoneal boşlukta daha sık görülürken 
perikardiyal boşlukta nispeten daha azdır. 2020 yılında tanımlanan Seröz Sıvı Sitopatolojisini 
Raporlamak için Uluslararası Sistem (TIS) sitolojik bulguları 5 gruba kategorize etmiştir. 
Çalışmamızın amacı perikardiyal effüzyonların sitopatolojik analizini yapmak, TIS’e göre sınıflamak 
ve ulaşılabilen olgularda histolojik tanılar ile uyumunu, malignite oranlarını değerlendirmektir. 
 
Yöntem: Ocak 2010 – Haziran 2020 tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sitopatoloji Bilim 
Dalı’nda incelenen perikardiyal effüzyon materyalleri retrospektif olarak incelendi. Olgulara ait 
demografik veriler, effüzyon miktarı ve immünhistokimyasal ek testler patoloji raporlarından elde 
edildi. Konvansiyonel yaymalarda PAP ve MGG boyaları, sıvıbazlı yöntem ile hazırlanan preparatlarda 
PAP boyası kullanıldı. Hücre blokları formol-alkol ve/veya plazma-trombin yöntemi ile hazırlandı. 
Olgular TIS’e göre yeniden kategorize edildi. 
 
Bulgular: Toplam 276 hastadan 289 perikardiyal effüzyon sıvısı çalışmaya dahil edildi. Olguların yaş 
aralığı 2-87 (ortalama 55,1±19,0), Kadın: Erkek oranı 1.2:1 idi. Effüzyon miktarı 1 cc ile 300 cc 
arasında değişmekte idi (ort 14,8 cc). Olguların sonuçları TIS’ e göre nondiagnostik (ND), malignite 
yönünden negatif (NFM), önemi belirsiz atipi (AUS), malignite kuşkusu (SFM), malign (MAL); malign-
primer (MAL-P), malign-sekonder (MAL-S) olarak yeniden sınıflandırıldı. 
232 olgu (%80,3) “NFM”, 9 olgu (%3,1) “AUS”, 6 olgu (%2,1) “SFM”, 38 olgu Malign (%13,1) - 36 
olgu (%12,5) “MAL-S”, 2 olgu (%0,6) “MAL-P”-, 4 olgu (%1,4) “ND” olarak sınıflandırıldı. Kırk iki 
olgunun ek testleri mevcuttu. Bu olguların %85,7’sinde ek testlerin tanıya katkı sağladığı görüldü. 
Toplam 115 olguda doku biyopsisine ulaşıldı (%39,8). Doksan dört (%81,7) olgu benign, 21 olgu 
(%18,3) malign tanısına sahipti. Tanı uyum oranı %88,6 olarak saptandı. NFM, AUS, SFM, MAL 
gruplarına göre malignite riskleri sırasıyla %4,3, %40, %100, %100 idi. 
Tüm bu bilgiler ışığında perikard sıvılarında aspirasyon sitolojisinin değerlendirmesinde duyarlılık 
%80, özgüllük %100, pozitif prediktif değer %100, negatif prediktif değer %95,6 olarak belirlendi. 
TARTIŞMA VE SONUÇ:TIS sistemi perikardiyal effüzyonlara tarafımızdan kolaylıkla uygulandı. 
Perikardiyal effüzyon olgularının çoğunda tanı benign (%80.3) idi. En sık malignite adenokarsinom 
metastazı (en sık primer akciğer) olarak saptandı. Tanı uyum oranı %88,6 olarak belirlendi. Ek 
testlerin tanıya önemli ölçüde katkı sağladığı görüldü. 
 
 
Anahtar Kelimeler: perikard, effüzyon, TIS raporlama sistemi, metastaz 
 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-04  Sitoloji Pratiğinde Dijital Slaytların Kullanımı, Sıvı Bazlı Servikal Sitoloji
 Değerlendirmesinde Mikroskop ve Dijital Slayt Karşılaştırması 
 
Çisel Aydın Meriçöz, İbrahim Kulaç, Kübra Aygün, Pınar Fırat 
 
Koç Üniversitesi Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 
Giriş ve Amaç: Sıvı bazlı servikal sitoloji (SBSS) tüm dünyada servikal kanser taraması için en sık 
kullanılan yöntemlerden biridir. HPV taraması nedeniyle SBSS sayısı zamanla azalsa da SBSS günlük 
pratikteki yerini korumaktadır. Pandemi nedeniyle uzaktan/dijital patoloji uygulamaları önem 
kazanmıştır ancak SBSS preparatlarının dijital ortamda değerlendirilmesinin etkinliğine dair çalışma 
bulunmamaktadır. Bu çalışma ile SBSS preparatlarının mikroskop değerlendirmesi ile dijital 
değerlendirmesini karşılaştırmayı ve aralarındaki farkları ortaya koymaya amaçlamaktayız. 
 
Yöntem: Koç Üniversitesi Hastanesi Patoloji AD’de bir sitoteknolog ve bir patolog tarafından 
mikroskopla değerlendirilmiş ve üzerinden en az 3 ay geçmiş 601 örnek çalışmaya alınmıştır. 
Preparatlar Philips tarayıcı ile dijital ortama aktarılmış, tüm slaytlar sitoteknolog ve patolog tarafından 
ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Sitoteknolog ve patolog tarafından verilen tanılar ayrı ayrı patoloji bilgi 
sisteminden alınmış ve mikroskop-dijital değerlendirme arasındaki uyuma farklı bir patolog 
tarafından bakılmıştır. 
 
Bulgular: Seçilen 601 örnekten 472’i dijital olarak değerlendirilmeye uygundu. Sitoteknolog 
tarafından mikroskopik değerlendirmede negatif tanısı alan 306 örnekten 280 tanesi dijital 
değerlendirmede de negatifti ancak 28 örnek ASC-US, 1 örnek LSIL ve 1 örnek ASC-H olarak 
kategorize edildi. Patolog tarafından mikroskopik değerlendirmede negatif tanısı alan 383 örnekten 
367’si tanesi dijital değerlendirmede de negatifti ancak 15 örnek ASC-US ve 1 örnek AGC olarak 
kategorize edildi. Sitoteknolog tarafından mikroskobik değerlendirmede LSIL ön tanısı alan 29 
hasta’nın 14’ü ve patolog tarafından mikroskobik değerlendirmede LSIL tanısı alan 24 hasta’nın 14’ü 
dijital değerlendirmede de LSIL olarak kategorize edildi; sitoteknolog bu 29 hastanın 7’sini dijitalde 
negatif olarak değerlendirirken patolog ise 24 hastanın 2’sini negatif olarak değerlendirdi. Tüm 
değerlendirmeler lezyonlu/lezyonsuz olarak iki kategoride sınıflanacak olursa sitoteknolog için 
mikroskopi-dijital uyumu kappa değeri 0,35 iken sitopatolog için 0,67 olarak bulunmuştur. 
 
Tartışma ve Sonuç: Dijital slaytların günlük pratikte kolaylık sağladığı yadsınamaz bir gerçektir 
ancak SBSS için uygulamadaki etkinliği henüz istenen seviyede değildir. Çalışmamızdaki 
uyumsuzluğun nedeni hastalara ait klinik bilgileri ve HPV durumları göz önünde bulundurulmadan 
yapılan değerlendirme olarak açıklanabilir. Bu nedenle çalışmanın devamında uyumsuz 
değerlendirilen olguların bu bilgiler de göz önünde bulundurularak ve deneyimli ikinci bir sitopatolog 
ile yeniden değerlendirilmesi ve uyumsuzluğun nedenlerinin daha derinlemesine araştırılması 
planlanmaktadır. Günümüz koşullarında dijital patoloji platformlarından maksimum faydayı elde 
edebilmek ve bu sebeple bu ve bunun gibi çalışmaların yapılması kritik öneme sahiptir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Smear, Dijital sitoloji, sıvı bazlı servikal sitoloji 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-05 Persistan İnsan Papilloma Virüs Enfeksiyonlarının Yüksek Dereceli Skuamoz
 İntraepitelyal Lezyona Dönüşümü ve Epigenetik Modifikasyon: İn Siliko Analiz 
 
Mustafa Emre Ercin, Şafak Ersöz 
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı,Trabzon 
 
Giriş ve Amaç: Serviks kanserinin enfeksiyöz nedenleri arasında yer alan insan papilloma virüs 
(sıklıkla tip 16 ve 18) düşük dereceli intraepitelyal lezyon ile başlayıp regrese olabilir ya da persistan 
enfeksiyon ile yüksek dereceli intraepitelyal lezyona (HSIL) dönüşebilir. Bu aşamada enfekte serviks 
hücrelerinde gen ekspresyonlarında geri dönüşümlü epigenetik modifikasyonları içeren değişiklikler 
meydana gelmektedir. Tamamen transforme olan hücreler, epitelyal bazal membranı aşıp invazif 
serviks kanserini meydana getirmektedirler. 
Bu çalışmada, HSIL’a dönüşen persistan HPV tip 16 enfeksiyonlu kadınlara ait servikal smear 
örneklerinde meydana gelen epigenetik modifikasyonla ilişkili genlerin ekspresyon düzeylerinin 
moleküler patolojide kullanılan biyoinformatiksel yöntemlerle belirlenmesi ve epigenetik 
modifikasyonlarla ilişkili olası hedefe yönelik tedaviler hakkında çıkarımlarda bulunmak 
amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: Etik Kurul İzni: Tüm verilere çevrimiçi olarak ücretsiz olarak erişilebilir ve yazarların 
hiçbiri hayvanlar veya insanlar üzerinde herhangi bir deney yapmamıştır. 
Gen ifadelerinin mikrodizin verileri GSE75132, Affymetrix Human Genome U133A 2.0 Array platformu 
kullanılarak oluşturuldu ve “National Center for Biotechnology Information”ın web sitesinden indirildi. 
Veri seti, 20-29 yaş aralığına sahip 30 persistan HPV enfeksiyonlu ve 11 HPV negatif kadına ait 
servikal smear materyallerinden oluşmaktadır. 
Farklı olarak ifade edilen genlerin analizi Bu analizde, CEL dosyaları dahil olmak üzere ham veri 
dosyaları kullanılmıştır. Farklı olarak ifade edilen genler, Bioconductor Project'ten GEO sorgusu ve 
limma paketleri ile R programı kullanılarak belirlendi. P değeri <0.05 ve log kat değişimi (FC)> 1.0 
veya log FC <1.0 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Farklı olarak ifade edilen genleri taramak 
için klasik t testi kullanıldı. Persistan HPV enfeksiyon smear örnekleri HSIL’a ilerleyen(n=20) ve 
ilermeyen(n=10) şeklinde iki gruba ayrıldı ve HPV negatif smear örnekleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklı olarak ifade edilen genler seçildi ve tanımlandı. 
Karşılık gelen gen sembolleri bulunmayan prob setleri çıkarıldı ve birden fazla prob setine sahip 
genlerin ortalaması alındı. 
Gen Ontolojisi (GO) ve yolak zenginleştirme analizi Farklı olarak ifade edilen genler, GO kategorilerini 
ve yolak kategorilerini belirlemek için DAVID’e yüklendi. P <0,05 ve FDR değeri <0,05 istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. Gen ontoloji (GO) analizi ve KEGG yolak zenginleştirme analizi yapıldı. 
 
Bulgular: DAVID (Annotation, Visualization and Integrated Discovery için Veri Tabanı) işlevsel 
açıklama sistemi kullanılarak HSIL’a dönüşen persistan HPV enfeksiyonlu smear örneklerinde başlıca 
DNA metilasyonu (DNMT1, DNMT4, UHRF1), histon modifikasyonu (HDAC2, EZH2, SET7, BRG1, 
KDM4C, MORF) ve post-translasyonel modifikasyonla (ITCH, NEDD4, KLF1, ARID1A) ilişkili genlerde 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulundu. 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Tartışma ve Sonuç: Konak hücrenin transkripsiyon programını HPV onkoproteinleri epigenetik 
modifikasyonlarla değiştirmektedir. Çalışmamız sonucunda elde edilen bulgular HSIL’a dönüşen 
vakalarda apoptozun baskılanması, tümör baskılayıcıların inhibe edilmesi, hücre siklusu kontrolünün 
kaybı, invazyon ve metastaz kapasitenin artırılması ile ilişkili genlerde diğer gruplara göre anlamlı 
farklılıklar saptanmıştır. HSIL’a dönüşen persistan HPV enfeksiyonlu hastalarda epigenetik 
modifikasyonla ilişkili genlerin ekspresyonlarının belirlenmesi ile hedefe yönelik tedavide preklinik 
aşamada olan azasitidin, romidepsin, DzNep gibi farklı seçenekleri gündeme getirecektir. 
Biyoinformatik araçlarla in siliko analizin yapıldığı çalışmamızın sınırlılığını gen susturma deneylerinin 
yapıldığı in vitro hücre kültürü çalışmaları gibi daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulması ve sınırlı sayıda 
hastaya ait sitolojik materyalle araştırmanın yapılması oluşturmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: İnsan Papilloma Virüs Tip 16, Persistan Enfeksiyon, Moleküler Patoloji, 
Epigenetik Modifikasyon, Biyoinformatik 
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S-06 Servikal Sitolojide HPV Pozitif Hastaların Genotip, Servikal Sitoloji Ve Biyopsi
 Sonuçlarının Korelasyonu 
 
Gülistan Türken1, Murat Türken2, İbrahim Hanifi Özercan1, Remzi Atılgan3 
 

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
2Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Elazığ 
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Elazığ 
 
Giriş ve Amaç: Servikal sitoloji örneklerinde HPV DNA pozitiflik oranı, genotip dağılımı, epitelyal 
hücre anomalisi ve kolposkopik biyopsi sonucunun korelasyonunu değerlendirmeyi amaçladık. 
 
Yöntem: Ana Bilim Dalımız Laboratuvarına gelen servikal sitoloji örneklerinde real time PCR yöntemi 
ile HPV DNA çalışılan 5656 olgu çalışmamıza alındı. HPV DNA pozitifliği saptanan ve genotiplendirmesi 
yapılan olgular HPV tip 16, 18 ve diğer yüksek riskli grup (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 
59, 66, 68) şeklinde kategorize edildi. Pozitif olguların Bethesda sistemine göre tanı alan sitoloji 
örnekleri retrospektif olarak incelenerek epitel hücre anomalisi tipleri ve oranları belirlendi. Epitel 
hücre anomalisi saptanan grubun kolposkopik biyopsi tanıları ile korelasyonu değerlendirildi. 
 
Bulgular:Çalışmamıza 17 ile 91 yaşları arasındaki 5656 olgunun 427’si (%7,5) HPV DNA pozitif ve 
5229’u (%92,5) ise HPV DNA negatif olarak değerlendirildi. HPV pozitif olguların sitolojisinde epitel 
hücre anomalisi tespit edilme oranı (%45,2) HPV negatif olgulardan (%10,6) anlamlı şekilde yüksek 
bulundu (p<0,001). HPV pozitif olgularda LSIL, HSIL ve ASC-H görülme oranı HPV negatif olgulardan 
yüksek, ASC-US görülme oranı ise düşük bulundu (p<0,001). 
HPV pozitif olguların kolposkopik biyopsilerinde epitelyal anomali görülme oranı (%64) HPV negatif 
olgulara göre (%41,7) anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0,001). HPV pozitif olguların biyopsi 
örneklerinde CIN2, CIN3, VAIN1 ve VAIN2 görülme oranı, HPV negatif olgulardan yüksek, CIN1 ve 
skuamöz hücreli karsinom görülme oranı ise düşük bulundu (p<0,001). 
HPV pozitif olguların 122’sinde (%28,6) HPV 16, 31’inde (%7,3) HPV 18 ve 329’unda (%77) diğer 
HPV türleri tespit edildi. HPV 16 pozitif olguların %58,2’sinin, HPV 18 pozitif olguların %64,5’nin, 
diğer yüksek riskli grup HPV pozitif olguların ise %41,9’unun sitolojisinde epitelyal anomali saptandı. 
Her üç HPV grubunda en sık izlenen anomali ASC-US olarak belirlendi. HPV 16 pozitif olguların 
%73,5’inin, HPV 18 pozitif olguların %68,2’sinin, diğer yüksek riskli HPV grubu pozitif olanların 
%62,7’sinin biyopsisinde epitelyal anomali izlendi. HPV pozitif gruplarda en sık görülen lezyon 
CIN1’di. 
HPV pozitif olgularda servikal sitoloji tanısı ASC-US olan 36 hastanın 26’sının (%72,2) biyopsi sonucu 
CIN1, 3’ünün (%8,3) CIN2 ve 7’sinin (%19,4) CIN3 olduğu görüldü. Servikal sitoloji tanısı LSIL olan 
19 hastanın 15’inin (%78,9) biyopsi tanısı CIN1, 2’sinin (%10,5) CIN2 ve 2’sinin (%10,5) CIN3 
olduğu saptandı. Servikal sitoloji tanısı HSIL olan 15 hastanın 3’ünün (%20) biyopsi tanısı CIN1, 
2’sinin (%13,3) CIN2, 9’unun (%60) CIN3 ve 1’inin (%6,7) skuamöz hücreli karsinom olduğu 
görüldü. Servikal sitoloji tanısı ASC-H olan 5 hastanın 2’sinin (%40) biyopsi sonucu CIN1, 2’sinin 
(%40) CIN2 ve 1’inin (%20) CIN3 olduğu izlendi. 
Tartışma ve Sonuç: Tüm yaş gruplarında diğer yüksek riskli HPV grubu, HPV 16 ve 18’e göre daha 
yüksek oranda saptandı. HPV 16 ile HPV 18 pozitif olguların servikal sitolojisinde, HPV 16, 18 ve diğer 
yüksek riskli grup HPV pozitif olguların biyopsi örneklerinde epitel hücre anomalisi görülme oranı, 
HPV DNA negatif olgulara göre daha yüksek izlendi. 
 
Anahtar Kelimeler: HPV, Servikal sitoloji, Kolposkopik biyopsi 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-07 HPV Testine Eş Zamanlı Yapılan Smear Testi Gerekli midir? 
 
Esin Kaymaz1, Haldun Umudum1, Yaren Sarı2, Betül Akgök2, Eser Büyükaşık2 
 

1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 
Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı HPV-DNA testine eş zamanlı olarak yapılan smear testinin 
hasta triajındaki yerinin değerlendirilmesidir. 
 
Yöntem:Bölümüzde smear incelemesi ile eş zamanlı olarak HPV çalışılan ve HPV testi pozitif çıkan 
olgular retrospektif olarak gözden geçirildi. Olgular ‘HPV-16/18 pozitif olanlar’ ve ‘HPV-diğer tipler 
pozitif olanlar’ olarak iki gruba ayrıldı. HPV pozitif olan bu olgularda smear sonuçları değerlendirildi. 
Ayrıca alt tipler ile smear sonuçları ayrıca karşılaştırıldı. Bu olgulardan daha sonrasında serviks 
biyopsisi yapılan olgular saptanarak smear sonuçları ve ayrıca HPV alt tipleri ile ile histolojik tanılar 
kıyaslandı. Servikal biyopsi materyallerine ait histopatolojik tanıların değerlendirilmesinde düşük 
dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (LSIL) ve yüksek dereceli intraepitelyal lezyon (HSIL) 
şeklindeki güncel sınıflama yanısıra HSIL olguları ayrıca servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) II ve 
III olarak da ayrılmıştır. 
 
Bulgular: Bölümümüzde bu yıllar arasında HPV pozitif olan ve eş zamanlı smear incelemesi yapılan 
108 olgu bulunmaktadır. Bu olguların 42 tanesinde ise servikal biyopsi örneklerine ait histopatolojik 
inceleme yapılmıştır. 
Çalışmamızın birinci grubu olan HPV-16,18 pozitif olgular 47 adettir. Bu olguların smear sonuçları ise 
şu şekildedir; 2 yetersiz, 9 malignite ve intraepitelyal lezyon yönünden negatif (NILM),14 önemi 
bilinmeyen atipik skuamöz hücreler (ASCUS), 1 yüksek dereceli skuamöz lezyonun dışlanamadığı 
atipik skuamöz hücreler (ASC-H), 1 candida, 14 LSIL, 6 HSIL. Örneklerin 21’inden serviks biyopsisi 
yapılmıştır. Bu çalışma grubundaki smear sonuçları ve histolojik tanıların karşılaştırılması resim 1’ 
deki tabloda özetlenmiştir. İkinci grubu oluşturan 61 olguda ise HPV- diğer tipleri pozitiftir. Bu 
gruptaki olguların smear tanıları 2 yetersiz, 10 NILM, 8 ASCUS, 3 ASC-H, 28 LSIL ve 10 HSIL 
şeklindedir. Örneklerin 21’inden serviks biyopsis yapılmıştır. İkinci gruba ait sitolojik histolojik 
karşılaştırmaya ait veriler ise resim 2’ deki tabloda özetlenmiştir. 
 
Tartışma ve Sonuç: HPV-16/18 pozitif olgularda 1 olgunun biyopsisi ve 10 olgunun sitolojisi 
normaldir. HPV-diğer tiplerin pozitif olduğu olgularda ise 4 olgunun biyopsisi ve 10 olgunun sitolojisi 
normaldir. Bu sonuçlar sitolojik inceleme olmadan yalnızca HPV sonuçlarına bağlı olarak hasta 
triajının yapılmasının hatalı sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Servikal smear, HPV-DNA testi, hasta triajı 
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Resim 1 

 
HPV 16-18 pozitif olgulardaki servikal smear tanılı ile biyopsi sonuçlarının karşılaştırılması 
 
 
Resim 2 

 
HPV 16-18 dışı diğer pozitif olgulardaki servikal smear tanılı ile biyopsi sonuçlarının karşılaştırılması 
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S-08 Endoskopik Ultrasonografik - İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi (EUS-İİAS)’nde 
Pankreatik Müsinöz Kistik Neoplazi (PMKN) - Kontamine Gastrik Epitel Ayırıcı Tanısı 

 
Davut Şahin1, Eylem Akar2, Süha Göksel1 
 

1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2Acıbadem Altunizade Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul 
 
Giriş ve Amaç: Pankreas EUS-İİAS’nde neoplastik PMKN epiteli - kontamine epitel ayırıcı tanısında 
kullanılan sitolojik kriterlerin önem derecesini belirlemek ve bu konuda data oluşturmaktır. 
 
Yöntem: Çalışma Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinde retrospektif olarak yürütüldü. 
Çalışma için aynı üniversitenin etik komitesinden onay alındı (Atadek 2019-7/23). 
2011-2020 döneminde pankreas EUS-İİAS ile intraduktal papiller müsinöz neoplazi (İPMN) ve 
müsinöz kistik neoplazi (MKN) tanısı verilmiş ve cerrahi rezeksiyonlarında tanıları doğrulanmış 19 
vaka belirlendi (Grup 1). Aynı dönemde pankreas dışı lezyonlardan transgastrik EUS-İİAS yapılan ve 
kontamine gastrik epitel içeren 19 vaka seçildi (Grup 2). Her iki grubun sitoloji preparatları arşivden 
çıkartılıp bir sitopatolog ve patolog tarafından tekrar değerlendirildi. Pankreas karsinomu ve PMKN 
sitolojik tanısında kullanılan 26 sitomorfolojik kriter iki gruba ait tüm preparatlarda araştırıldı. 
Araştırılan kriterler; 1) Uniform balpeteği (UHC) görünümlü epitel tabakaları, 2) İnce transparan 
mukus, 3) UHC’de supranükleer “cupshape” mukus, 4) Müsifaj, 5) Koyu (kolloid benzeri) mukus, 6) 
Papilla yapısı, 7) Nekrotik papillalar, 8) Sarhoş bal peteği, 9) İnflamasyon-debris, 10) İzole nekrotik 
epitel hücreleri, 11) “Swirl” Paterni, 12) Epiteli olmayan fibrovasküler korlar, 13) Gland yapısı, 14) 
Üç boyutlu müsinöz epitel grupları, 15) Müsinöz epitelde büzülme-küçülme nükleer piknozis, 16) 
Mukusta eğrelti otu görünümü, 17) Sellüler pleomorfizm, 18) Nükleus sitoplazma oran artışı, 19) 
Psödostratifikasyon, 20) Nükleer molding, 21) Nükleer kontur düzensizliği, 22) Nükleer yarıklanma, 
23) Nükleer uzama - ovalleşme, 24) İntranükleer psödoinkluzyon, 25) Hiperkromazi, 26) Belirgin 
nükleol/ler. Verileri yorumlamak için kikare istatistik testi kullanıldı. 
 
Bulgular: PMKN tanısı alan olgularda yaş ortalaması 62.68 iken, nonpankreatik gruptakilerde 53.95 
idi. PMKN olan hastaların 11’i kadın, 8’i erkekti, lezyonların 9’u pankreas başı, 3’ü gövde, 7’si kuyruk 
lokalizasyonlu idi. EUS-İİAS ile PMKN tanısı verilen 19 olgunun rezeksiyonlarının histopatolojik 
tanıları; MKN (2), IPMN (5), IPMN’e eşlik eden invaziv karsinom (12)'du. 
PMKN’de en sık görülen üç sitomorfolojik özellik; 1) Müsifajlar (%89), 2) Dens koyu mukus (%84) 
ve 3) Papilla yapısı (%73) idi. Beş vakada (%33) papillalarda fibrovasküler kor izlendi. 
Nonpankreatik lezyon aspirasyonunda kontamine gastrik epitel tanısında sık görülen üç sitomorfolojik 
özellik; 1) Uniform bal peteği (UHC) görünümlü tek katlı müsinöz epitel tabakaları (%80), 2) İnce 
transparan mukus (%73) ve 3) Epitelde supranükleer “cupshape” mukus (%42) idi. 
 
 
Tartışma ve Sonuç:Pankreas EUS-İİA sitolojisinde sık karşılaşılan iki önemli zorluktan biri düşük 
dereceli duktal adenokarsinom-reaktif duktal epitel ayırıcı tanısı iken diğeri; PMKN–kontamine gastrik 
epitel ayırıcı tanısıdır. PMKN- kontamine gastrik epitel ayırıcı tanısının güç, bazı vakalarda imkansız 
olduğu bildirilmektedir. Bu güçlük nedeniyle PMKN EUS-İİA’larına sıklıkla non-diagnostik tanısı 
verilmektedir. PMKN sitolojik tanısı, tedavi seçimi ve hasta yönetimi açısından son derece kritiktir. 
Düşük ve orta derece displazili epitele sahip PMKN’de yakın takip, yüksek derece displazi olanlarda 
ise cerrahi rezeksiyon önerilmektedir. 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Sonuçlarımız göstermiştir ki; müsifajlar, kolloid benzeri dens mukus ve papilla yapıları PMKN sitolojik 
tanısında son derece kritiktir ve vakalarda yüksek oranda bulunmaktadır. Bu kriterler nonpankreatik 
grupta kontamine gastrik epitel içeren vakalarda görülmemiştir. Pankreasın kistik lezyonlarının EUS-
İİAS’inde, müsifajlar, kolloid benzeri dens mukus ve papilla yapılarından birinin, ikisinin veya üçünün 
görüldüğü olgularda sitopatolog veya patoloğun nondiagnostik yerine neoplastik veya PMKN tanısı 
vermesi gerekir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: contaminated gastric epithelium, EUS-FNA pancreas, neoplastic epithelium 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-09 Meme Başı Sitolojisinin Meme Lezyonlarını Değerlendirmede Tanısal Değeri 
 
Tuğba Taşkın Türkmenoğlu, Demet Yılmazer 
 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara 
 
Giriş ve Amaç: Meme başı akıntısı (MBA), memede kitleden sonra meme ilişkili semptomlar arasında 
en sık gözlenen bulgudur. Biz çalışmamızda MBA bulunan hastalarda sitolojinin tanısal değerini 
saptamayı amaçladık. 
 
Yöntem: Hastanemiz Patoloji Kliniği’nde 2013-2020 yılları arasında MBA nedeni ile sitolojik inceleme 
yapılan 224 olgu saptandı. Bu hastalar arasında doku tanısı olan 37 hasta çalışmaya alındı. 
Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada sitolojik örnekler benign, papiller lezyon/neoplazi, atipik, 
malignite yönünden kuşkulu ve malign olarak sınıflandırıldı. Cerrahi rezeksiyon örnekleri ise benign 
(papiller/ hiperplastik- proliferatif lezyonlar) ve malign (in situ/ invaziv karsinom) olarak kategorize 
edildi. İstatistiksel analiz amacı ile sitolojik örneklerde benign, papiller lezyon/neoplazi ve atipik tanısı 
alanlar aynı grupta benign olarak; malignite yönünden kuşkulu ve malign tanısı olanlar ise diğer grup 
içinde, malign olarak değerlendirildi. Sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif prediktif değerler 
hesaplandı. 
 
Bulgular: Çalışma kapsamında 35 kadın, 2 erkek bulunuyordu. Yaş ortalaması 46,03 (aralık 23-69, 
standart sapma=12,391) olarak saptandı. MBA olgularının 11’i papiller lezyon/neoplazi, 18’i benign, 
2’si atipik, 2’si malignite yönünden kuşkulu, 4’ü ise malign olarak sitolojik tanı aldı. Sitolojik tanılar 
benign ve malign olarak kategorize edildiğinde 31 olgu (%83,8) benign, 6 olgu (%16,2) malign olarak 
sınıflandırıldı. Rezeksiyon materyallerinde 10 olgu papillom (%27), 16 olgu (%43,2) hiperplastik- 
proliferatif lezyon, 3 olgu in situ karsinom, 8 olgu (%21,6) invaziv karsinom tanılarını aldı. Rezeksiyon 
materyallerinin 26’sı (%70,3) nonmalign, 11’i (%29,7) malign grupta yer aldı. Meme başı akıntısı 
sitolojisi ve cerrahi rezeksiyon materyal tanıları arasındaki korelasyon Tablo 1’de verilmiştir. 
MBA’ların sitolojik incelemesinde sensitivite %54,5, spesifisite %100, pozitif preditif değer %100, 
negatif prediktif değer % 83,9, tanısal doğruluk % 81 olarak hesaplandı. 
 
Tartışma ve Sonuç: MBA sitolojisi, meme hastalığı açısından değerlendirmede noninvaziv, kolay 
uygulanabilir ve ucuz bir tekniktir. MBA sitolojisinin hastaların tedavisini yönlendirmedeki yeri 
tartışmalıdır. MBA sitolojisini değerlendirmek özellikle kanlı, hücreden fakir yaymalarda sıkıntılıdır. 
Sensitivitesinin düşük olması gibi bazı kısıtlamaları olmakla birlikte biz serimizde yüksek spesifite, 
pozitif ve negatif prediktif değerler saptamış olduğumuzdan, her ne kadar olgu sayımız az olsa da, 
meme kanseri varlığı açısından değerlendirmede, özellikle klinik/radyolojik olarak beklenmeyen 
meme kanserlerinin ilk tanısında MBA sitolojisi kullanımının yararlı olabileceğini düşünmekteyiz. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Meme başı akıntısı, sitoloji, meme kanseri 
 
Tablo 1: Meme başı akıntısı sitolojisi ve cerrahi rezeksiyon materyal tanıları arasındaki 
korelasyon 

 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-10 Akciğer Kanseri Sitolojisinde Zorluklar ve Tuzaklar 
 
Tuğba Toyran, Aysun Uğuz, Merve İnceman 
 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Adana 
 
Giriş ve Amaç: Pulmoner lezyonların tanısında ve tedavi planlamasında, sitopatolojik tanı, tanısal 
algoritmanın önemli bir parçasıdır. Akciğer transtorasik ince iğne aspirasyon sitolojisi (TTİİAS) 
yüksek doğruluk oranları göstermekle birlikte, yanlış pozitif veya negatif tanılara yol açabilecek, çok 
sayıda potansiyel tuzak ve taklitçi vardır. Patoloğun bunları tanıması, yanlış pozitif tanıların yol 
açacağı morbidite ve mortaliteye bağlı risklerden uzak durmasını sağlayacaktır. Yanlış negatif tanılar 
ise gecikmiş tanı ve tedaviye neden olur ve yine problem yaratırlar. Bu çalışmada, son 10 yıllık dönem 
içinde bölümümüze gelen TTİİAS örneklerinden, hem klinisyen için sürpriz tanı alan (ön tanısı ile 
uyuşmayan) hem de sitoloji-biyopsi diskordansı yaşanan olgular araştırılmıştır. Çalışmada literatür 
bilgileri ışığında bu tür tuzaklardaki olası ipuçları konusunda bilgi sahibi olmak ve doğru tanıya nasıl 
ulaşılabileceğini tartışmak amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: Bu çalışmaya, 2010- 2020 yılları arasında, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji 
Anabilim Dalı’na ulaşan 658 hastaya ait TTİİAS’leri dahil edilmiştir. Akciğerden hazırlanan ince iğne 
aspirasyon preperatları sitopatolojik olarak değerlendirilmiş, 326/658 hastanın İİAS sonrası 
uygulanan histopatolojik sonuçları ile korelasyonu incelenmiştir. 326 olguya ait duyarlılık, özgüllük, 
pozitif öngörü değeri ve negatif öngörü değerleri saptanmıştır. Bu inceleme sırasında karşılaşılan 16 
adet tuzak ve taklitçi olgunun sitomorfolojik özellikleri incelenmiştir. 
 
Bulgular: Hastaların 103’ü (% 15,6) kadın, 555’i (% 84,4) erkektir. Ortalama yaş 63,58 (15-98) 
olarak saptanmıştır. Sitopatolojik tanılarına göre, 173 (%26,3) olgu adenokarsinom, 151 (%22,9) 
olgu skuamöz hücreli karsinom, 47 (%7,1) olgu küçük hücreli karsinom (KKK), 174 (%26,4) olgu 
küçük hücreli dışı karsinom (KHDK) nos, 1 (%0,2) olgu kombine tümör (KHDK+KKK), 11(%1,8) olgu 
metastaz, 2 (%0,3) olgu pulmoner hamartom, 4 (%0,6) olgu mezotelyoma, 8 (%1,4) olgu enfeksiyöz 
nedenler, 26 (%4,1) olgu ise deskriptif tanı almıştır. 
Sitolojik ve histopatolojik tanıların karşılaştırılması sonucunda, duyarlılık %100, özgüllük %57,8, 
pozitif öngörü değeri %94,9 negatif öngörü değeri %100, tanısal doğruluk oranı %95 olarak 
saptanmıştır. 
Akciğer sitolojilerinde bazen yapısal ipuçlarının görülememesi ve reaktif atipi gibi değişiklikler, endişe 
verici olabilir ve deneyimli sitopatologlar için bile yanlış-pozitif (malignite) tanısına yol açabilir. 
Olgularımızda sitopatolojik olarak malign ve malignite şüphesi olarak değerlendirilen 16 tuzak olgu 
histopatolojik olarak benign tanısı almıştır. Sitolojik olarak skuamöz hücreli karsinom tanısı alan; 1 
olgu histopatolojik olarak skuamöz metaplazi, 2 olgu nekrotizan granülomatöz iltihap olarak 
raporlanmıştır. 
Bazende radyolojik bulgular bizi tuzağa düşürmektedir. Bilinen skuamöz hücreli karsinomu olan 1 
olguda radyoloji kitle/nüks düşünürken sonuç aspergillus mantar enfeksiyonu olarak raporlanmıştır. 
Sitopatolojik olarak malignite şüphesi olarak değerlendirilen 3 olgu, histopatolojik olarak pulmoner 
hamartom tanısı almıştır. Yanlış pozitif olgularımızdan sitopatolojik olarak malignite şüphesi tanısı 
alan 2 olgu histolojik olarak hidatik kist olarak raporlanmıştır.Bazı metastatik lezyonlar da yanıltıcı 
tanılara neden olabilmektedir. Olgularımız arasında tiroid, kolon, meme, prostat, tükürük bezi, renal 
karsinom metastazları izlenmiştir. Metastatik tümör olgu sayımız 21’dir Küçük hücreli karsinom tanısı 
alan 1 olgumuz myofibroblastik tümör tanısı almıştır. Sağ alt lobdan alınan TTİİAS örnekleri, 
yanlışlıkla karaciğer aspirasyonu ile kontamine olabilir. Bu kontaminasyon, hepatik tümör tanısına 
yol açabilir. Bizim vakalarımızda deskriptif olarak “hepatosit toplulukları” olarak tanı alan 2 olgu 
mevcuttur. 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Tartışma ve Sonuç: Pulmoner sitopatoloji, çok sayıda potansiyel tuzak barındırmaktadır. Yanlış 
tanıdan kaçınmak için bu tuzakların farkında olmalı ve hastayı, klinik, radyolojik ve laboratuvar 
bulgularıyla birlikte değerlendirmeliyiz. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Akciğer, ince iğne aspirasyon sitolojisi, tuzaklar 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-11 Pulmoner Patolojide İntraoperatif Tanısal Sitolojinin Yönetimi 
 
Zuhal Kuş Silav 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, 
İstanbul 
 
Giriş ve Amaç: Pulmoner patolojide radyolojik görüntüleme (BT, EBUS vb.) eşliğinde alınan ince 
iğne biopsileri patologları hastalıklara tanı koymanın ötesine taşımakta; evreleme ya da tedaviyi 
yönlendirici daha ileri basamaklar için de klinisyenin beklentisini karşılamaya zorlamaktadır. Bu 
yöntemler ile sonuç alınamadığı ya da alınan sonuca göre cerrahinin tedavi seçeneği olarak gündeme 
geldiği durumlarda da ne yazık ki her zaman patologların sıkıntıları sona ermiyor. İntraoperatif 
konsültasyonda çoğu zaman mediastinoskopi ile sadece tanısız bir lezyonu örneklemek ya da tümörü 
evrelemek amaçlanmamakta; aynı zamanda tedaviye yön veren moleküler incelemeler gibi daha ileri 
basamaklar için de patologlara görev yüklenmektedir. Özellikle ulaşılması zor lezyonlarda az miktarda 
doku ile baş başa kalındığında minimum doku kaybı ile intraoperatif tanıda sonuca ulaşmak, patoloğa 
ve hastaya maksimum fayda sağlayabilmektedir. Bu noktada frozen kesitlere kıyasla doku koruyucu 
üstünlüğü yadsınamaz olan sitolojik incelemeler intraoperatif tanıda kritik rol oynayabilmektedir. 
Bu çalışmada intraoperatif konsültasyon istemiyle bölümümüze gönderilen plevral, pulmoner ve 
mediastinel lezyonlarda sitolojinin hızlı tanı yöntemi seçeneği olarak kullanılabilirliğini, sitolojik 
tanının avantajlarını ve sınırlılıklarını değerlendirmek amaçlandı. 
 
Gereç-Yöntem: 2016-2020 yılları arasında göğüs cerrahisi kliniğinden bölümümüze intraoperatif 
tanı istemiyle gönderilen ve imprint ya da kazıma yöntemiyle sitolojik inceleme yapılan 132 hastaya 
ait 179 olgu değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar parafin kesit tanıları ile kıyaslandı. Parafin kesit 
tanıları altın standart kabul edilerek yöntemin tanısal doğruluk, sensitivite ve spesifite oranları 
hesaplandı. 
Non-neoplastik ya da benign bir neoplaziye malign tanısı verilmesi, benign/malign ayrımı 
yapılamayan ancak parafin tanısı benign olan olgular ve operasyon yönetimini değiştirebilen malign 
tanı farklılıkları (küçük hücreli dışı karsinoma küçük hücreli karsinom tanısı verilmesi) yalancı pozitif; 
malign bir neoplaziye benign ya da non-neoplastik tanısı verilmesi ve benign/malign ayrımı 
yapılamayan ancak parafin tanısı malign olan olgular yalancı negatif olarak değerlendirildi. 
Primer/metastaz ayrımı ya da karsinom/ malign mezotelyoma ayrımı yapılamayarak tanının parafine 
bırakıldığı 16 olgu ve yetersiz sitoloji olarak değerlendirilen 6 olgu hesaplamalardan çıkarıldı. Bu 
olgular ayrıca tartışıldı. 
 
Bulgular: Olguların 36’sı(%27,3) kadın, 96’sı(%72,7) erkek ve ortalama yaş 61,7 (26-81 yaş) idi. 
Olguların 91’i (%50,8) non-neoplastik, 1’i (%0,5) benign neoplazi ve 87’si (%48,6) malign idi. Malign 
olgularda en sık izlenen 55 olgu (%63,2) ile küçük hücreli dışı karsinomlar oldu. Non-neoplastik 
gurupta reaktif hiperplastik lenf nodları 74 olgu (%81,3) ile en geniş yeri aldı. İntraoperatif 
konsültasyonda sitolojinin tanısal doğruluk oranı %92,3, sensitivite %89,7 ve spesifite %94,3 
bulundu. Akciğerin primer malignitelerinde tümör tip tayini ayrıca değerlendirildiğinde 63 olgunun 
41’ine (%65) spesifik tanı verildi. 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Tartışma ve Sonuç: Pulmoner patolojide intraoperatif tanıda sitoloji ile alınan sonuçlarda yüksek 
tanısal doğruluk oranına ulaşılmıştır. Non-neoplastik ve malign olguların ayrımında, operasyon 
yönetimini değiştirebilen küçük hücreli ve küçük hücreli dışı primer akciğer karsinomlarının ayırt 
edilmesinde genel olarak problem yaşanmamıştır. Frozen kesitlerde de çoğunlukla kararsız kalınan 
ve kesin tanının parafin kesitlere bırakıldığı primer /metastatik karsinom ayrımındaki güçlük sitolojik 
incelemede de problem olarak görünmektedir. Özellikle immunhistokimyasal ve ileri genetik 
incelemeler için intraoperatif konsültasyonda doku koruyuculuğuna ihtiyaç duyulan küçük biopsi 
örneklerinin değerlendirilmesinde ilk tercih olarak sitolojik tanının kullanılabileceği kanaatine 
ulaşılmıştır. Bu nedenle yeterli deneyim kazanana kadar frozen kesitler ile eş zamanlı sitolojik 
örnekler alınması patologların kendini güvende hissedeceği bir yöntem olarak kabul edilebilir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: İntraoperatif tanı, pulmoner patoloji, kazıma-imprint sitoloji 
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S-12 Sitolojik Örnekler Yeni Nesil Sekanslama Çalışması İçin Uygun Mu? RNA ve DNA 
tabanlı Yeni Nesil Sekanslama Çalışmalarında Sitolojik Materyallerin Kullanımı 
Üzerine Tek Merkez Deneyimi 

 
İbrahim Kulaç, Çisel Aydın Meriçöz 
 
Koç Üniversitesi Hastanesi Patoloji Ana Bilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Kanser tedavisinde hedefe yönelik ajanların kullanımı giderek artmaktadır. Bu 
sebeple hedeflenebilir mutasyon moleküler yöntemler ile gösterilmelidir. Bu amaçla dokulardan 
hazırlanan parafin bloklar genellikle ilk tercih edilen materyaldir. Sitolojik spesmenler ileri evre 
hastaların tanısında önemlidir ve moleküler testler rutin hale gelmiştir. Mutasyonların saptanması için 
birçok metot kullanılabilir ancak yeni nesil sekanslamanın (YNS) ağırlığı artmaktadır. Sitolojik 
örnekleme daha kolay bir işlem olup morbidite/mortalite oranları daha azdır. Sitoloji örneklerinin 
avantajlarından biri de formalinsiz fiksasyon ve dolayısıyla nükleik asitlerin korunmasıdır. Bu 
çalışmayla sitolojik örneklerden nükleik asit izole edilerek yapılan YNS çalışmalarına ait veriler 
sunulmuştur. 
 
Yöntem:Çalışma için Koç Üniversitesi Hastanesi Patoloji AD’nin Eylül 2019 – Aralık 2020 arasında 
gerçekleştirilen YNS çalışmaları listelenmiştir. RNA ve DNA izolasyonu Qiagen AllPrep Kit ile 
gerçekleştirilmiş; kütüphane hazırlığı ise başlangıç materyali ve kullanılacak kite göre yapılmıştır. 
Örneklerin kalite kontrolü (QC) standart PCR reaksiyonu ile gerçekleştirilmiş, sekanslama işlemi 
Illumina NextSeq 500 veya MiSeq cihazlarında yapılmıştır. Sekans verileri uygun biyoinformatik 
pipelinelar kullanılarak incelenmiştir. 
 
Bulgular:76 hastanın toplam 86 tümör örneğinden YNS çalışması yapılmıştır. 86 çalışmanın 40’ı 
yayma, 45’i hücre bloğu (hb), biri hem yayma hem hücre bloğu kullanılarak yapılmıştır. Bu 
çalışmaların 6 tanesi hastabaşı yeterlilik sırasında yapılan biyopsi imprint, ikisi intraoperatif inceleme 
sırasında yapılan yayma preparatlardandır. 43’ü EBUS, 10’u EUS, 14’ü aspirasyon ve 11’i efüzyondan 
hazırlanan sitolojik preparatlardan yapılmıştır. 86 çalışmanın 63’ünde izole edilen nükleik asit QC’yi 
geçmiş olup çalışmaya dahil edilmiştir; bu örneklerin 41’inde mutasyon saptanmıştır. 86 çalışmanın 
23’ünde ilk denemede örnekler QC’yi geçememiştir ancak bu örneklerin yedisinde çalışmaya devam 
edilmiştir. Devam edilen çalışmaların birinde EGFR mutasyonu, birinde EML4-ALK füzyonu, dördünde 
KRAS mutasyonu saptanmıştır. QC’yi geçemeyen diğer 16 örnek (6 yayma, 9 hb, 1 yayma+hb) için 
çalışmaya son verilmiştir. 
 
Tartışma ve Sonuç: İleri evre hastalarda sitolojik tanı yaygın ve sık kullanılmaktadır. Bu hastalar 
hedefe yönelik tedavilerin en sık kullanıldığı ve moleküler tetkiklerin en sık başvurulacağı gruptur. 
Sitolojik materyaller moleküler çalışmalar için önemli bir kaynaktır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Yeni nesil sekanslama, sitoloji, hedefe yönelik tedavi 
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S-13 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Farklı Koruyucu Solüsyonlar ile 
Oluşturulan Hücre Bloklarında PD-L1 Ekspresyonu 

 
Pınar Bulutay, Pınar Fırat 
 
Koç Üniversitesi Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 
Giriş ve Amaç: Programmed death-1 (PD-1) ve ligand 1 (PD-L1)’i hadef alan immünotörapötik 
ajanlar, ileri evre akciğer kanserinin tedavisinde önemli bir seçenek haline gelmiştir. İleri evre ‘küçük 
hücreli dışı’ akciğer kanserinin (KHDK) tanısı sıklıkla küçük akciğer biyopsileri ve ince iğne 
aspirasyonları (İİA) ile koyulmaktadır. PD-L1 ekspresyonunun validasyon çalışmaları biyopsi ve 
rezeksiyon materyallerinde yapılmış olsa da farklı sitolojik solüsyonlarla oluşturulmuş hücre bloğu 
örneklerindeki PD-L1 ekspresyonuna ait çalışmalar sınırlıdır. Çalışmamızda prospektif olarak dört 
farklı koruyucu solüsyon kullanılarak hazırlanmış formalin fikse hücre blokları üzerinde (CytoRich 
Red, CytoLyt, PBS, %96 alkol damlatılıp direkt formalin) PD-L1 boyanma özellikleri değerlendirilip, 
aynı olgulara ait rezeksiyon materyallerindeki PD-L1 ekspresyon oranı ve boyanma şiddeti ile 
kıyaslanarak incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: Toplam 45 hastaya ait akciğer rezeksiyon materyali çalışmaya dahil edildi. İntraoperatif 
olarak frozen odasına gelen materyaller dilimlenerek tümörden kazıma yöntemi ile örnek alınıp 3 
farklı koruyucu solüsyona yıkandı (CytoRich Red, CytoLyt, PBS) Bu hücre süspansiyonlarından 
plazma/thrombin yöntemi kullanılarak formalin fikse hücre blokları oluşturuldu. Kazıma yöntemi ile 
alınan bir örnek de lama konup, üzerine bir-iki damla %96 alkol damlatılıp, koagüle edildi ve 
formaline konarak hücre bloğu oluşturuldu. Dört farklı yöntemle hazırlanan hücre bloğu kesitlerine 
ve rezeksiyon materyalinden elde edilen tümör kesitine eş zamanlı Ventana BenchMark ULTRA 
otomatik immünhistokimya cihazında, optiview kit ile PD-L1 Ventana (SP263) antikoru uygulandı. 
Tümör hücrelerinde %1’in üzerinde herhangi bir şiddetteki membranöz boyanma pozitif olarak kabul 
edildi. %1 ila %49 arası boyanan örnekler bir grupta, %50 ila %100 oranında boyanan örnekler ise 
farklı bir grupta ele alındı. Boyanma şiddeti ise zayıf, orta ve yoğun olarak kaydedildi. Sonuçlar analiz 
edildi. 
 
Bulgular: Toplam 45 olgunun 26’sı adenokarsinom, 17’si skuamoz hücreli karsinom, 2’si pleomorfik 
karsinomdu. Kalıcı takip sonrası olguların 27’si (%60) PD-L1 pozitifti. Uygulanan 4 farklı yöntem 
içinde kalıcı parafin boyamaya (KPB) en yakın sonuç veren yöntemler %96 alkol damlatılıp direkt 
formalin (k: 0,892) ve CytoRich Red (k: 0,859) yöntemleri oldu. KPB ile en az uyumlu sonuç veren 
yöntem ise CytoLyt (k: 0,567) yöntemi oldu. CytoLyt yöntemi ile KPB’ye göre pozitif olan olguların 
%28,5’u negatif olarak değerlendirildi. PBS yönteminin KPB ile uyumu kappa istatistiğine göre ‘önemli 
derecede uyum (k: 0,622)’ kategorisinde yer almakta olup yalancı negatiflik oranı %27,7’ydi. 
Boyanma şiddetlerine göre ise CytoRich-Red yönteminin KPB’ye göre yaklaşık 3 kat daha yoğun 
şiddette boyanma sergilediği izlendi. PBS de CytoRich-Red’e benzer şekilde KPB’ye kıyasla 2,25 kat 
daya yoğun boyanma gösterdi. CytoLyt solüsyonun ise boyanma oranı düşüklüğü yanısıra boyanma 
şiddetinde de KPB’ye kıyasla daha zayıf olduğu tespit edildi. Tümör tipleri arasında anlamlı bir fark 
saptanmadı. %96 Alkol damlatılarak direkt formalin yöntemi ise gerek boyanma oranları gerekse 
boyanma şiddeti ile KPB ile yüksek oranda uyum gösteriyordu. 
 
Tartışma ve Sonuç: Farklı yöntemlerle hazırlanan formalin fikse parafine gömülü hücre blokları PD-
L1 ekspresyonunun değerlendirilmesinde güvenle kullanılabilir. Ancak, çalışmamızda araştırdığımız 
yöntemler içinde 'CytoLyt' solüsyonu diğerlerine kıyasla daha düşük bir boyanma oranı vermiştir. 
CytoLyt solüsyonu ile hazırlanan hücre blokları rutinde kullanılmadan önce validasyon çalışmaları 
mutlaka yapılmalıdır. Çalışmamızda ayrıca, günlük pratikte İİA işlemlerinde kullandığımız, materyalin 
birkaç damla %96 alkol ile lam üzerinde çöktürülmesi sonrası formaline konması ile hazırlanan hücre 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

bloklarında, PD-L1 ekspresyonunun KPB ile benzer oranlarda olduğunu gördük ve bu yöntem ile 
devam edebileceğimiz sonucuna vardık. 
 
 
Anahtar Kelimeler: PD-L1, CytoRich Red, CytoLyt, PBS 
 
 
Farklı fiksatiflerin PD-L1 ekspresyon oranları 

Fiksatif tipi 
PD-L1 Negatif n 
(%) 

PD-L1 %1-49 n 
(%) 

PD-L1 %50-100 n 
(%) 

PD-L1 pozitiflik 
oranı 

%96 Alkol + 
Formol 

18(%41,8) 16 (%37,2) 9 (%21) %58,2 (43/27) 

CytoRich Red 17 (%38,7) 19 (%43,2) 8 (%18,1) %61,3 (27/44) 

CytoLyt 21 (%52,5) 14 (%35) 5 (%12,5) %47,5 (19/40) 

PBS 18 (%54,5) 9 (%27,3) 6 (%18,2) %45,5 (15/33) 

Kalıcı takip sonrası 18 (%40) 17 (%37,7) 10 (%22,3) %60 (27/45) 
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S-14 Tükürük Bezi İnce İğne Aspirasyon Sitolojilerinde Milan Sınıflandırma Sistemine 
Göre Elde Edilen Verilerin Histopatolojik Tanı İle Korelasyonu 

 
Selin Yirmibeş, Özlem Saraydaroğlu 

 
Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Bursa 
 
Amaç: Tükürük bezi lezyonlarında pre-operatif uygulanan ince iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS), non-
neoplastik ve neoplastik lezyonlar, benign ve malign tümörler arasında ayrım yaparak hastanın klinik 
yönetimi için önemli bilgiler sağlar. Bu durum tanı için pratik ve kolay anlaşılır, uluslararası düzeyde 
kabul gören bir raporlama sistemine ihtiyaç doğurmuştur. Bu amaçla “Tükürük Bezi Sitolojisinin 
Raporlanmasında Milan Sınıflandırma Sistemi” ortaya konmuştur. Çalışmamızda, tükürük bezi 
İİAS’lerini Milan Sınıflandırma Sistemine göre yeniden değerlendirerek histopatolojik tanı uyumunu 
belirlemeyi amaçladık. 
 
Gereç ve Yöntem: 2010 Ocak – 2020 Ekim arasında merkezimizde tükürük bezi İİAS uygulanan 
615 hastadan, postoperatif histopatolojik tanısı olan 247 hasta çalışmaya dahil edildi. İİAS tanıları 
yeniden değerlendirildi. Milan Sistemi'ne göre; 1-Tanısal olmayan, 2-Non-neoplastik, 3-Önemi 
belirsiz atipi (ÖBA), 4-Neoplazi a)Benign neoplazi b)Malignite potansiyeli belirsiz (MPB), c) Malignite 
şüphesi (MŞ), d)Malign olarak sınıflandırıldı ve histopatolojik tanılar ile karşılaştırıldı. Sonuçlara göre 
İİAS’nin duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif/negatif prediktif değerleri ve doğruluk oranı hesaplandı. 
 
Bulgular: Olguların 21’i (%8,5) tanısal olmayan, 55’i (%22,3) non-neoplastik, 6’sı (%2,4) ÖBA, 
121’i (%48,9) benign, 4’ü (%1,6) MPB, 27’si (%10,9) MŞ, 13’ü (%5,3) malign tanısı aldı. Non-
neoplastik tanısı alan olguların histopatolojik tanı uyum oranı %36,4’tü. Non-neoplastik tanısı alan 
olguların en sık karıştığı antite Warthin tümörü olarak belirlendi. Benign olgularda tanı uyumu %86,8, 
tümör alt tip uyum oranı ise %78,5’ti. Benign grupta en sık tanı pleomorfik adenomdu. ÖBA grubunda 
malignite riski %83,3, MPB grupta %25 ve MŞ grubunda malignite riski %62,9’du. Malign grupta 
histopatolojik tanı uyumu %100’dü. Malignitenin saptanmasında İİAS duyarlılığı %57,7, özgüllüğü 
%94,3, pozitif ve negatif belirleyicilik değerleri sırasıyla %75 ve %88,2, yöntemin doğruluk oranı ise 
%85,8 bulundu. Neoplazi saptanmasında ise duyarlılık %79,5, özgüllük %67,7, pozitif ve negatif 
belirleyicilik değerleri sırasıyla %93,9 ve %34,4, yöntemin doğruluk oranı %77,9 olarak saptandı. 
 
Sonuç:Tükürük bezi İİAS’lerinde, benign ve malign kategorilerinde tanı uyumu, neoplazinin ve 
malignitenin belirlenmesinde testin doğruluk oranı yüksektir. Milan sınıflandırma sisteminin, tükürük 
bezi İİAS'lerinde, tanı kategorizasyonu ve standardizasyonu sağlaması nedeniyle etkili bir yöntem 
olduğu düşünülmüştür. 
 
 
Anahtar Kelimeler: İnce iğne, Milan, Sitoloji, Tükrük bezi 
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S-15 Milan Raporlama Sistemi Eşliğinde Tükrük Bezi Sitolojisinde Doku 
Korelasyonlarımız 

 
Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek, Makbule Nur Doğruyol, Fevziye Kabukcuoğlu 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, 
İstanbul 
 
Giriş-Amaç: İnce iğne aspirasyonu, tükrük bezi lezyonlarının preoperatif değerlendirilmesinde 
güvenilir ve etkili bir yöntemdir. Neoplastik ve nonneoplastik lezyonların ayırımı yanı sıra benign ve 
malign neoplazilerin tiplendirilmesine de olanak sağlamaktadır. Alt tipler arasındaki benzer morfoloji 
ve lezyonlar içerisindeki heterojenite bazen sitolojik tanıyı sınırlamaktadır. Amerikan Sitopatoloji 
Derneği ve Uluslararası Sitoloji Akademisi’ nin önerdiği Milan Raporlama Sistemi(MRS) ile 
raporlamada standardizasyon hastaların klinik yönetimine kılavuz sağlayacaktır.Tükrük bezi ince iğne 
aspirasyon biyopsilerini MRS ne göre değerlendirmek ve histopatolojik tanılarla uyumlarını 
belirlemeyi amaçladık. 
 
Yöntem: 2016-2020 yılları arasında kliniğimizde değerlendirilen 315 hastaya ait tükrük bezi sitolojisi 
preperatları MRS ye göre gruplandırıldı; nondiagnostik (Kategori 1), nonneoplastik (Kategori 2), 
önemi belirsiz atipi/AUS (Kategori 3), benign neoplazi (Kategori 4A), malignite şüphesi 
bilinemeyen/SUMP (Kategori 4B), malignite şüphesi (Kategori 5), Malignite (Kategori 6). Eksizyon 
yapılan 91 olguda histopatolojik tanılar ile korelasyon incelendi. 
BULGULAR: 101(%37.6) kategori 1 tanısı alan olgunun 13’ ünde tru-cut biyopsi uygulandı. 3 
pleomerfik adenom (PA), 3 Warthin tümörü (WT), 1 onkositom, 1 bazal hücreli adenom (BHA), 1 
lipom, 1 adenoid kistik karsinom (AKK), 2 mukoepidermoid karsinom (MEK), 1 asinik hücreli 
karsinom (AHK) tanısı kondu. Neoplazi riski (NR) %100, malignite riski (MR) %37.6 olarak 
hesaplandı. Kategori 2 de 66 (%20.95) olgu yer almaktaydı. Biyopside 3 olguda granülomatöz 
siyeloadenit, 2 olguda lenfoepitelyal kist saptanırken; NR ve MR %0 idi. Kategori 3 olgularımızın 
%1.9 (6 olgu) unu oluşturmaktadır. Histopatoloji ile 1 WT, 1 MEK, 1 Hodgkin lenfoma, 1 foliküler 
lenfoma tanılarına ulaşılırken 2 olgunun doku konfirmasyonu yoktu. NR %100, MR %75. Kategori 4A 
da yeralan 121(%38,41) olgunun eksizyon tanıları PA (32 olgu), WT (26 olgu), lipom (2 olgu),BHA 
(1 olgu) ve MR %0’ dır. Kategori 4B’ de NR %100, MR %0’ dır. Kategori 5’de 2 (%0.64) vaka 
yeralırken, doku tanısı yalnız bir vakada ve PA’dır; bu da NR ve MR oranlarımızın %100 olasına sebep 
oldu. Kategori 6 tanısı alan 9 olgunun üçü sitolojik olarak skuamöz farklılaşma gösteren 
karsinom,yüksek dereceli karsinom (3 olgu), AKK(3 olgu) olarak yorumlanmıştır. Operasyon 
materyallerinde skuamöz farklılaşma gösteren neoplazilerden biri MEK, diğeri skuamöz hücreli 
karsinom metastazı tanısı alırken, üçüncü olgunun doku tanısına ulaşılamadı. Yüksek dereceli 
karsinom tanısı alanlarda doku konfirmasyonları şöyle idi: tükrük bezi kanal karsinomu, malign 
melanom metastazı, skuamöz hücreli karsinom metastazı. Sitolojik olarak AKK tanılarımız 3 olguda 
da doku tanıları ile uyumludur. Katergori 6 da NR ve MR %100’ dür. 
 
Tartışma ve Sonuç: Yeterli örnekleme, değerlendirmede deneyim, klinik bulgular ile birlikte çoğu 
tükrük bezi kitlesinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ile tanıya ulaşılabilmektedir. MRS ile sağlanan 
standardizasyonun, klinisyenlere takip ve tedavi aşamasında yol gösterici olacağının düşünmekteyiz. 
 
 
Anahtar Kelimeler: İnce iğne aspirasyon biyosi, Malignite riski, Milan raporlama sistemi, Tükrük 
bezi 
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S-16  Parotis Yerleşimli Tümörlerde Sitoloji ve Histopatoloji Sonuçlarımızın Son 2 Yıllık 
Korelasyonu 

 
Hilal Balta, Muhammet Çalık, İlknur Çalık, Gökhan Artaş 
 
Fırat Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
 
Giriş ve Amaç: İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB), tüm baş-boyun kitlelerinde olduğu gibi tükürük 
bezi kitlelerinin de preoperatif değerlendirilmesinde ve tedavinin planlanmasında sık kullanılan, 
güvenilir ve ucuz bir yöntemdir. Parotis bezi kaynaklı kitlelerin tedavisine karar verilirken, lezyonun 
benign mi yoksa malign mi olduğunun ameliyat öncesi dönemde bilinmesi önemlidir. İİAB bu konuda 
önemli bilgiler vererek seçilecek tedavi yönteminin belirlenmesinde yardımcı olabilmektedir. 
Çalışmamızın amacı, parotis bezi kitlelerinde İİAB sitopatolojik tanılarımız ile postoperatif patolojik 
incelemelerimizin karşılaştırılmasıdır. 
 
Yöntem: Çalışmamızda retrospektif olarak Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Bölümünde 
2019 Ocak-2021 Şubat yılları arasında parotis bezinde kitle nedeni ile ameliyat edilen 33 olgunun 
sitolojik tanıları, eksizyonel biyopsi tanılarıyla karşılaştırıldı. Histopatolojik sonuçlar değerlendirildi. 
 
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması (50,55±15,57 yaş aralığında) 21 (%63,6) erkek, 12 (%36,3) 
kadın hasta dahil edilmiştir. Olguların sitopatolojik tanılarını incelediğimizde 2’sinde (%6) gönderilen 
materyal tanı için yeterli özellikte izlenmemiştir. 5’i (%15,1) benign sitoloji olarak raporlanmıştır.7’si 
(%21,2) Pleomorfik adenomla uyumlu, 9’u (%27,2), Warthin tümörü lehine, 4’ü (% 12,1) malignite 
şüpheli, 2’si (%6) malign sitoloji, geri kalanlar ise mezenkimal neoplazi, dermoid kist, kist içeriği, 
nonkazefiye granulomla uyumlu sitolojik bulgular olarak raporlanmıştır. Histopatoloji sonuçları 
incelendiğinde ise 2 malign sitolojinin eksizyonel sonuçları skuamöz hücreli karsinom ve asinik hücreli 
karsinom olarak rapor edilmiştir. Postoperatif incelemede en sık rastlanan benign patolojiler 
pleomorfik adenom (n=12; %36,3) iken, diğer benign patoloji (n=12; %36,3) Warthin tümörü olarak 
izlenmiştir. 1 Mezenkimal neoplazi ise pleksiform fibrohistiyositik tümör, 1 yetersiz sitoloji 
mukoepidermoid karsinom yüksek dereceli, 1 benign sitoloji mukoepidermoid karsinom düşük 
dereceli, 1 benign sitoloji multipl onkositik kist adenom, 1 yetersiz sitoloji de lenfoepitelyal kist olarak 
değerlendirilmiştir. Lateralite açısından yapılan değerlendirmede lezyonlar 16’sı sağ parotiste, 16’sı 
sol parotiste, 1’i ise sağ ve sol parotiste olmak üzere multifokal yerleşimlidir. Lezyonların ortalama 
büyüklüğü 20,8 mm’dir (min:3 mm, mak:50 mm). 
 
Tartışma ve Sonuç: İİAB, hem nispeten az komplikasyon oranları ve daha az noninvaziv bir yöntem 
sayılması nedeni ile çoğu kulak burun boğaz kliniğinde sıklıkla uygulanmaktadır. Bu çalışmada parotis 
bezi kitlelerinde İİAB sonuçlarımız ile cerrahi sonrası patoloji sonuçlarımız arasındaki korelasyon 
incelenmiştir. Çalışmamızda ayrıca diğer çalışmalardan farklı olarak en çok tanı alan benign parotis 
bezi kitlesi pleomorfik adenom ve warthin tümörü arasında eşit paylaşılmıştır. Literatürle uyumlu 
olarak 4 olgumuz malign tanı almıştır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: parotis bezi, pleomorfik adenom, whartin tümörü, İİAB 
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S-17  Tiroid İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi İle Histopatoloji Sonuçları ve USG 
Bulgularının Karşılaştırılması ve Yanlış Pozitif Sonuçların İrdelenmesi 

İlkay Çınar 
 
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, Giresun 
 
Giriş-Amaç: Tiroid nodülleri toplumda yaygın olarak görülmesine rağmen, nodülün malign olma riski 
%5-10 civarındadır. Tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisi, tiroid nodüllerinin benign / malign ayrımında 
ve hasta takibinde yaygın olarak kullanılan, hasta yönetimini ve ameliyat kararını etkileyen en önemli 
tetkiktir. Bu araştırmanın amacı tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS) yapılan ve sonrasında 
opere edilen olguların sitoloji, histopatoloji ve radyoloji sonuçlarını karşılaştırmak, bölümümüze ait 
sonuçları literatür eşliğinde değerlendirmek ve yanlış pozitif hastalarda tanıya etki eden faktörleri 
araştırmaktır. 
 
Yöntem: Giresun Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde, 2017-2020 yılları arasında, İİAS 
uygulanan ve sonrasında tiroidektomi operasyonu geçiren 185 hastanın sitoloji ve biyopsi sonuçları 
retrospektif olarak incelendi. Hastaların İİAS sonuçları Bethesda sistemine göre kategorize edildi, 
ultrasonografi (USG) bulguları ve nihai patoloji sonuçları kaydedildi. Veriler istatiksel olarak 
değerlendirildi. İstatistiksel çalışmada SPSS Statistics 21.0 programı kullanıldı, tanımlayıcı testler 
uygulandı. Dört gözlü tablo ile duyarlılık ve özgüllük hesaplandı 
 
Bulgular: Olguların 34’ü (%18.4) erkek, 151’i (%81.6) kadındır. Sitoloji sonuçlarına göre 68 
(%36,8) vaka benign, 24 (%13) vaka malign/malignite şüphesi, 72 (%38.9) vaka önemi belirsiz 
atipi, 3 (%1.6) vaka folliküler neoplazi şüphesi, 2 (%1.1) vaka Hürthle hücreli folliküler neoplazi, ve 
16 (%8.6) vaka tanısal olmayan sitoloji tanısı almıştır (Tablo I). Sitoloji tanısı malignite 
şüpheli/malign olan olgulardan biyopsi sonucunda 1’i (%4.2) Hürthle hücreli karsinom, 11’i (% 45.8) 
papiller karsinom, 1’i(%4.2) Papiller benzeri nükleer özelliklere sahip non invaziv foliküler tiroid 
neoplazmı (NIFTP) olarak raporlanmıştır (Tablo II). Sitolojisinde malign tanısı alıp, histolojik tanısında 
papiller karsinom olmayan 11 vaka incelendiğinde, bunlardan 7’sinde papiller mikrokarsinom 
(%29.2), 2’sinde folliküler adenom, 1’inde Hürthle hücreli adenom, 1 vakada diffüz hiperplazi 
görüldü. Papiller mikrokarsinom 5 vakada sitoloji yapılan aynı nodülde (doğru pozitif), 2 tanesinde 
de farklı lobda (yanlış pozitif) tespit edildi. Üç vakada aynı zamanda Hashimoto tiroiditi saptandı. 17 
hastanın kayıtlarda USG raporu yoktu. Papiller karsinom tanısı almış 8 hastanın USG raporu 
incelendiğinde 6’sında nodül hipoekoik olarak raporlanmıştı. 1 tanesi izoekoik heterojen solid nodül 
olarak tarif edilmiş, 1’i ise benign, nodüler guatr olarak raporlanmıştı. 2 vakada mikrokalsifikasyon 
tarif edilmekte idi. Duyarlılık ve özgüllük hesaplandığında duyarlılık %85,71, özgüllük %95,62 
bulunmuştur. Pozitif prediktif değer %75, negatif prediktif değer %97,76 dir. 
 
Tartışma ve Sonuç: Yanlış pozitif olgularımızdan 3’ünde folliküler adenom, 3’ünde Hashimoto 
tiroiditi mevcut idi. Hiperaktif nodüller yaymalar selüler olduğunda yanlış pozitifliğe neden olabilmekle 
birlikte, Hashimoto tiroiditi yanlış pozitif tanının en yaygın nedenlerindendir. Hashimoto tiroiditi – 
papiller karsinom birlikteliği de sık görülmektedir. Çoğu vakada USG raporlarına ulaşılamamıştır. USG 
raporuna ulaşılan 8 vakanın 6’sında papiller karsinom çoğunlukla hipoekoik nodül olarak karşımıza 
çıkmıştır. USG’de hipoekojenite ve kalsifikasyon malignite yönünden şüphe uyandıran bulgulardır. 
Tiroid İİAS raporlarken her tanı grubundaki yanılma oranları ve bunların nedenleri bilinerek klinik 
bilgi ve USG raporları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Histopatoloji, Malign sitoloji, Sitopatoloji, Tiroid nodülü, USG, 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Tablo I 
Sitolojik Tanı Sayı %(Yüzde) 

Benign 68 36,8 

Foliküler Neoplazi Şüphesi 3 1,6 

Foliküler Neoplazi Şüphesi/Hurtle Hücreli 2 1,1 

Malign 3 1,6 

Malignite Şüphesi 21 11,4 

Tanısal Olmayan 16 8,6 

Önemi Belirsiz Atipi 72 38,9 

Toplam 185 100.0 

Olguların sitolojik tanılarına göre sayı ve oranları 
 
Tablo II 

Histopatolojik Tanı Sayı Yüzde(%) 

Adenom 2 8,3 

Diffuz Hiperplazi 1 4,2 

Hurtle Hücreli Adenom 1 4,2 

Mikro Karsinom 7 29,2 

NIFTP 1 4,2 

Papiller Karsinom 11 45.8 

Toplam 24 100.0 

Sitolojik tanısı malign ve malignite şüpheli olan vakalarda histopatolojik tanı ve yüzdeleri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-18 Tiroid Bezinin Nadir Görülen Primer ve Sekonder Tümörlerinde, Sitomorfolojik 
Özelliklerin Tanısal Değeri ve Küçük Doku Bloğu İle İmmünhistokimyanın Tanıya 
Katkısı 

 
Tolga Bağlan, Koray Ceyhan 
 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Sitoloji Bilim Dalı, Ankara 
 
Giriş ve Amaç: Tiroid'in nadir görülen primer ve sekonder tümörlerinde, ince iğne aspirasyon 
biyopsisi, yüksek tanısal doğruluk oranına sahipdir. Ancak bazı olgularda spesifik tanı için 
immünhistokimya (İHK) başta olmak üzere tanıya yardımcı yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Modifiye Mengihini tip (MMT) yarı otomatik biyopsi iğnesi, hem sellüler nitelikte yaymalar hem de 
küçük doku bloğu (KDB) elde edilmesine imkan vererek, sitomorfolojik değerlendirme yanısıra 
histopatolojik ve İHK gibi yardımcı tanısal yöntemlerin kullanılmasını mümkün kılmaktadır. 
Merkezimizde uzun yıllardır kullanılan bu biyopsi yöntemi ile tiroidin nadir görülen primer ve sekonder 
tümörlerinde sitomorfolojik özelliklerin, KDB ve İHK’ın tanısal değerini araştırdık. 
 
Yöntem: Çalışmaya 2007-2020 yılları arasında, MMT biyopsi iğnesi kullanılarak yapılan ve primer 
tümörler için histopatolojik korelasyonu olan, sekonder tümörler için ise histopatolojik korelasyonu 
veya KDB’de spesifik tanı için yeterli tümör hücresi bulunan olgular dahil edildi. Hematolenfoid 
maligniteler çalışma dışı bırakıldı. İlk adımda olgulara ait yaymalar, primer tanıları bilinmeden, kör 
olarak değerlendirildi ve Bethesda sistemine göre tanı verildi. İkinci adımda, yaymalar ile birlikte KDB 
ve var ise İHK çalışmaya ait lamlar birlikte değerlendirilerek final tanıları elde edildi. Sitomorfolojinin 
ve KDB+İHK’nın duyarlılığı ve pozitif tahmin değerini (PTD) belirlemek için iki farklı senaryo 
oluşturuldu. İlk senaryoda Bethesda sistemine göre malign (M), malignite yönünden kuşkulu (MYK) 
tanı kategorileri pozitif, foliküler neoplazi (FN) / foliküler neoplazi kuşkusu (FNK), önemi belirsiz 
folliküler lezyon (FLUS)/ önemi belirsiz sitolojik atipi (AUS) ve benign (B) tanı kategorileri negatif 
kabul edildi. İkinci senaryoda ise M/MYK/FN/FNK tanı kategorileri pozitif, FLUS/AUS/B tanı 
kategorileri ise negatif olarak kabul edildi. 
 
Bulgular: Çalışmamızda toplam 43 olgu ( 21 olgu medüller tiroid karsinomu (MTK), 2 olgu az 
differansiye tiroid karsinomu, 3 olgu anaplastik tiroid karsinomu, 5 olgu tiroid’e komşu organlardan 
lokal invazyon gösteren skuamöz hücreli karsinom, 6 olgu renal hücreli karsinom (RCC) metastazı, 
2 olgu kolon adenokarsinom metastazı, 2 olgu meme karsinomu metastazı, 1 olgu akciğer 
adenokarsinomu metastazı ve 1 olgu pankreas adenokarsinomu metastazı) vardı. Sitomofolojik 
olarak 43 olgunun 33’ü (%76.7) M, 10’u (%23.2) ise FN tanısı aldı. FN tanısı alan 10 olgunun 6’sı 
RCC, 1’i MTK, 1’i anaplastik tiroid karsinomu, 1’i az differansiye tiroid karsinomu ve 1’i ise meme 
karsinomu metastazıydı. Bethesda sistemine göre hiçbir olgu nondiagnostik, B, FLUS/AUS tanısı 
almadı. Yaymalar, KDB+İHK ile birlikte değerlendirildiğinde FN tanısı alan 6 RCC olgusu, 1 MTK olgusu 
ve 1 az differansiye tiroid karsinomu olgusu M tanı kategorisine yükseltildi. 1 anaplastik tiroid 
karsinomu ve 1 meme karsinomu metastazı olgusunda ise KDB+İHK ek katkı sağlamadı. Bu olgular 
örnekleme hatası olarak kabul edildi. Sitomorfolojik özelliklerin duyarlılığı ve PTD, sırası ile 1. 
senaryoya göre %76.7, %100, ikinci senaryoya göre ise %100 ve %100’idi. KDB+İHK ile birlikte 
elde edilen final tanılarına göre ise duyarlılık ve PTD ise 1. senaryoya göre %95,3, %100 ve 2. 
senaryoya göre ise %100, %100’idi. 
 
Tartışma ve Sonuç: Tiroid'in nadir görülen primer ve sekonder tümörlerinde, sitomorfolojik 
özellikler olguların büyük bir kısmında doğru tanıya ulaşmamızı sağladı. KDB+İHK ise RCC başta 
olmak üzere tanısal problem yaratan olgularda spesifik tanıya ulaşmamıza katkı gösterdi. 
 
Anahtar Kelimeler: Tiroid, sitomorfoloji, küçük doku bloğu, immünhistokimya, metastaz, nadir 
primer tümörler 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-19 Epitelyal Akciğer Tümörleri Tanısında Sitolojinin Yeri ve Eş Zamanlı Biyopsi İle 
Korelasyonu 

 
Seda Duman Öztürk, Gökçe Aşkan 
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Rize 
 
Giriş-Amaç: Epitelyal tümörler akciğerin en sık izlenen tümörleridir. Operasyon ve tedavi öncesi tanı 
için çeşitli yöntemlerle örneklenebilen bu tümörlerde, günümüzde hedefe yönelik tedavilerin ortaya 
çıkışı ile alt tiplendirme önem kazanmıştır. Çalışmamızda epitelyal akciğer tümörleri tanısında bronş 
lavajı (BL), fırça sitolojisi ve eş zamanlı doku biyopsilerini ayrı ayrı değerlendirip, tanıda sitolojinin 
yeri ve sitoloji materyallerinin birbirlerine üstünlüğünü araştırdık. 
 
Yöntem: Kurumumuzda 2010-2020 yılları arasında epitelyal akciğer tümörü tanısı alan toplam 853 
olgu çalışmamıza dahil edildi. Tüm olgulara ait yaş, cinsiyet, tümör tipi, BL ve fırça materyaline ait 
tanılar ele alındı ve bu materyallerin eş zamanlı doku biyopsi örneği tanısına katkısı değerlendirildi. 
BULGULAR: Olguların 127’ si (%15) küçük hücreli karsinom (KHK), 726’ sı (%85) ise küçük hücreli 
dışı karsinom (KHDK) tanılıydı. KHDK’ ların 347’ si (%48) adenokarsinom (AK), 297’ si (%41) 
skuamöz hücreli karsinom (SHK) olup, 82’ sinde (%11) ise alt tip mevcut değildi. Biyopsiye eşlik 
eden BL ya da fırça materyalinden birinin olması durumunda; pozitif tanı ile sitolojik materyal tipi 
arasında ilişkiye bakıldı. Fırça materyalinde pozitif tanı değeri istatistiksel olarak KHDK lehine anlamlı 
bulundu (p=0.003). Biyopsiye eşlik eden hem BL hem de fırça materyali olan 51 KHK, 181 KHDK 
olmak üzere toplam 232 (%27) olgu mevcuttu. Her iki tümör grubunda yaş ortalaması 69 olup, (KHK 
için 49±89 ve KHDK için 51±91) tümör erkeklerde kadınlara oranla daha sık izlendi ve cinsiyet ile 
tümör tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuç izlenmedi (p=0.44). 27 (%53) KHK ve 82 (%45) 
KHDK olgusunun BL materyali sonucu pozitifken, 42 (%82) KHK, 125 (%69) KHDK’ da fırça materyali 
pozitifti. Biyopsiyle eş zamanlı hem BL hem fırça materyali varlığında da, fırça materyalinde pozitiflik 
BL’ ına kıyasla daha fazla izlendi ve pozitif tanı oranı hem KHK hem de KHDK’ larda istatistiksel olarak 
fırça materyali lehine anlamlı bulundu (p=0.04). Tümör alt tiplerine bakıldığında da KHK’ larda yine 
BL’ ına kıyasla fırça materyalinde pozitiflik oranı AK ve SHK’ ya oranla daha yüksek saptandı (%82, 
%66 ve %72). 
 
Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak, KHK’ larda tanıda fırça materyalinin AK ve SHK’ lara kıyasla BL’ 
ından daha üstün olduğu, biyopsinin alınamadığı ya da tanı için biyopsinin veya BL’ ının yeterli 
olmadığı olgularda, fırça materyalinin tümör tipinden bağımsız olarak pozitif tanıda oldukça değerli 
olduğu ve bu sebeple eş zamanlı gönderilmesi gerektiği öngörüldü. Ayrıca hedefe yönelik tedavileri 
şekillendirmede sitolojinin oldukça önemli bir rol oynadığı ve fırça materyalinin sellüler olması 
durumunda genetik inceleme için de kullanılabileceği düşünüldü. 
 
 
Anahtar Kelimeler: bronş lavajı, fırça sitolojisi, akciğer, karsinom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-20 Pulmoner Nöroendokrin Tümörlerde Ki-67 İndeksinin Sitohistolojik Korelasyonu 
 
Dilek Ece, Gonca Gül Geçmen 
 
Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İstanbul 
 
Giriş ve Amaç: Ki-67 indeksi, pulmoner nöroendokrin tümörlerde gastroenteropankreatik 
nöroendokrin tümörler gibi tanı kriteri olarak kullanılmamaktadır. Bununla birlikte Ki-67 indeksi bu 
tümörlerin tedavi planı ve prognozunun belirlenmesinde onkologlar tarafından sıklıkla istenmektedir. 
Bu çalışmada sitolojik örneklere ait hücre bloğu kesitlerinde gözlenen Ki-67 indeksinin doku ile uyumu 
karşılaştırılmış ve günlük uygulamada güvenilirliği araştırılmıştır. 
 
Yöntem: Merkezimiz patoloji kliniği arşiv kayıtlarından sitolojik olarak pulmoner nöroendokrin tümör 
tanısı almış ve daha sonra cerrahi rezeksiyon uygulanmış hastalar tarandı. Hastaların sitolojik ve 
histolojik materyallerinde gözlenen Ki-67 indeksleri karşılaştırıldı. Ki-67 indeksi rezeksiyon 
materyallerinde sıcak alan (hot spot) yöntemi temel alınarak değerlendirildi. Hücre bloğu örnekleri 
kabul gören bir teknik bulunmadığından hem sıcak alan yöntemi kullanılarak, hem de bloktaki tüm 
hücreler birbirine oranlanarak (Ki-67 pozitif hücre sayısı / bloktaki hücre sayısı) hesaplandı. Sıcak 
alan yönteminde hastaya ait her iki materyal hem mikroskop başında hem de fotoğraf üzerinden 
sayıldı. 
 
Bulgular: Çalışmaya pulmoner nöroendokrin tümör tanısı alan 12 hastaya ait sitolojik ve histolojik 
materyaller dahil edildi. Doku karşılığı bulunmadığından küçük hücreli karsinomlar çalışmaya dahil 
edilmedi. 
Ki-67 indeksinden bağımsız olarak sitolojik örneklerde düşük/orta dereceli nöroendokrin tümör tanısı 
alan hastalardan (5) ikisinin rezeksiyon örneği tipik karsinoid tümör, üçünün ise atipik karsinoid 
tümör olarak değerlendirildi. Sitolojik olarak yüksek dereceli nöroendokrin tümör tanısı alan 
hastaların (7) tümünün rezeksiyonu büyük hücreli nöroendokrin karsinom olarak yorumlandı. 
Sıcak alan yöntemi ile fotoğraflama temel alındığında tipik karsinoid tümörlerde Ki-67 indeksi %2 ve 
%7 bulunurken, hücre bloğunda bu değer % 2 (her iki tümörde) olarak belirlendi. Atipik karsinoid 
tümörlerde %1, %2 ve %6 olarak izlenen oranlar; hücre bloklarının tümünde %1 olarak hesaplandı. 
Büyük hücreli nöroendokrin karsinomlarda bu oranlar % 41-83 arasında iken, hücre bloğu 
örneklerinde % 16-57 arasında değişmekteydi. Hücre bloğu örneklerinde Ki-67 indeksinin bloğun 
genelinin değerlendirildiği yöntemde sıcak alan yöntemine göre daha düşük değerlerde olduğu 
gözlendi. Mikroskop başı sayımlarda fotoğraflama yöntemi ile daha yakın sonuçlar elde edildi. 
Bununla birlikte özellikle yüksek dereceli nöroendokrin tümörlerde hücre bloklarının büyük 
bölümünde Ki-67 indeksinin rezeksiyon materyalini yeterince yansıtmadığı dikkati çekti. 
 
Tartışma ve Sonuç: Sonuçlar örnek sayısı az olmakla birlikte sitolojik materyalde gözlenen Ki-67 
indeksinin pankreatik nöroendokrin tümörlerdeki kadar güvenilir olmadığını göstermiştir. Hücre bloğu 
ve doku uyumunun özellikle yüksek dereceli nöroendokrin tümörlerde oldukça düşük olduğu 
gözlenmiştir. Bu durum, pulmoner nöroendokrin tümörlerde, daha çok sayıda örnek ile daha güvenilir 
ve anlamlı sonuçlar elde edilene kadar, hem tanı hem de tedavi planının belirlenmesinde Ki-67 
indeksinden bağımsız olarak morfolojik kriterlerin esas alınmaya devam edilmesi gerektiğini 
düşündürmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Kİ-67, pulmoner nöroendokrin tümör, sitoloji, hücre bloğu 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-21 Endobronşial Ultrasonografi Yapılan Hastalarda Tanısal Değerlendirmede 
Sitopatoloğun Karşılaştığı Tekniğe Bağlı Zorluklar: 6 Yıllık Deneyim 

 
Gülay Aydoğdu 
 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
 
Giriş ve Amaç: Bu çalışmada Endobronşial Ultrasonografi (EBUS) yardımı ile ince iğne aspirasyonu 
(İİA) yapılan hastalara ait örneklerde sitopatolojik değerlendirmede tanısal zorluk yaratan sebeplerin 
tespiti ve paylaşılması amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı rapor arşivinden Ocak 2015-Aralık 
2020 tarihleri arasında tanı alan toplam 651 EBUS İİA raporu geriye dönük incelendi. Örneklerin 
tamamına yakını (% 98’i) aynı sitopatolog tarafından değerlendirilmiştir. Olguların demografik 
özellikleri belirlendi, yaymalarda değerlendirme güçlüğüne neden olan sebepler hiposellülarite, 
kanama, fiksasyon kusuru şeklinde gruplandırıldı. Ayrıca yüzey epitel hücreleri ile kontamine örnekler 
belirlendi. Sonuçlar yıllara göre tanısallık oranları ile karşılaştırıldı ve istatistiksel olarak 
değerlendirildi. 
 
Bulgular: Olguların yaş ortalaması 56.45 (17-81) yıl olarak saptandı. Bunların 437’si (% 68 ) erkek, 
214’ü (% 32) kadın idi. 2015 yılından itibaren hiposellüler nitelikli örnekler % 58.2, %32.1, %30, % 
48, % 20.7 ve %7.7, kanamalı örnekler %3.2, %14.6, 0, %1.6, %2.5, %1.6, fiksasyon kusuru 
saptanan örnekler ise %6.4, %3.6, %2.2, 0, %0.4, 0 oranındadır. Örneklerin %6.3’ü yüzey epitel 
hücreleri ile kontamine nitelikteydi. Tanı alan örneklerin yıllara göre oranı, sırası ile % 32.2, % 50, 
% 67.4, % 50.4, %76.4 ve %90.7 olarak belirlendi. Yıllara göre hiposelülerite oranı giderek azalırken, 
tanısal nitelikli örneklerin oranı artmış, ikisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon 
saptanmıştır (r:0.943, P=0.005). 
 
Tartışma ve Sonuç: EBUS İİA optimal koşullarda hasta başı yeterlilik değerlendirmesi eşliğinde 
yapılmalır. Yeterli teknisyeni olmayan, sitopatoloğu az olan merkezlerde, klinisyen ve sitopatologun 
iletişim halinde olması ve deneyim birikimi sonucunda, tanı oranının belirgin derece artabileceği 
görüldü. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Ebus, İia, Sitolojik Tanı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-23 Kan Nötrofil Sayısı Yüksekliği Plevral Efüzyonlu Hastalarda Maligniteyi  
Destekler mi? 

 
Gülname Fındık Güvendi 
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye 
 
Giriş ve Amaç: Plevral aralıkta sıvı birikmesi genel olarak toraks içinde gelişen lezyonlara sekonder 
olarak oluşur. Daha az oranda sistemik veya toraks dışı sebeplerle gelişebilir. Plevral efüzyonların 
sebepleri; çalışmanın yapıldığı coğrafi bölge, hastane ve kliniğin özellikleri ve kullanılan tanı 
yöntemlerine göre değişmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda ülkemizde tüberküloz ve malignite 
kaynaklı plevral effüzyonların sıklığı artmıştır. 
Terminal evre kanserler sıklıkla malign plevral effüzyona neden olur. Hızlı tanı koymak önemlidir. Bu 
hastaların %25’inde efüzyon kanserin ilk belirtisi olarak görülebilir. Akciğer kanseri, meme kanseri 
ve lenfomalar malign plevral efüzyonların yaklaşık %75’ini oluşturur. Çalışmamızın amacı plevral 
effüzyonla gelen hastalarda histopatolojik tanı sonrası hastaların restrospektif değerlendirilmesi ve 
eş zamanlı alınan kan hemogram parametrelerinin kıyaslı olarak incelenmesidir. 
 
Yöntem: Çalışmaya 2019-2020 yılı içerisinde sitolojik tanıları benign, malign, malignite kuşkulu olan 
110 hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalardan tam kan sayımları mevcuttu. Tam kan 
sayım parametreleri (lökosit sayısı, nötrofil sayısı ve yüzdesi, lenfosit sayısı ve yüzdesi, trombosit, 
PCT, PDW ve MPV) incelendi. İstatistiksel analiz İstatistiksel analizler, IBM SPSS Statistics, Version 
23.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) programı ile gerçekleştirildi. Sürekli sayısal değişkenlerin gruplar 
arasındaki ilişkisi analiz edilmeden önce gruplardaki örnek sayısı göz önünde bulundurularak 
normallik analizleri gerçekleştirildi. Bunun için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri’nin yanı 
sıra kurtosis, skewness, %CV değerleri ve histogram grafikleri incelendi. İkiden fazla grubun 
bulunduğu bağımlı değişkenlerdeki sayısal fark analizlerinde normal dağılım gösterenler için One-way 
Anova testi, normal dağılım göstermeyenler için ise Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Anlamlılık tespit 
edilmemesi durumunda bu analizlerden elde edilen p değerleri raporlandı. Anlamlılık tespit edilmesi 
durumunda ise post-hoc Bonferroni düzeltmesi yapılarak ikili gruplar halinde karşılaştırıldı. Gruplar 
arasında kategorik verilerin dağılımındaki fark, Ki-kare testi ile değerlendirildi. Anlamlılık sınırı p < 
0.05 olarak kabul edildi. 
 
Bulgular: Hastanemizde tanı alan plevral efüzyonların nedenleri, Tablo-1’de özetlenmiştir. Plevral 
efüzyonların en sık nedeni akciğer karsinomudur (%24). Klinik akciğer karsinomu tanısı alan 
hastaların % 66.7 sı malign, %11.1 malignite şüpheli, %22.2 si benign tanı almıştır. Klinik olarak 
pnömoni tanısı almış hastaların tümü benign tanı almıştır. Diğer plevral efüzyona neden olan 
hastalıklardan sitolojik olarak malign tanısı alanlardan over tümörleri 2. Sıklıktadır. Patolojik tanı 
olarak benign tanı alan hastalarda sıklık sırası pnömoniler ve konjestif kalp yetmezliğidir. 
Hasta grupları yaş ve cinsiyet açısından değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı farklılık 
saptanmadı. (p değerleri sırasıyla 0,424 ve 0,269) Malign hasta grubunda lökosit sayısı benign ve 
şüpheli hasta grubunda yüksek olmasına rağmen yükseklik anlamlı değildi. Nötrofil sayısı malign 
hasta grubunda benign hasta grubuna kıyasla anlamlı olarak yüksekti. (p:0,016) (Şekil 1.)Diğer 
değişkenler açısından anlamlı fark saptanmadı. (nötrofil yüzdesi, lenfosit sayısı ve yüzdesi, trombosit, 
PCT, PDW ve MPV) (Tablo 1.) 
 
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda en sık plevral efüzyon sebebi malignitelerdir. Klinik olarak malign 
hastalık tanısı alan hastaların çoğuna sitolojik olarak malign tanısı verilmiştir.Eş zamanlı alınan 
hemogram verilerinin inceleme sonuçlarına göre malign sitoloji tanısı alan hastalarda nötrofil sayısı 
anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda özellikle malign plevral efüzyon tanısı alan 
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hastalarda nötrofil sayısının lenfosit sayısına oranı yüksektir. Sonuç olarak malign sitolojik tanılı 
efüzyonlarda nötrofil sayısının yüksekliği literatürle uyumlu bulunmuştur. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon,Notrofil sayısı, Malignite 
 
 
 
 
Şekil 1 

 
Hasta grupları arasında nötrofil sayısı dağılımı. 
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Tablo 1 

 
Klinik tanı tablosu 
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Tablo 2 

 
Hasta gruplarına ait demografik veriler ve laboratuvar sonuçları 
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S-24 Koronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) Hastalarında Malign Plevral Efüzyon 
 
Asiye Şafak Bulut, Ayşegül Aksoy Altınboğa, Ayça Dilşad Kuratmer, Sezer Kulaçoğlu 
 
Ankara Şehir Hastanesi 
 
Giriş: COVID-19, 2019 yılı Aralık ayında ilk vakanın Çin’in Wuhan kentinden bildirilmesinden sonra 
tüm dünyaya hızla yayılarak global bir sağlık sorunu halini almış multisistemik bir hastalıktır. Klinik 
olarak en sık tutulan organ akciğerler olup hastaların %5-10 kadarında plevral efüzyon görülür. 
 
Olgular: Türkiye’deki ilk vakanın bildirildiği Mart 2020 ile Aralık 2020 tarihleri arasında PCR testi ile 
COVID-19 tanısı doğrulanmış, çeşitli şikayet ve semptomlarla hastaneye yatırılmış ve plevral 
efüzyonları örneklenmiş 32 hastaya ait sitolojik örnek retrospektif olarak değerlendirilmiş, hastalara 
ait klinik ve laboratuvar bulguları hasta dosyaları incelenerek elde edilmiştir. 
32 hastanın 8’inde malign plevral efüzyon tespit edilmiştir. Kadın/erkek oranı 3/5, hasta yaşı 
kadınlarda 57-90 (ortalama:70), erkeklerde 15-75 (ortalama: 55.4)’tir. Efüzyon üç hastada bilateral 
iken beş hastada daha çok solda olmak üzere unilateraldir. 
Dört olgunun daha önce bilinen malignite hikayesi mevcut olup, primer tümörler bir hastada akciğer 
adenokarsinomu, bir hastada akciğer ve mesane karsinomu, bir hastada meme karsinomu ve bir 
hastada rabdomyosarkomdur. Dört hastadaki primeri bilinmeyen malignitelerin ikisinde bulgular 
akciğer, birinde akciğer ya da tiroid, birinde ise gastrointestinal orijini işaret etmiş olup, hemen tüm 
örneklerde atipik hücrelere lenfositten zengin yoğun iltihabi infiltrasyon eşlik etmektedir. 
Bakteriyolojik incelemelerde sıvı kültürlerinde üreme olmamıştır. 
Hastaların çoğunda akut faz reaktanları yüksek olup, hastaların üçünde akciğer tomografisinde Covid-
19 pnömonisi için tipik görünümler, ikisinde covid-19 pnömonisi için anlamlı olarak yorumlanan 
değişiklikler, üç hastada ise metastatik izlenimi veren tek ya da multipl kitleye eşlik eden minör 
parankimal değişiklikler saptanmıştır. Bir hastada ayrıca bilateral plevral kalınlaşma mevcuttur. 
Hastalardan dördü metastatik hastalık ve/veya covid-19 hastalığı nedeni ile yaşamını yitirmiştir. 
 
Sonuç: Covid-19 hastalığı başta akciğerler olmak üzere çeşitli organları etkileyerek ölümcül olabilen 
multisistemik bir hastalıktır. Bilgisayarlı tomografi ile tespit edilen akciğer bulguları iyi tanımlanmış 
olup hastaya ve hastalık evresine göre değişiklikler görülmekle birlikte buzlu cam dansiteleri ve 
konsolidasyonlar en sık görülen bulgulardır. Plevral efüzyon, coronavirüs hastalığının bir 
komplikasyonu olarak erken ya da geç dönemde ortaya çıkabilir. Covid-19 hastalarında efüzyon 
oranlarına yönelik az sayıda çalışma mevcut olup akciğer tutulumuna %32 kadar hastada plevral 
kalınlaşma, %5-10 kadar hastada plevral, %5 hastada perikardial, nadiren de peritoneal efüzyonun 
eşlik ettiği bildirilmekte, efüzyonların şiddetli inflamasyon göstergesi ve dolayısıyla kötü prognostik 
faktörler olabileceği düşünülmektedir. Virüsün çeşitli organlardaki etkisinin direk viral etkiye (virüsün 
S proteininin ACE2 reseptörlerine direk bağlanması) ve viral replikasyon sonrası virüsün kanla 
taşınmasının indüklediği inflamatuar mediatörlere/sitokin fırtınasına (IL1, IL6, TNFalfa..) bağlı olduğu 
düşünülmekte olup efüzyonların muhtemel mekanizması da bunların respiratuar, kardiovasküler ve 
gastrointestinal sistemlere etkisi olabilir. Hemen tüm olgularımızda maligniteye kronik inflamasyonun 
eşlik etmesi, efüzyonun hem malignite, hem de viral infeksiyona bağlı olabileceğini düşündürmüş, 
primeri bilinmeyen malignitelerde, viral infeksiyon varlığının, hastalığın ortaya çıkışını 
sağlamış/hızlandırmış olabileceği düşünülmüştür. Sonuç olarak çoğu efüzyon inflamatuar olmakla 
birlikte, akciğer primer ve metastatik malignitelerinin klinik ve radyolojik bulgularının non-spesifik 
özellikte olabileceği ve infeksiyonları taklit edebileceği göz önünde bulundurularak Covid-19 
hastalarındaki efüzyonların sitolojik olarak incelenmesi ve sonuçları ortaya koyacak daha geniş 
çalışmaların yapılması önemlidir. 
 
Anahtar Kelimeler: plevral efüzyon, malign, covid-19 
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S-25 Perikardiyal Effüzyon Olgularımızın Uluslararası Seröz Sıvı Sitopatoloji Raporlama 
Sistemi Eşliğinde Retrospektif Analizi 

 
Orhan Semerci, Hasan Güçer 
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji 
Anabilim Dalı, Rize 
 
Giriş ve Amaç: Seröz kavitelerde neoplastik ve non-neoplastik çok sayıda sebebe bağlı olarak 
effüzyon gelişebilir. Bu sıvıların sitopatolojik yöntemlerle incelenmesi sonucunda ortaya konulan 
bilgiler, hastanın klinik yönetimi açısından son derece yüksek bir kıymet taşımaktadır. Diğer sitolojik 
materyallerde (tiroid, serviks, idrar, tükürük bezi) ortak raporlama sistemlerinin kullanımı ile belli bir 
ölçüde standardizasyon sağlanmıştır. Ancak seröz sıvılar için bu tür bir ortak raporlama sistemi çok 
yakın geçmişe kadar mevcut değildi. Bu boşluğu doldurmak için en güncel literatür verilerine ve 
deneyimli sitopatologların ortak görüşlerine dayanarak ‘’Seröz Sıvı Sitopatolojileri için Uluslararası 
Raporlama Sistemi’’ (ISRSFC) geliştirilmiştir. Bu çalışmada amacımız, perikardiyal effüzyon 
olgularımızı ISRSFC eşliğinde değerlendirmektir. 
 
Yöntem: 2010-2020 tarihleri arasında hastanemiz patoloji laboratuvarına gönderilen 82 adet 
perikardiyosentez materyali içerisinden preparatlarına erişebildiğimiz 64 olgu çalışmaya dahil 
edilmiştir. Olgulara ait preparatlar H.G ve O.S tarafından orijinal patoloji raporundaki tanıları 
bilinmeksizin yeni tanımlanan ISRSFC’ ye uygun olacak şekilde tekrar değerlendirilmiştir. Olguların 
tamamında santrifüj sonrası konvansiyonel yayma ve hücre bloğu yöntemleri kullanılmıştır. 
 
Bulgular: Toplamda 64 olgu çalışmaya dahil edilmiş olup, olguların 32’si (%50) kadın, 32' si (%50) 
erkekti. Olguların yaş ortalaması 68.45 (30-93) idi. Ortalama PE hacmi 30.67 cc (3-150) idi. 
Hastaların 22’ sinin (%34) geçmişinde malignite tanısı mevcuttu. Tüm olgulardan 44 tanesi (%68.8) 
malignite açısından negatif (NFM), 1 tanesi (%1.6) malignite yönünden şüpheli (SFM), 19 tanesi 
(%29.7) malign (MAL) şeklinde değerlendirildi. ‘’Tanısal Olmayan Sitoloji (ND)’’ ve ‘’Önemi Belirsiz 
Atipi (AUS)’’ kategorisinde yer alan olgumuz yoktu. Akciğer adenokarsinomu PE’ye neden olan en sık 
malignitedir. Bunu akciğer skuamöz hücreli karsinomu ve meme karsinomu takip etmektedir. NFM 
grubu içerisinde PE' nin en sık nedeni konjestif kalp yetmezliğidir. 14 hastada ise sebep 
bilinmemektedir. Klinik verilerine ulaşabildiğimiz 53 olgunun PE örneklemi sonrası ortalama takip 
süresi 32.65 ay olup (1-112), 20 olgu (%37,7) ölmüştür. Olgulardaki ortalama genel sağ kalım süresi 
10.3 aydır. NFM kategorisinde malignite riski serimiz için %18.1 olarak hesaplanmıştır. 
 
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda yeni tanımlanmış ISRSFC sisteminin PE’lerdeki uygulamasını 
değerlendirdik. En sık tanısal kategori NFM olup bunu MAL kategorisi izlemiştir. MAL kategorisini 
oluşturan olguların tamamı sekonder malignitelerdir. MAL kategorisi benzer çalışmalarla 
karşılaştırıldığında daha yüksektir. İki olgumuzda reaktif mezotel hücresi izlenmemiş olmakla birlikte 
histiyositler ve diğer inflamatuar hücresel elemanlar mevcuttur. Bu iki olgu için klinikopatolojik 
uyumsuzluk meydana getirebilecek bir durum saptanmadığından ND kategorisi kullanılmamıştır. 
Hücre bloğu ve immünhistokimyanın yardımı ile hiçbir olgumuz AUS kategorisi içerisine dahil 
edilmemiştir. NFM kategorimizdeki malignite riski literatürdeki ile benzer orandadır. 
 
Sonuç olarak, seröz sıvıların sitolojik tanısı için kullanımı önerilen bu sistemin perikardiyal effüzyon 
sıvılarında da kolaylıkla uygulanabileceğini düşünüyoruz. 
 
Anahtar Kelimeler: perikardiyal effüzyon, sitopatoloji, effüzyon sitolojisi 
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S- 26 Seröz Efüzyonlarda Malignite Sıklığı ve Dağılımı: COVID-19 Pandemi Süreci 
Deneyimi Eşliğinde 

 
Doğu Vurallı Bakkaloğlu, Hafize Özdemir, Dilek Yılmazbayhan, Yasemin Özlük 
 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
 
Giriş: Seröz efüzyonlar sitopatoloji pratiğinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Malignitelerin ilk 
prezentasyonu seröz efüzyon ile olabilir. Bu çalışmada merkezimizin son üç yıllık efüzyon materyalleri 
üzerinde malignite alt tip dağılımları, cinsiyetler arası farklılıklar ve COVID-19 pandemisinin rutin 
pratiğe yansımaları sorgulandı. 
 
Gereç ve Yöntem: Arşivimizde kayıtlı, 01 Ocak 2018 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında 1370 
hastaya ait 1817 seröz efüzyon çalışmaya dahil edildi. Klinik ve radyolojik detay verilere hastane 
sistem kayıtlarından ulaşıldı. Benign, atipik, malign ve nondiagnostik olmak üzere tanılar 
gruplandırıldı. Malign efüzyonlarda bulundukları vücut boşlukları, tümör tipi, yaş ve cinsiyet 
dağılımları irdelendi. Pandemi öncesi dönem ve pandemi dönemi karşılaştırıldı. Tüm analizler için 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 21 programı kullanıldı. 
 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 58,5±18,1 olup, erkekler %55,8’ini (n=764) oluşturmaktaydı. 
Efüzyonların dağılımı şu şekildeydi: 1347 (%74,1) plevra, 431 (%23,7) periton ve 39 (%2,1) 
perikard. Tanısal olarak 466’sı malign, 1073’ü benign, 175’i atipik ve 103’ü nondiagnostik grupta idi. 
Efüzyonun lokalizasyonu ile malignite görülme sıklığı arasında farklılık saptanmadı (p=0,09). Kadın 
hastalarda malign efüzyonlar erkeklere göre daha yüksek oranda belirlendi (%33,8 ve %21,3; 
p<0,001). 
Malign efüzyonlar içerisinde 310 (%84,2) karsinom, 26 (%7,1) hematolenfoid malignite, 7 (%1,9) 
sarkom, 1 (%0,2) malign melanom ve 4 (%1,1) malign mezotelyoma saptandı. Erkeklerde en sık 
akciğer (%46) ve gastrointestinal sistem (GİS) (%31,3) tümörleri mevcut iken; kadınlarda sıklık 
sırasına göre jinekolojik sistem (%31,2), akciğer (%21), meme (%19,5) ve GİS  (%15,6) tümörleri 
görüldü. Akciğer ve GİS tümörleri erkeklerde kadınlara göre iki kat daha sıktı (p<0,001). 
Plevra/perikardda en sık görülen tümör akciğer (n=114, %45,2) kaynaklı iken, peritonda jinekolojik 
sistem (n=46, %39,7) kaynaklı idi. Plevrada akciğer metastazı dışında meme (%14,3) ve mide 
(%10,1) karsinomu metastazları görülürken, peritonda kavite dışından meme (%5,2) ve akciğer 
(%3,8) karsinomu metastazları izlendi. 
İlk prezentasyonu malign efüzyon ile olan 170 (%46,2) hastanın çoğunluğunu akciğer tümörleri 
(%41,8) oluşturmaktaydı (p<0,001). Öncesinde malignitesi bilinen 198 hastanın 14’ünde (%7,1) 
efüzyonda ikinci primer saptandı.  
Malign efüzyonların 270’inde (%57,9) ayırıcı tanı amaçlı immünhistokimya uygulandığı belirlendi. 
İmmünhistokimya ile 199 (%73,7) efüzyonda primer odağı saptamada spesifik sonuç elde edilirken, 
57 (%21,1) efüzyonda immünhistokimya kısmen yönlendirici nitelikte bulundu. İmmünhistokimyaya 
rağmen, karsinom metastazı tanılı 10 efüzyonda primer odak ve 4 efüzyonda malign hücre kökeni 
belirlenemedi. 
COVID-19 pandemisi öncesinde 26 aylık dönemde 1059 hastaya ait 1410 efüzyon mevcut iken, 11 
aylık pandemi sürecinde ise 311 hastaya ait 407 efüzyon mevcuttu (ortalama aylık 54,2 ve 37). 
Pandemi öncesi dönem ve pandemi süreci karşılaştırıldığında, hastaların yaşları, cinsiyet dağılımları, 
malignite oranları ve malign efüzyon hacmi gibi parametreler açısından farklılık saptanmadı (p 
>0,05). 
 
Sonuç ve Tartışma: Seröz efüzyon pratiğinde primer odağa yönelik olası maligniteler cinsiyetlere 
ve vücut boşluğuna göre belirgin farklılık gösterdiğinden immünhistokimyasal panel planlanırken 
klinik özellikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Klinikte malignite öyküsü bilinen hastada ikinci 
primer olasılığı akılda tutulmalıdır. COVID-19 pandemisinin ilk bir yılı seröz efüzyon pratiğinde farklılık 
oluşturmamış olmakla birlikte uzun dönem etkileri şimdilik belirsizliğini korumaktadır.  
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S-27 Mide Endosonografik Ultrasonografik- İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (EUS-İİAB) 
Verilerinin Histopatolojik Tanılarla Korelasyonunun Analizi:5 Yıllık Tek Merkez  
Deneyimi 

 
Hilal Balta, İbrahim Hanifi Özercan 
 
Fırat Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
 
Giriş ve Amaç: Midedeki subepitelyal (intramural-submukozal) lezyonların tanısında endoskopik 
inceleme çoğunlukla yeterli olmayabilir. Bu lezyonların değerlendirilmesi ve sınıflandırılması için ek 
görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Endoskopik ultrasonografi (EUS) subepitelyal patolojilerin 
incelenmesinde ve tanısında tercih edilen yöntemdir. EUS lipom, ektopik pankreas, duplikasyon 
kistleri, karsinoid tümörler, varisler, lenfoma, leiomyom, leiomyosarkom ve gastrointestinal stromal 
tümör, granüler hücreli tümör, metastazlar ve ekstramural lezyonların ayrımında önemli bir yere 
sahiptir. EUS’a ek olarak, şüpheli olgulara ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapılması bu 
lezyonların benign, malign ayrımında anahtar bir rol oynar. Bu olguların yaklaşık %15’i malign sitoloji 
olup, geri kalanı benign özelliktedir. 
 
Yöntem: Çalışmamızda retrospektif olarak Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Bölümünde 
2016-2021 yılları arasında 60 olgunun EUS-İİAB sitoloji tanıları, epidemiyolojik veriler ve diğer 
histopatolojik tanılar eşliğinde değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması (55,92±16,021 yaş aralığında) 33 (%55) erkek, 27 (%45) kadın 
hasta dahil edilmiştir. Olguların sitopatolojik tanılarını incelediğimizde 12’sinde (%20) gönderilen 
materyal tanı için yeterli özellikte izlenmemiştir. 13’ü (%21,6) benign sitoloji olarak raporlanmıştır. 
5 olguda (%8,3) leiomyom, 2’sinde ektopik pankreas (%3,3), 5 olguda (%8,3) gastrointestinal 
stromal tümör/leiomyom ayrımı için doku tanısı gerektiği, 6 olguda (%10) gastrointestinal stromal 
tümör, 2’si (%3,3) mezenkimal neoplazi, 4’ü (%6,6) spindle neoplazm, 1’i (%1,6) stromal tümör, 
2’si (%3,3) nöroendokrin tümör, 4’ü (%6,6) malignite yönünde kuşkulu, 2’si (%3,3) malign sitoloji, 
1’i (%1,6) apse içeriği ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Bu olguların 15’ine takip ve klinik kontrol 
sonrası endoskopik biyopsi uygulanmış, 13 benign sitolojide kronik gastrit bulguları, 1 malign sitoloji 
karsinoma insitu, 1 yetersiz sitoloji de gastrointestinal stromal tümör tanısı almıştır. Sadece 8 olguda 
ise mide total ya da subtotal rezeksiyon materyalleri gönderilmiş olup, benign sitolojilerden 2’si 
inflamatuar fibroid polip, sitopatolojik tanısı leiomyom olan doku tanısı da leiomyom, sitolojik tanısı 
gastrointestinal stromal tümör/leiomyom olanın doku tanısı düşük dereceli gastrointestinal stromal 
tümör, sitopatolojik tanısı gastrointestinal stromal tümör olan 2 olgunun doku tanısı da yüksek 
dereceli gastrointestinal stromal tümör olarak raporlanmıştır. Sitopatolojik tanı olarak malign 
sitolojilerden birinde hodgkin dışı lenfoma düşünülmüş ve lenf nodu eksizyonel biyopsisinde büyük B 
hücreli non-hodgkin lenfoma tanısı almış. Diğer malign sitolojinin karaciğer metastazektomi 
materyalinde gastrointestinal stromal tümör, malignite kuşkulu sitolojinin 1’inde de batındaki kitle 
eksizyonel biyopsisinde gastrointestinal stromal tümör tanısı verilmişti. Bu olgularımıza ek bir başka 
organ hastalığı eşlik ediyor mu diye de incelediğimizde gastrointestinal stromal tümör tanısı alan bir 
olguda pankreas duktal adenokarsinom, diğer 1 leiomyom olgusunda da ciltte diskoid lupus 
eritematozus eşlik etmekteydi. 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Tartışma ve Sonuç: Çalışmaya başlarken amaçladığımız sitoloji ve rezeksiyon materyallerinin 
tanılarının uyumu, EUS-İİAB materyallerinin yeterlilik yüzdeleri ve sitopatolojik tanıların sonucunda 
hastaların takibindeki sonuçların korelasyonunun değerlendirilmesiydi. Ancak 60 olgunun sadece 
15’inde endoskopik biyopsi, 8’inde de rezeksiyon materyali hastanemizde yapılmış olup, diğer 
olguların klinik takip ve kontrol sonuçlarına ulaşma şansımız olmadığından verilerimizin çoğunluğunu 
sitolojik tanı üzerinden değerlendirdik. Materyallerde yeterlilik oranı %80 idi. 2 malign sitoloji ve 4 
malign kuşkulu sitolojileri baz alırsak yeterli sitolojik materyallerde malign sitoloji tanımız %12,5 
olarak izlenmiştir. Bu oran ile de literatürdeki yüzdelik dilimle de uyumlu olarak izlenmiştir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Mide, Endosonografik Ultrasonografi, Endoskopi, İnce iğne aspirasyon biyopsisi, 
sitopatoloji 
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S-28 Karaciğerden Malignite Ön Tanısı İle Gönderilen Trucut Biyopsilerinin Retrospektif 
Analizi Ve Mevcut İmprint Preparatları İle Korelasyonunun Değerlendirilmesi 

 
Gamze Erkılınç1, İbrahim Metin Çiriş1, Demet Gündüz2 
 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbı Patoloji Anabilim Dalı, Isparta 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Isparta 
 
Giriş ve Amaç: Çalışmamızda karaciğer trucut biyopsilerinin retrospektif analizini ve mevcut imprint 
sonuçları ile korelasyonunu değerlendirmeyi amaçladık. 
 
Yöntem:2007-2020 yılları arasında karaciğerde kitle nedeni ile gönderilen 116 olguya ait trucut 
biyopsisinin Hematoksilen&Eozin (H&E) boyalı kesitlerini ve varsa immünhistokimyasal (İHK) boyalı 
preparatlarını retrospektif olarak tekrar değerlendirdik. Olguların yaş, cinsiyet sonuçlarına hastane 
otomasyonundan ulaştık. Histopatolojik sonuçların dağılımı retrospektif tekrar gözden geçirip, trucut 
biyopsisi ile eş zamanlı yapılan 28 olguya ait 1’er adet H&E ve Giemsa boyalı imprint preparatının 
sonucu ile korelasyonunu değerlendirdik. 
 
Bulgular: Olguların yaş ortalaması 64 ±i 11 olup, 53 (%45,6) erkek, 63 (%54,3) kadın idi. Karaciğer 
trucut biyopsilerinden 3 (%2,6)’ü yetersiz örnek, 16 (%14,3)’sı benign (hemanjiom, nekroz, 
enfeksiyoz ajan, siroz..) olup malign olgulardan 17 (%14,9)’si primer (hepatosellüler karsinoma, 
kolanjiosellüler karsinom), 80 (%68,2)’i metastatik olarak gözledik (Metastatik tümörlerin dağılımı 
tablo 1’de sunuldu). 28 olgunun imprint preparatlarından 6’sı benign, 22’si malign olup tüm olguların 
imprint sonuçlarını histopatolojik sonuçları ile uyumlu bulduk. Malign imprint preparatlarında tümör 
hücrelerinin morfolojisini ve paternini değerlendirildiğimizde tümör alt tiplerini belirlemede izlenen 
sitopatolojik bulguların (öncelikle lenfoma, küçük hücreli karsinoma, skuamöz hücreli karsinoma, 
adenokarsinoma) histopatolojik sonuçlar ile uyumlu olduğunu gözledik. İmprint sonuçları ile trucut 
biyopsi sonuçları arasındaki malign, benign ayrımındaki korelasyonu değerlendirdiğimizde sensitivite, 
spesifite, pozitif prediktif değer, negatif prediktif değeri %100 bulduk. 
 
,Tartışma ve Sonuç: Karaciğerde kitle nedeni ile yapılan trucut biyopsilerinde malign olguların 
çoğunluğunu metastatik tümörlerin oluşturduğunu ve primeri bilinmeyen tümörlerden sonra en sık 
pankreatikobilier sistemin metastazını izledik. İmprint yaymaların tümör alt tipini belirlemede 
histopatolojik sonuç ile uyumlu olduğunu izledik. Bu nedenle trucut biyopsisi ile eş zamanlı yapılacak 
imprint preparatın, tanıyı desteklemekte, tümörde tip tayininde öncelikle hangi immünhistokimyasal 
boyalarının isteneceğini ön görmede yardımcı, kolay uygulanabilir bir yöntem olabileceğini 
düşünmekteyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: karaciğer, imprint, primer, metastaz 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Tablo 1 

 
Metastatik tümörlerin dağılımı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-29 İİAB ile Meme Papiller Lezyonları Tanınabilir mi ? Güvenilir Bir Şekilde Benign / 
Malign Ayrımı Yapılabilir mi? 

 
Gülistan Gümrükçü1, Meryem Doğen1, Nilüfer Gürsan2, Barış Boylu1, Fügen Aker1 
 
1SBU, Hamidiye Tıp Fakultesi, Haydarpasa Numune SUAM, Patoloji ABD, İstanbul 
2Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Osmaniye 
 
Giriş ve Amaç: İnce iğne aspirasyon biyopisi (İİAB) meme lezyonlarının tanısında uygulanabilirliği 
olan bir tanı yöntemidir. Ancak memenin papiller lezyonlarının İİAB ile tanısı problemlidir. 
Tüm meme lezyonları arasında papiller meme lezyonlarını İİAB ile doğru tanımak ve diğer meme 
lezyonlarından ayırmak rutin pratikte zordur. Ayrıca, İİAB ile papiller lezyon tanısı alan lezyonların 
benign / malign ayrımını yapmak daha zordur. Bu çalışmadaki amacımız İİAB ile papiller lezyon tanısı 
alan benign ve malign lezyonları histopatolojik tanıları ile karşılaştırmak, merkezimizin İİAB nin 
papiller lezyonlarında tanı doğruluğunu belirlemektir. 
 
Yöntem:Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2010-2020 yılları arasında yapılmış 
5112 meme İİAB vakasından papiller lezyon tanısı almış 346 vaka seçildi. 346 vakanın histolojik 
karşılığı olan 138 inde sitoloji / histopatoloji korelasyonu değerlendirildi. Meme İİAB örnekleri 
merkezimizde “yetersiz”, “benign”, “malign”, “atipik/muhtemel benign”, “atipik/muhtemel malign”, 
and “atipik/NOS” (not otherwisespecified) olarak kategorize edilmektedir. Papiller meme lezyonları 
eski (atypical/indeterminateandsuspicious / probablymalignantbreastlesions (NCI-1996) ve güncel 
(code 3 - atypical, probablybenignandcode 4 - suspicious, probablymalignant (AIC-yokohama-2016) 
sınıflama sistemlerinde gri zonda yer almaktadır. Bu iki kategoriye ek olarak merkezimizde "atipik / 
NOS" kategorisi kullanılmaktadır.İstatiksel hesaplamalarda "benign" ve "atipik/muhtemel benign" 
olgular "benign" ve "Atipik/muhtemel malign" ve "atipik / NOS” olguları “malign" olarak 
değerlendirildi. 
 
Bulgular: Papiller lezyon olarak tanımlanan 346 vakanın dağılımı şöyledir: 183 (52.9%) aspirat 
benign, 82 (23,7%) aspirat atipik/muhtemel benign, 38 (10.9%) aspirat atipik/NOS, 25 (7.2%) 
aspirat atipik/muhtemel malign ve 18 (5.2%) aspirat malign. İİAB ile papiller lezyon tanısı alan 138 
olgunun 102’ sinde( %74) papiller lezyon tanısı histopatoloji ile doğrulandı. Sitoloji ve histopatoloji 
sonuçları uyumsuz olan kalan 36 vaka yeniden gözden geçirildi. Papiller meme lezyonlarını malign 
veya benign olarak ayırt etmenin tanısal doğruluğu istatiksel olarak değerlendirildi. 
Papiller lezyonların benign veya malign olarak ayırt edilmesinde İİAB’nin genel doğruluğu, sensitivite, 
spesifite, pozitif prediktif değeri(PPV) ve negatif prediktif değeri (NPV) sırasıyla %87, %97, %83, 
%72 ve %98 olarak hesaplanmıştır. 
 
Tartışma ve Sonuç: İİAB deneyimli bir patolog ve radyolog işbirliği ile papiller meme lezyonlarının 
tanısında başarılı bir yöntem olarak kullanılabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: meme, İİAB, papiller lezyon 
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S-30 Meme İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi: Atipik Duktal Lezyonların Histopatolojik 
Korelasyonu 

 
İsmail Güzeliş1, Mehmet Ali Uyaroğlu1, İrem Onur2 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Meme ince iğne aspirasyon sitolojisi düşük maliyetli ve az invaziv olduğu için oldukça 
yararlı bir tanı yöntemidir. Ancak günümüzde gittikçe daha az tercih edilen bir yöntem haline 
gelmekle beraber, hâlâ ilk tanı yöntemi olarak tercih eden merkezler mevcuttur. Bu çalışmada 
sitolojik olarak atipik duktal lezyon olarak tarif edilen hastaların klinikopatolojik değerlendirmesi ele 
alınmıştır. 
 
Yöntem: İki sitopatolog (İ.O. ve M.A.U.) tarafından 2011 ve 2020 yılları arasında İzmir Atatürk 
Eğitim ve Araştırma hastanesinde raporlanan toplam 3125 vaka retrospektif olarak hastane bilgi 
işlem arşivi taranarak incelenmiştir. 
 
Bulgular:Atipik duktal lezyon olarak tanı alan 107 vaka (%3.4) saptanmıştır.Toplanan 107 vakanın 
105’i kadın ve yaş ortalaması 47.2 ± 13 tür. Hastaların 72’sinin doku tanısı merkezimizde konarak 
korelasyonu yapılmıştır. Doku tanılarının 36’sı eksizyon ile, 30’u meme koruyucu cerrahi ile ve 6’sı 
tru-cut biyopsi ile yapılmıştır. Doku korelasyonu olmayan 35 hastanın 18’i takipsiz (%51.4), 15’i 
klinik olarak benign değerlendirilmiş (%42.9) ve 2’si operasyonu reddetmiş (%5.7) olarak 
saptanmıştır. Doku korelasyonu yapılan 72 hastanın 36’sı benign (%50) saptanmış olup bu 
materyallerin 20’sini fibroadenom (%27.8), 5’ini intraduktal papillom (%6.9), 4’ünü kompleks 
sklerozan lezyon (%5.5), 3’ünü klasik duktal hiperplazi (%4.2), 3’ünü fibrokistik değişiklikler (%4.2) 
ve 1’ini benign filloides tümör (%1.4) olarak tanı almıştır. Doku korelasyonu yapılan 72 hastanın 
yalnızca 2’si premalign (%2.8) değerlendirilerek duktal karsinomainsitu tanısı almıştır. Doku 
korelasyonu yapılan 72 hastanın 34’ü malign (%47.2) saptanmış olup bu materyallerin 24’ü invaziv 
meme karsinomu-nonspesifik tip (%33.3), 3’ü invaziv lobüler karsinom (%4.2), 2’si invaziv solid 
papiller karsinom (%2.8), 2’si intrakistik papiller karsinom (%2.8), 1’i mikroinvaziv meme karsinomu 
(%1.4), 1’i invaziv sekretuar karsinom (%1.4) ve 1’i invaziv tübüler karsinom (%1.4) olarak tanı 
almıştır. 
 
Tartışma ve Sonuç: Doku korelasyonu, atipik duktal proliferatif lezyon olan sitolojik 
değerlendirmenin hastaların yarısında malignite sürecine işaret ettiğini göstermiştir. Doku korelasyon 
sonucu benign değerlendirilen hastaların çoğunun fibroadenom olması literatürle uyumlu olmakla 
birlikte bu lezyonun bazen çok farklı sitolojik özelliklerle kendini gösterebilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Meme ince iğne aspirasyon sitolojisi günümüzde hâlâ kullanılabilir ve yol 
gösterici bir tanı aracı olarak yararlı bir yöntemdir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Meme ince iğne aspirasyon sitolojisi, histopatolojik korelasyon, atipik duktal 
lezyon 
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Atipik duktal lezyonların doku ve klinik korelasyonu 

   Sayı Toplam Oran 

Operasyon tipi Eksizyonel biyopsi  36 107 0.336 

 
Yapılmamış veya 
belirsiz 

 35 107 0.327 

 Meme Koruyucu Cerrahi  30 107 0.056 

 Tru-cut biyopsi  6 107 0.280 

Doku Tanısı      

 Benign  36 72 0.500 

  Fibroadenom 20 72 0.278 

  İntraduktal Papillom 5 72 0.069 

  
Kompleks sklerozan 
lezyon 

4 72 0.055 

  
Klasik tip duktal 
hiperplazi 

3 72 0.042 

  Fibrokistik değişiklikler 3 72 0.042 

  Benign filloides tümör 1 72 0.014 

 Premalign  2 72 0.028 

  Duktal karsinomainsitu 2 72 0.028 

 Malign  34 72 0.472 

  
İnvaziv meme 
karsinomu-nonspesifik 
tip 

24 72 0.333 

  
İnvaziv lobüler meme 
karsinomu 

3 72 0.042 

  
İnvaziv solid papiller 
karsinom 

2 72 0.028 

  
İntrakistik papiller 
karsinom 

2 72 0.028 

  
Mikroinvaziv meme 
karsinomu 

1 72 0.014 

  
İnvaziv sekretuar 
karsinom 

1 72 0.014 

  
İnvaziv tübüler 
karsinom 

1 72 0.014 

Doku korelasyonu olmayan 
vakaların değerlendirilmesi 

Takipsiz  18 35 0.514 

 
Klinik olarak benign 
değerlendirilenler 

 15 35 0.429 

 
Operasyonu 
reddedenler 

 2 35 0.057 
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S-31 Meme Kanserli 164 Olguda Preoperatif Aksiller İnce İğne Biyopsisinin (İİAB) Post 
Operatif Sentinel Lenf Nodu Sonuçları İle Karşılaştırılması 

 
Canan Tanık, Ramazan Uçak 
 
SBÜ Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü 
 
Giriş-Amaç: Meme kanseri kadınlarda en sık görülen ve değişik parametrelere ve tedavilere göre 
farklı olarak seyir gösteren bir kanser türüdür. Aksiler diseksiyon hastalarda önemli yan etki ve yaşam 
kalitesi düşüklüğüne yol açmaktadır Bu hastalarda aksillanın durumu prognozu belirlemede önemli 
bir parametredir. Sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB) nodal evreleme için minimal invaziv bir teknik 
olarak bilinmektedir Aksiller diseksiyondaki morbidite ihmal edilebilir olmadığından, daha minimal 
invaziv alternatif tetkik tanımlamanın önemli olduğu düşünülmektedir Bu çalışmanın amacı, 
metastazı saptamak için sentinel lenf bezinin (SN) standart histolojine kıyasla, ince iğne aspirasyon 
sitolojisinin (İİAB) hassasiyetini, kombine gama probu ve ultrason eşliğinde alınan örnekleri birlikte 
değerlendirmek, ACOSOG Z0011 çalışması kriterlerine göre bir aksiller lenf nodu diseksiyonundan 
kurtulup kurtulamayacağını belirlemektir. 
 
Yöntem: Bu çalışmada hastanemiz cerrahi bölümünde 2015 -2020 yılları arasında aksiller 
İİAB,(MKC) meme koruyucu cerrahi,SN yapılmış 32-83 yaşları arasındaki 164 kadın olgu 
değerlendirmeye alındı..Olgulara ultrason eşliğinde preoperatif kitleye yapılan trucut biopsi,aksiller 
IIAB yaymalar, sıvı bazlı sitoloji materyelleri PAP ile, hücre blokları HE ile boyanıp 2 meme patoloğu 
tarafından değerlendirildi. Tümör tanısı almış olgulara MKC,SN frozen ve parafin kesitleri sonrası 
değerlendirmeleri karşılaştırıldı duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer [PPV] açısından retrospektif 
değerlendirme yapıldı. 
 
Bulgular: Olguların 76 sağ 88 sol meme lokalizasyonunda, 32-83 yaş aralığında (ortalama yaş 54) 
idi.. En sık 61 olgu ÜDK lokalize olup tümör ortalama boyutu 1,75 cm ( 0,4-7 cm) idi. 150 olgu (% 
85) invaziv duktal karsinom, 10 (% 7) invaziv lobüler karsinom, 2 (% 4) tübüler karsinom, 2 (% 4) 
metaplastik karsinom olarak tanımlandı.Hasta başına ortalama 3 SLN çıkarıldı.( 1– 6). Çalışmaya 
dahil edilen olgularda 7 olgu IIAB de (-) negatif iken SN de (+) idi 160 olgunun: 19 unda öncesi ve 
sonrasında (+),145 olguda öncesi ve sonrasında (-) IIAB ve biyopsi korelasyonu saptandı. 
İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 for Windows programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler; kategorik 
değişkenler için sayı ve yüzde, sayısal değişkenler ortalama, standart sapma, minumum, maksimum, 
median olarak verildi. Bağımlı gruplarda oranlar Mc Nemar Testi ile karşılaştırıldı. Uyumlar Kappa 
Değeri ile incelendi. Sayısal değişkenler normal dağılım koşulunu sağlamadığından bağımsız iki grup 
karşılaştırmaları Mann Whitney U Testi ile yapıldı. Gruplarda oranlar Ki Kare testi ile karşılaştırıldı. 
İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul edildi. 
 
Sonuç: Preoperatif İİAB ile frozen aksilla sonuçları arasındaki istatistiksel olarak anlamlı fark vardı 
(p=0,039). Sonuçların Kappa uyum katsayısı 0,767’ydi. Preoperatif İİAB’nin sensivitesi % 69,2, 
spesifitesi %99,2, PPV,%94,7 %, NPV %%94,2, doğru bilirlilik %94,3 olarak saptandı. Preoperatif 
İİAB pozitif olan hastaların yaş ortalaması, tümör çapı, sentinel lenf bezi sayısı ortalamaları negatif 
olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düşük saptandı (p=0,045 p=0,008 p=0,045). 
Meme kanserli olgularda aksillanın durumunu belirlemek prognostik açıdan önemli olup preoperatif 
değerlendirme,operasyon planı ve olgunun neoadjuvan alıp almayacağını belirlemek için 
gereklidir.Çalışmada bulunan (%94.7),spesivite ve (%94.3) sensivite oranları aksiller 
değerlendirmenin kombine tekniklerle dikkatle yapıldığında hastanın komplikasyonlar ve morbitide 
açısından korunması için önemli olduğunu göstermekdedir. Bu çalışmada, primer meme karsinomlı 
hastalarda şüpheli aksilla lenf bezlerinin İİAB,sıvı bazlı sitoloji ve hücre bloklarının kombine patolojik 
değerlendirmesinin oldukça kabul edilebilir tanısal doğruluğa sahip olduğu görüldü. 
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Anahtar Kelimeler: meme, sentinel lenf nod,ince iğne aspirasyon biopsi 
 
 
Tablo 1 

 
164 olgu ile ilgili bilgiler 
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Tablo2 

 
164 olgunun değerlendirme sonuçları 
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S-32 Meme İmprint Materyallerinin IAC/ Yokohama Raporlama Sistemi İle 
Sınıflandırılması ve Tru-Cut Biyopsi Sonuçları İle Karşılaştırılması 

 
Esin Kaymaz1, Haldun Umudum1, Kaan Gökçe Ataç3, Betül Akgök2, Eser Büyükaşık2,  
Yaren Sarı2 
 
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
3Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç:½Yokohama sistemi 2016 yılında meme sitolojisini raporlamak için geliştirilmiştir. 
Kurumumuzda 2016 yılından bu yana meme tru-cut biyopsilerinde standart olarak imprint 
hazırlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Yokohama sistemi ile meme imprintlerini kategorize etmek 
ve eş zamanlı tru-cut biyopsileri ile sonuçlarını karşılaştırmaktır. 
 
Yöntem: Bu amaçla hastanemizde 2018-2021 yılları arasındaki biyopsi endikasyonu olan hastalara 
uygulanan tru-cut işlemi sırasında uygulanan imprint materyalleri retrospektif olarak gözden 
geçirilerek IAC/Yokohama sınıflamasına göre kategorize edilmiştir. Olgular bu yeni sistemde bulunan 
5 tanı kategorisine göre (yetersiz (1), benign(2), atipik- muhtemelen benign(3), şüpheli(4) ve 
malign(5)) değerlendirilmiştir. Olguların yeniden değerlendirilmesi iki patolog tarafından, birbirinden 
bağımsız olarak ayrı ayrı yapılmıştır. Yeni sisteme göre sınıflandırılan olguların sitolojik tanıları ile 
hastalara ait histolojik tanıları karşılaştırılmıştır. Ayrıca sitoloji tanıları lezyona ait var ise BIRADS 
evreleri ile de kıyaslanmıştır. 
 
Bulgular: Histolojik tanısı bulunan 69 adet imprint materyalinin bir patolog tarafından 
değerlendirilmesinde olguların 10 tanesi yetersiz, 6 tanesi benign, 9 tanesi atipik-muhtemelen 
benign, 5 tanesi şüpheli ve 39 tanesi malign olarak sınıflandırılmıştır. Diğer patoloğun incelemesinde 
ise 12 tanesi yetersiz, 9 tanesi benign, 12 tanesi atipik-muhtemelen benign, 11 tanesi şüpheli ve 25 
tanesi malign olarak değerlendirilmiştir. 
 
Tartışma ve Sonuç: Uyguladığımız imprint ve tru-cut modelini yeni bir sınıflandırma sisteminin 
validasyonunda kullanan benzer bir sınıflamaya rastlamadık. Bu bağlamda metodumuzun literatürde 
rastlanmayan ve ilk kez denenen bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. IAC/Yokohama sistemindeki 
malign ve benign kategorilerdeki gözlemciler arası uyum çok yüksek iken, atipik kategoride uyum 
oranı göreceli olarak düşüktür. 3. ve 4. kategorideki ara lezyonların biyopsi sonuçlarının çoğu 
malignite potansiyeli belirsiz lezyonlardır (papillom, intraduktal papillom). Gözlemlerimize göre 
benign ve şüpheli kategorilerde tanınabiliyorsa lezyonun spesifik kategorisinin (papillom, fibrokistik 
değişiklik, atipik hiperplazi) belirtilmesi daha doğru olacaktır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: meme, imprint, IAC/Yokohama 
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S-33 Meme Karsinomu Olgularında Eş Zamanlı Yapılan Aksiller Lenf Nodu İnce İğne 
Aspirasyonunun Lenf Nodu Metastazını Öngörmedeki Rolü 

 
Tuğba Taşkın Türkmenoğlu, Aysun Gökce 
 
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü 
 
Giriş ve Amaç:Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanserlerden birisidir. Metastatik 
aksiller lenf nodunun tespiti, tedavi seçimi ve prognostik bilgi için önemlidir. Lenf nodu 
metastazlarının değerlendirilmesinde ince iğne aspirasyonu (İİA) sık kullanılan ve doğruluğu yüksek 
bir tekniktir. Bu çalışmanın amacı meme karsinomu olan olgularda aksiller lenf nodlarının metastaz 
açısından preoperatif değerlendirilmesinde İİA’nın etkinliğini ortaya koymaktır. 
 
Yöntem: Retrospektif özellikteki çalışmamıza hastanemizde 2018 -2020 yılları arasında eş zamanlı 
meme tru-cut biyopsisi ve aksiller lenf nodu İİA yapılan, meme tru-cut biyopsisinde invaziv karsinom 
tanısı alan ve sonrasında aksiller lenf nodu diseksiyonu olan toplam 37 olgu dahil edildi. Olguların 
yaş ve cinsiyet bilgileri yanı sıra İİA tanıları, operasyon materyallerinde lenf nodu metastazı bilgileri 
değerlendirildi. İİA örnekleri malignite yönünden pozitif, malignite yönünden kuşkulu, malignite 
yönünden negatif ve nondiagnostik olarak raporlandı. Operasyon materyalleri ise aksiller metastaz 
var ve yok olarak kategorize edildi. Nondiagnostik olan vakalar hariç tutularak istatistiksel çalışma 
yapıldı. Sensitivite ve spesifisite hesaplaması yanı sıra kategorik değişkenler için çok gözlü ki-kare 
testi uygulandı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: 37 olgudan oluşan çalışmamızdaki tüm hastalar kadındı. Hastaların yaş ortalaması 51.54 
(31-78 aralık) olarak bulundu. Aksiller lenf nodu İİA örneklerinin 27’si (%73) malignite yönünden 
pozitif, 4’ü malignite yönünden kuşkulu (%10.8), 3’ü malignite yönünden negatif (%8.1) ve 3’ü 
nondiagnostik olarak raporlanmıştı. Aksiller lenf nodu diseksiyonunda 32 olguda (%86.5) metastaz 
saptanırken 5 olguda (%13.5) metastaz gözlenmedi. Malignite yönünden pozitif ve malignite 
yönünden kuşkulu tanıları olan 31 olgunun tamamında aksiller diseksiyonda metastaz saptandı. 
Malignite yönünden negatif olan 3 olguda ise operasyon materyalinde metastaz izlenmedi. 
Nondiagnostik olarak raporlanan 3 olgudan 2’sinde aksiller lenf nodu diseksiyonunda metastaz 
gözlenmezken 1 olguda metastaz saptandı. Nondiagnostik olarak raporlanan 3 olgu hariç tutularak 
yapılan istatistiksel analizlerde sensitivite ve spesifisite %100 olarak hesaplandı. Ki-kare testi ile, 
operasyon öncesi aksiller lenf nodu İİA’da malignite yönünden pozitif ve malignite yönünden kuşkulu 
tanılarının aksiller lenf nodu diseksiyonunda metastazı saptama ile ilişkisi gözlendi (P<0.001). 
 
Tartışma ve Sonuç: Meme kanserli olgularda aksiller lenf nodu evrelemesi önemli olup evreleme 
aksiller lenf nodu diseksiyonu ile yapılır. Bu yöntemin yüksek risklere sahip olabilmesi sebebi ile seçili 
olgularda frozen eşliğinde sentinel lenf nodu biyopsisi uygulanmaktadır. Bununla beraber sentinel 
lenf nodu biyopsisi de nispeten yüksek maliyet ve cerrahi komplikasyon gibi dezavantajlara sahiptir. 
Çalışmadaki örneklem sayımız az olmakla birlikte, meme tru-cut biyopsisinde invaziv meme karsinom 
tanısı alan ve eş zamanlı aksiller lenf nodu İİA yapılan olgularda, İİA’nın yüksek sensisitivite ve 
spesifisite ile metastazı öngörmede etkili olduğunu gözlemledik. Bu nedenle aksiller lenf nodu İİA’nın 
sentinel lenf nodu biyopsisine alternatif olarak kullanılabileceğini önermekle birlikte daha geniş 
serilerde sonuçların değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Metastatik karsinom, aksiller lenf nodu, meme karsinomu, ince iğne 
aspirasyonu 
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S-34 Tükürük Bezi Patolojilerinde İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Histopatolojik 
Korelasyonu 

 
Seda Gün, Bilge Can Meydan 
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Samsun 
 
Giriş ve Amaç: Her kitlesel lezyonun preoperatif sito/histo-patolojik tanı alabilmesi; hızla uygun 
tedavinin planlanmasını sağlayarak, gereksiz tanı ve tedavi yöntemleri kullanılması sonucu hastanın 
uğrayabileceği zararı, zaman kaybını ve maliyet artışını önler. Tükürük bezi (TB) kitlelerinin 
preoperatif tanısında ince iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS), oldukça hızlı, ucuz ve güvenilir bir tanı 
yöntemidir. Çalışmamız, kliniğimizin İİAS deneyimini sunmayı ve tanısal değerini test etmeyi 
amaçlamıştır. 
 
Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 01.01.2008-31.12.219 
arasında tanı almış toplam 316 tükürük bezi İİAS olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. Hasta 
yaşı, cinsiyeti, lezyonun lokalizasyonu kaydedildi. İİAS ve histopatolojik tanıları karşılaştırıldı. İİAS 
sonuçları "Yetersiz", "Malignite Negatif''(benign neoplazi ve nonneoplastik), "Malignite Şüpheli" ve 
"Malign" olmak üzere dört ana tanı kategorisinde ve bu sınıflamaya sokulamayıp sitolojik bulguların 
yorumlandığı "Kategorize edilemeyen, lütfen yorumu okuyunuz" 5 ayrı tanı grubu oluşturuldu. 
Ameliyat materyallerinde verilen histopatolojik tanılar ise 'benign-nonneoplastik' ve 'malign' olarak 
iki grupta kaydedildi. 
Veriler ifade edilirken sürekli değişkenler normal dağılıma uymadığı için ortanca (min-max) ile kesikli 
değişkenler ise frekans ve yüzde dağılımları ile sunuldu. Gruplar arasında yaş değişkenin 
karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlı farklılık düzeyi p<0,05 olarak 
kabul edildi. İİAS sonucunun histopatolojik tanıya göre geçerliliği metodolojik yöntemler (sensitivite, 
spesifite, pozitif ve negatif prediktif değer) ile değerlendirildi. 
 
Bulgular: Çalışma grubumuzdaki hastaların 178 (%56,3)’i erkek ve 138 (%43,7)’i kadındı. 
Hastaların yaş ortancası 56 (min:1-max:89) yıl olup erkeklerin yaş ortancası 56,5 (1-88) iken 
kadınların 54 (14-89) yıldı. Cinsiyetler arasında yaş açısından fark yoktu (p:0,23). Sitolojilerin 
%86.7’si parotis ve %13,3’ü submandibular glanddan alınmıştı. İİAS’lerin 44 (%13,9)’ü "yetersiz", 
180 (%57,0)’i "malignite negatif", 20 (%6,3)’si "malignite şüpheli", 35 (%11,1)’i "malign" ve 37 
(%11,7)’si "kategorize edilemeyen" sitolojik tanı grubundaydı. 
Olguların 156 (%49,4) tanesinin histopatolojik tanısı mevcuttu. Bu 156 olguda "yetersiz" ve 
"kategorize edilemeyen" tanı grupları değerlendirmeye alınmayıp sitolojik-histopatolojik tanı uyumu 
124 olguda hesaplandı. "Malignite şüpheli" grubu "malign" tanı grubu içinde değerlendirildi. Böylece 
116 (%93,6) olguda sitoloji-histopatoloji tanı uyumu mevcut iken 8 (%6.4) olguda tanı uyumsuzdu. 
Malignite negatif grubundaki 92 vakanın 79(%85,8)’una benign neoplazi, 13(%14,2)’üne 
nonneoplastik süreç yorumu yapılmıştır. Benign neoplazi yorumu yaptığımız olguların 5'ii 
histopatolojik olarak malign neoplazi tanısı almıştır. Nonneoplastik süreç yorumu yaptığımız 
olgulardan 1'i malign lenfoma tanısı alırken, diğerlerinin histopatolojik tanısı uyumluydu. Sadece 
benign neoplazi yorumu yaptığımız olgular ile hesaplandığında duyarlılık %85, özgüllük %97 tespit 
edildi. Serimizde genel duyarlılık ve özgüllük sırasıyla; %83,3 ve %97,7 idi. Olguların 6'sında "yanlış 
negatiflik" ve ikisinde "yanlış pozitiflik" tespit edilmiş olup pozitif prediktif değer %93,7 ve negatif 
prediktif değer %93,4 tespit edildi. Histopatolojik tanısı olan "kategorize edilemeyen" tanı grubundaki 
17 olgunun raporda yer alan yorumları dikkate alındığında 14 (%82,3) tanesinde histopatolojik tanı 
uyumu izlenirken 3 (%17,7) tanesinde uyum mevcut değildi. 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamız, İİAS'nin tanısal değeri açısından literatürde bildirilen yüksek 
duyarlılık ve özgüllük değerlerine benzer oranlara ulaştığımızı göstermiştir. Elbette ki tanının 
doğruluğu dar bir alanda uzmanlaşabilmek ve deneyime bağlıdır. Ancak ülkemiz şartları 
düşünüldüğünde ucuz ve pratik bir tanı yöntemi olması ve mecburi hizmet uygulaması/şartları göz 
önüne alındığında genç ve hevesli klinisyenlerle çalışacak cerrahi patologların TB-İİAS materyalleri 
ile daha çok karşılaşacağı öngörülebilir. Yeterli sitopatolog yetişene kadar, net tanı kategorizasyonu 
yapılamayan olgularda klinisyeni yönlendirebilen "Kategorize edilemeyen, lütfen yorumu okuyunuz" 
tanısal yaklaşımının kullanılması faydalı olabilir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: ince iğne aspirasyon sitolojisi, tükürük bezi, korelasyon 
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S-35 Nüks Medüller Tiroid Kanserlerinde Lenf Nodu Metastazlarının Kalsitonin Yıkama 
İle Eş Zamanlı Olarak Sitopatolojik Değerlendirmesi 

 
Asena Gökçay Canpolat1, Mustafa Şahin1, Koray Ceyhan2, Demet Çorapçıoğlu1 
 
1Ankara Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 
Giriş ve Amaç: Medüller tiroid kanserleri (MTK) tüm tiroid kanserlerinin %3-5 ‘ini oluşturmaktadır; 
ancak MTK leri içerisinde nüks sık görülen bir antitedir. Bu çalışmada nüks MTK vakalarında, 
sonografik olarak malign olduğu düşünülen patolojik lenf nodlarına ince iğne aspirasyon biyopsisi 
(İİAB) yapılarak; sitoloji ile eş zamanlı kalsitonin yıkama değerlerinin karşılaştırılması planlanmıştır 
 
Yöntem: Çalışma retrospektif dizaynla 2010-2021 yılları arasında merkezimizde takipli MTK 
vakalarını değerlendirmiştir. Etik kurul onamı (İ11-712-20) alınmıştır. Endokrinoloji ve Metabolizma 
Hastalıkları polikliniğinde değerlendirilerek, nüks MTK tanısı konulan hastalara yapılan aspirasyon 
materyalinden eş zamanlı gönderilen sitoloji sonuçları ve aspirattan kalsitonin düzey (kalsitonin 
yıkama) sonuçları kaydedilmiştir. Alınan sonuçlar, histopatolojik olarak tanısal doğrulukları 
değerlendirilmek üzere karşılaştırılmıştır. Sitolojik değerlendirmeler, tek sitopatolog tarafından 
yapılmıştır. Kalsitonin yıkama sonucu ≥ 100 pg/ml olan lenf nodları patolojik olarak kabul edilmiştir. 
Sitopatolojik olarak MTK ve malignite şüpheli rapor edilen lenf nodları da patolojik lenf nodu olarak 
değerlendirilmiştir. Demografik özellikler, preoperatif ve postoperatif dönemde laboratuar 
parametreleri kaydedilmiştir. 
 
Bulgular: Hastaların tanı yaşı 40,7 ±17 yıl, ortanca kalsitonin yıkama sonuçları 1800 (142-9000) 
pg/ml, ortanca preoperatif kalsitonin düzeyleri 620 (54-9000) pg/ml ve ortanca karsinoembriyonik 
antijen (CEA) düzeyleri 9.4 (0.5-1958) olarak bulunmuştur. 94 hasta içerisinden 32 hasta nüks vaka 
olarak bulunmuştur. 44 sonografik olarak şüpheli lenf noduna Kalsitonin yıkama ve 43 üne eş zamanlı 
İİAB değerlendirmesi yapılmıştır. İİAB sonuçları %4.6 reaktif lenf nodu(n:2), %11.6 tanısal yetersiz 
örnek (n:5), %81.3 MTK( n:35) ve %2.2 malignite açısından şüpheli (n:1) rapor edilmiştir. Reaktif 
lenf nodu sitolojisi olan 2 hastanın Kalsitonin yıkama sonuçlarının 800 pg/ml ve 2942 pg/ml gelmesi 
üzerine hastalar opere edilmiş ve histopatolojik olarak MTK tanısı almıştır. 
44 pozitif Kalsitonin yıkama işleminden 42 tanesi histopatolojik olarak MTK ile uyumlu olarak 
gelmiştir. Histopatolojik tanısı MTK ile uyumlu gelmeyen bu iki hastada, lenf nodlarının birisinin 
sitolojisi reaktif lenf nodu olup, kalsitonin yıkama sonucu 221 pg/ml ve diğerinin yetersiz tanısal 
örnek olup kalsitonin yıkama sonucu 800 pg/ml gelmesi üzerine opere edilmiş ancak her ikisi de 
bening lenf nodu tanısı almıştır. 
 
Tartışma ve Sonuç: Nüks MTK lar vakaların yarısında progresif olarak seyreder. Doğru tanısal 
yaklaşım ve cerrahi ile kontrol altına alınabilir. Sitolojik değerlendirme, en deneyimli değerlendirmede 
bile tanısal yetersiz sonuç ile sonuçlanabilmektedir. Ayrıca, herhangi bir laboratuar tetkikine kıyasla 
deneyim, teknik altyapı ve süre gereksinimi göstermektedir. Bu durumda lenf nodu aspiratından 
kalsitonin düzey ölçümü ucuz, kolay ve hızlı sonuç veren bir test gibi gözükmektedir. Ancak 
verilerimiz doğrultusunda değerlendirildiğinde, tek başına sitolojik tanının kesin doğrulukla MTK 
öngördüremediği kadar Kalsitonin yıkamanın da tek başına tanısal değeri yoktur. Her iki 
değerlendirme birlikte ve tutarlı olduğu zaman patolojik lenf nodunu yansıtma yeteneğine haiz 
olmaktadır. Biz hastalarda mevcut bulgularımız ışığında aspirasyon işlemi sırasında her iki 
örneklemenin yapılması ve buna göre cerrahi karar alınmasını savunmaktayız. 
 
Anahtar Kelimeler: kalsitonin, medüller tiroid kanseri, sitopatoloji 
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S-36 Tiroid Kist Aspirasyonlarında Sitoloji Sonuçlarımız: 256 Olgunun Geriye Dönük 
İncelenmesi 

 
Jamal Musayev1, Elmira Jumazade2, Aisha Damirli1, Khayala Bakhshaliyeva3, Anar Aliyev4, 
Fuad Aliyev4 
 
1Bakü Patoloji Merkezi, Bakü, Azerbaycan 
2Devlet Doktorları Geliştirme Enstitüsü, Patoloji Ana Bilim Dalı, Bakü, Azerbaycan 
3Adli Tıp ve Patoloji Kurumu, Bakü, Azerbaycan 
4"Ege Hospital" Özel Hastanesi, Tiroid Merkezi, Bakü, Azerbaycan 
 

Giriş ve Amaç: Amerikan Tiroid Derneği tiroid nodüllerini tiroid bezi içinde farklı bir lezyon olarak 
tanımlamaktadır. Tiroid nodülleri sıktır ve yetişkin popülasyonun %5-7 kısmında sadece fizik müayine 
ile bile saptanabilir. Bununla birlikte, otopsi verileri, daha önce tiroid hastalığı bulunmayan bireylerde 
bir santimetreden büyük tiroid nodülü insidansının %50 oranında olduğunu göstermiştir. Tiroid 
nodüllerinin %90'dan fazlası klinik olarak önemsiz benign lezyonlardır; yalnız %4-6,5 kısmında 
malignite riski bulunmaktadır. Radyolojik olarak nodüller çevre tiroid parankiminden farklıdır. 
Özellikle ultrasonografinin (USG) yaygın kullanımı ile tiroid nodüllerinin saptanma sıklığı artmaktadır. 
Yapısal olarak solid ve kistik olmakla iki çeşit nodül tarif edilmektedir. Kistik nodüller ise tamamen 
sıvıdan ibaret basit kistlere ve solid komponenti bulunan kompleks kistlere ayrılmaktadır. Tiroid 
nodüllerinin yönetiminde USG ile birlikte yaygın kullanılan ince iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS) 
özellikle malign lezyonların ekarte edilmesi açısından hassas, düşük maliyetli, kolay uygulanan bir 
yöntem olma özelliğini yıllardır korumaktadır. Tiroid nodülleri ve İİAS bir çok çalışmaya konu olurken 
yalnız kist sıvısı elde edilen kistik tiroid nodülleri ile ilgili kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu 
çalışmada USG ve sitopatolojik inceleme yardımı ile yalnız kist sıvısı alınan tiroid nodüllerinin genel 
profilini ve malignite riskini belirlemek amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: İİAS uygulanan toplam 4930 tiroid olgusundan yalnız kist sıvısı aspire edilen 256 (5,19%) 
olgu çalışmaya dahil edildi. Olgulara ait demografik veriler, USG ve sitopatoloji sonuçları geriye dönük 
incelendi. Sitopatolojik inceleme için kist sıvısından hazırlanan konvansiyonel ve sıvı bazlı yaymalar, 
aynı zamanda hücre bloklarından hazırlanan kesitler 3 (sito)patolog tarafından tekrar değerlendirildi. 
Histopatolojik inceleme sonucuna ulaşılabilen olgularda sonuçlar sitopatolojik inceleme sonuçları ile 
karşılaştırıldı. 
 
Bulgular:Toplam 256 olguda yaş aralığı 10-77, yaş ortalaması 42,32±14,47; kadınlarda yaş aralığı 
10-71, yaş ortalaması 41,78±14,56; erkeklerde yaş aralığı 21-77, yaş ortalaması 45,09±13,85 idi. 
Olguların 215'i kadın (83,98%), 41'i erkekti (16,02%). USG ile 89 olguda (34,76%) basit kist, 167 
olguda (65,24%) kompleks kist belirlendi. Sitopatolojik inceleme sonucu 90 olguda (35,15%) tanısal 
olmayan, 157 olguda (61,32%) benign, 4 olguda (1,56%) önemi belirsiz atipi, 2 olguda (0,78%) 
folliküler neoplazi/ folliküler neoplazi kuşkusu, 3 olguda (1,17%) ise malignite kuşkusu olarak rapor 
edildi. On beş olguya ait tiroidektomi spesimeni patoloji sonucuna ulaşıldı (opere olgu oranı %5,85). 
Sitolojik incelemede “tanısal olmayan” olarak rapor edilen 2 olguda ve “benign” olarak rapor edilen 
9 olguda tiroidektomi spesimeninde benign folliküler nodül saptanırken, “önemi belirsiz atipi” olarak 
rapor edilen 1 olgu ve “malignite kuşkusu” olarak rapor edilen 3 olguda malign tümör belirlendi. 
TARTIŞMA VE SONUÇ:Yalnız kist sıvısı aspire edilen olgularda sitopatolojik incelemede sadece 9 
olguda (%3,5) 3 ve daha yüksek Bethesda kategorisi belirlenmiştir. Bununla birlikte olguların 
yaklaşık 1/3'de yeterli sayıda tanısal hücre grubu görülmemiştir. Histopatolojik inceleme sonucuna 
ulaşılan az sayıda olgu ile “tanısal olmayan” ve “benign” sitoloji kategorilerinde malignite riskinin %0, 
“önemi belirsiz atipi” ve “malignite kuşkusu” sitoloji kategorilerinde ise %100 olduğu belirlendi. Sonuç 
olarak USG ve sitopatoloji kistik tiroid nodüllerinin yönetiminde de solid tiroid nodüllerinde olduğu 
kadar başarılıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Tiroid, kistik nodül, aspirasyon, sitopatoloji, ultrasonografi 
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S-37 Önemi Belirsiz Atipi/Önemi Belirsiz Folliküler Lezyon (AUS/FLUS): Sitolojik ve 
Histopatolojik Korelasyon, Farklı Sitolojik Alt Tiplerde Malignite Risklerinin 
Karşılaştırılması 

 
Hafize Özdemir, Doğu Vurallı Bakkaloğlu, Gülçin Yegen, Semen Önder, Dilek Yılmazbayhan, 
Yasemin Özlük 
 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Tiroid sitolojisi Bethesda 2017 raporlama sistemine göre önemi belirsiz atipi/önemi 
belirsiz folliküler lezyon (AUS/FLUS) kategorisi; folliküler neoplazi kuşkusu, malignite kuşkusu ve 
malignite tanıları için yetersiz verilere sahip aspirasyon örnekleri için kullanılmaktadır. AUS/FLUS 
tanısı almış olgulara klinik ve radyolojik bulgular ile tekrar aspirasyonlar veya moleküler testlerde 
anormal sonuçlar elde edilirse lobektomi önerilmektedir. Heterojen bir grup olan AUS/FLUS tanılı 
olguların az bir kısmının histolojik tanı alması nedeni ile malignite riskinin rölatif olarak yüksek olduğu 
bildirilmektedir. Bethesda 2017 raporlama sisteminde AUS/FLUS 6 alt kategoride tanımlanmıştır: 
Sitolojik atipi, yapısal atipi, sitolojik ve yapısal atipi, Hürthle hücreli aspiratlar, spesifiye edilemeyen 
atipi ve lenfoid hücrelerde atipi yer almaktadır. AUS/FLUS tanılı nodüllerde malignite risklerinin alt 
sitolojik kategorilere göre farklılıklar gösterdiği bildirilmektedir. Çalışmamızda merkezimizde 
AUS/FLUS tanılı olgularda alt kategorilerde malignite oranlarının araştırılması amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: 2015-2019 yılları arasında merkezimizde AUS/FLUS tanısı almış tiroid ince iğne 
aspirasyonlarına ait arşiv preparatları, takip kaydı olmayan vakalar ve tiroidektomi lojundan yapılan 
aspirasyonlar elenerek yeniden değerlendirildi. Nükleer ve/veya yapısal atipi, onkositik özellik, kistik 
özellik; kolloid, dev hücre, zeminde lenfosit ve kalsifikasyon varlığı değerlendirme kriterleri olarak 
belirlendi. Bulgular ilk AUS/FLUS tanısı sonrasındaki takip biyopsileri ve tiroidektomi/lobektomi 
tanıları ile birlikte değerlendirilerek sitolojik ve histolojik özellikler karşılaştırıldı. 
 
Bulgular: Toplam 5188 hastaya ait 5938 nodül aspirasyonu mevcuttu. AUS/FLUS tanısı almış toplam 
nodül sayısı 854 (%14,3) olup, takip kaydı bulunan 381 hastaya ait 404 adet nodül bulunmaktaydı. 
Hastalardan 301’i kadın, 80’i erkek olup yaş ortalaması 51,9 idi. AUS/FLUS tanısı almış 404 nodülün 
sitolojik incelemesinde 254’ünde nükleer atipi, 56’sında yapısal atipi, 94’ünde ise nükleer ve yapısal 
atipi mevcuttu. En az bir aspirasyon takibi olan 297 nodül mevcuttu. Bunlardan 80’i tekrar AUS/FLUS, 
34’ü nondiagnostik, 143’ü benign, 22’si folliküler neoplazi kuşkusu, 15’i malignite kuşkusu, 3’ü 
papiller karsinom tanısı almış idi. Yüz yedi nodülün ilk AUS/FLUS tanısı ardından, 69 nodülün ise ilk 
AUS/FLUS tanısı sonrası en az bir kontrol aspirasyon sonrasında olmak üzere toplamda 176 nodülün 
histopatolojik tanısına ulaşılabildi. Sitolojik ve/veya histopatolojik olarak takibi sonuçlanmış toplam 
308 nodülün 249’u benign, 57’si malign, ikisi malignite potansiyeli belirsiz gruptaydı. Sitolojik atipi 
kategorilerine göre malignite ve neoplazi riskleri sırasıyla nükleer atipide %17,8 ve %19,9; yapısal 
atipide %19 ve %25,6; nükleer ve yapısal atipide %20,3 ve %21,5 olarak belirlendi (p=0,896, 
p=0,708). 
Yüz on dört nodülde onkositik değişiklikler izlendi. Onkositik değişikliklerin izlendiği nodüllerden 73’ü 
nükleer atipi, 16’sı yapısal atipi, 25’i nükleer ve yapısal atipi kategorisindeydi. Malignite riski ve 
neoplazi riski sırasıyla nükleer atipiye onkositik değişikliklerin eşlik ettiği nodüllerde %9,3 ve %9,3 
iken; nükleer atipiye onkositik değişikliklerin eşlik etmediği nodüllerde ise %21,4 ve %24,2 idi 
(p=0,05, p=0,02). 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Tartışma ve Sonuç: Merkezimize ait beş yıllık AUS/FLUS oranımız %14 oranında olup, bu oran 
literatüre benzer niteliktedir. Aspirasyon tekrarı ile olguların yaklaşık yarısında benign tanı elde 
edilerek hastaların cerrahi tedavisi önlenmiştir. Nükleer, yapısal atipi veya her iki atipinin birlikte 
görüldüğü nodüller arasında neoplazi veya malignite oranları benzer olup, bu kategorizasyonun 
malignite riskini belirleme başarısının seriye ve yardımcı klinik ve radyolojik bulgulara göre 
değişkenlik gösterebileceği sonucuna varılmıştır. Serimizde nükleer atipiye onkositik değişiklik eşlik 
eden nodüllerde düşük malignite oranı nedeni ile özellikle bu grup hastalarda tekrar aspirasyon 
yapmadan cerrahiye gidilmemesinin uygun olacağı kanısına varılmıştır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: ince iğne aspirasyonu, önemi belirsiz atipi, önemi belirsiz folliküler lezyon, 
sitolojik alt tiplendirme, tiroid 
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S-38 Önemi Belirsiz Follikuler Lezyon (FLUS) Tanılı Olgularla Deneyimimiz 
 
Melek Ünçel 
 
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Amaç: Hastanemizde 2018 yılından günümüze kadar yapılan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsi 
(İİAB) materyallerinin tümü göz önüne alındığında Önemi Belirsiz Follikuler Lezyon (FLUS) olarak tanı 
almış olguları ultrasonografik ve sitomorfolojik özellikleriyle karşılaştırarak değerlendirmeyi 
amaçladık. Ayrıca total tiroidektomi veya lobektomi sonuçlarıyla sitolojik bulguların korele olup 
olmadığını gözden geçirdik. 
 
Gereç-Yöntem: Bethesda 2018 skorlama sistemine göre FLUS tanısı için gerekli olan kriter 
mikrofollikul yapılarının baskın olması olarak tanımlanmış olup hastanemizde 2018 yılından 
günümüze kadar yapılmış ve 5 farklı patolog tarafından raporlanmış olan 1681 tiroid İİAB materyali 
incelendiğinde FLUS tanısı alan olguların sayısı 31 olup oran olarak baktığımızda %1,8 olarak 
bulunmuştur. Bu olguların yarısından fazlası (21 olgu) ultrasonografik olarak hipoekoik nodüllerden 
oluşmaktadır. Diğer nodüller ise izoekoik olarak tanımlanmakla birlikte bu olguların tümünde 
hipoekoik halo dikkati çekmektedir. Olguların 3 tanesinde kistik değişiklikler ve 5 tanesinde de mikro 
ve makrokalsifikasyonlar dikkati çekmektedir. Sitomorfolojik olarak ele aldığımızda olguların 
tümünde mikrofollikul yapıları izlenmiştir. Öte yandan olguların 6 tanesi (% 19) onkositik hücreleri 
de içermektedir. Ayrıca nükleer üst üste binme ve hafif nükleer pleomorfizm gösteren 11 olguda 
tanıda aynı Bethesda grubu içinde yer alan Önemi Belirsiz Atipi (AUS) tanıya FLUS yanına eklenmiş 
olmakla birlikte kullanılmasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Sadece patologlar arasında nükleer 
ve sitolojik atipinin farklı olarak algılanmasından ve geriye dönük baktığımızda aynı olguların 
değerlendiren kişiden bağımsız olarak aynı tanı alması açısından tekrarlanabilirliğini sağlamak amaçlı 
olduğu düşünülebilir. 
Öte yandan olgularımızın takiplerine hastanemizde devam eden 13 olguda ikinci İİAB uygulanmış 
olup sonucu benign sitoloji olarak değerlendirilen 7 olgu belli aralıklarla endokrinoloji tarafından 
laboratuvar bulguları ve ultrasonografik sonuçlarıyla klinik izleme alınmışken 1 olguda Follikuler 
Neoplazi Şüphesi, 5 olguda AUS tanısı verilmiştir. Total tiroidektomi veya hemilobektomi yapılan olgu 
sayısı kısıtlı olup 3 olguda Follikuler noduler hiperplazi ve lenfositik tiroidit bulguları saptanmıştır. 
Eksizyon materyalinde multinoduler guatr sapranan olguların bir tanesinde Follikuler adenom 
mevcuttur. Ayrıca 1 olguda Mikrokarsinom ve 1 olguda da Papiller tiroid karsinomu saptanmıştır. 
Mikrokarsinom tanısı alan olgunun önceki İAB sonucu FLUS iken papiller karsinom tanısı alan olguda 
AUS/FLUS olduğu dikkati çekmektedir. 
FLUS tanısı alan 31 olgunun sistemimizde sadece 13 tanesinin ikinci İİAB sonucu olduğu görülmüş 
olup hastanın takiplerine başka yerde devam etme isteği gibi nedenlerle İİAB tekrarı sonuçlarına 
ulaşılamamıştır. Benzer şekilde bazı olguların da iki kez İİAB sonucu FLUS veya AUS olmasına rağmen 
hastanın cerrahiyi kabul etmemesi nedeniyle histopatolojik sonuçlara ulaşılamamıştır. Bu nedenle 
olguların çoğunda sitolojiye yansıyan bulguların histopatolojik sonuçlarla korelasyonuna ait veriler 
kısıtlı niteliktedir. 
 
Sonuç: Tiroid ince iğne aspirasyon materyellerinde patologların Bethesda 2018 sistemi kullanmasıyla 
standart bir raporlama sistemi oluşmuş ve hastaların tanı ve takibinde de benzer şekilde 
kullanılabilirliği yüksek bir algoritma oluştuğu bilinmektedir. FLUS tanısı almış olgularda birden fazla 
aynı şekilde rapor mevcut ise olgu cerrahiye yönlendirilmekte ve histopatolojik olarak farklı sonuçlar 
karşımıza çıkabilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: sitoloji, tiroid, önemi belirsiz, follikuler 
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S-39 Tiroid İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi İle Histopatoloji Sonuçlarının
 Karşılaştırılması: 3 Yıllık Üçüncü Basamak Tek Merkez Deneyimimiz 
 
İlke Evrim Seçinti, Didar Gürsoy 
 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, 
Hatay 
 
Giriş ve Amaç: Tiroid nodülleri toplumda yaygın olarak görülmekle birlikte büyük bir kısmı benign, 
sadece %5’ i maligndir. Tiroid kanseri en sık görülen endokrin kanserdir ve insidansı hızla 
artmaktadır. İnce iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS) tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde en sık 
kullanılan yöntemdir. Hızlı, güvenilir, minimal invaziv ve uygun maliyetli olarak nitelendirilir. Temel 
amacı cerrahi gerektiren tümörü saptamak ve nonneoplastik/benign lezyonlarda gereksiz cerrahi 
girişimi azaltmaktır. Ancak iki önemli limitasyonu vardır: birisi yetersiz ve tanısal olmayan sonuçlar, 
diğeri belirsiz kategorideki lezyonlardır. Çoğu çalışmada İİAS’nin duyarlılık ve seçiciliği, %80-100 
arasında bildirilmektedir. 
Biz de hastanemizdeki son üç yıla ait tiroid İİAS sonuçları ile tiroidektomi patoloji sonuçlarını 
karşılaştırarak, tiroid lezyonlarının değerlendirilmesinde hastanemizde İİAS’nin etkinliğini saptamayı 
amaçladık. 
 
Yöntem: Son üç yılda laboratuvarımıza gönderilen toplam 1902 tiroid İİAS olgusu ve bu hastalar 
içerisinde hastanemizde opere olmuş 119 hasta çalışma kapsamına alındı. İİAS sonuçları; Bethesda 
sınıflamasına (Bethesda 2016) göre; I: tanısal olmayan/yetersiz (ND), II: benign, III: önemi belirsiz 
atipi/önemi belirsiz folliküler lezyon(AUS/FLUS), IV: folliküler neoplazi/folliküler neoplazi 
şüphesi(FN/FNS), V: malignite kuşkulu (SM) ve VI: malign olarak gruplandı. En az 10 follikül epitel 
hücrelerinden oluşmuş minimum 5-6 ayrı gruptan oluşan materyal ‘yeterli’ olarak kabul edildi. 
Sitoloji ve patoloji uyumunun istatistiksel değerlendirmesinde İİAS sonucu ND, AUS/FLUS ve FN/FNS 
olan olgular çalışma dışı bırakıldı, SM olan olgular malign grubuna dahil edildi. 
Yanlış pozitif oranı, yanlış negatif oranı, duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif tahmin değeri, negatif tahmin 
değeri ve doğruluğu hesaplandı. Sitolojik ve patolojik tanı sonuçlarının uyumu Kappa testi ile 
değerlendirildi. 
 
Bulgular:1902 olgunun değerlendirilmesinde; ortalama yaş 50,46±13,4 idi. Hastaların 421 
(%22,1)’ı erkek, 1481 (%77,9)’i kadındı. İİAS’lerde 956 (%50,3) olgu benign, 6 (%0,3) olgu malign, 
159 (%8,4) olgu AUS/FLUS, 22 (%1,2) olgu FN/FNS, 49(% 2,6) olgu SM ve 710 (%37,3) olgu ND 
olarak raporlanmışdı. 1902 hastanın 119 ‘u hastanemizde opere olmuştu. 100 (%84,03)’üne bilateral 
total tiroidektomi, 18 (%15,12)’ine lobektomi, 1 (% 0,84)’ ine tamamlayıcı tiroidektomi 
uygulanmıştı. Kategori I, III, IV çıkarıldığı için sitoloji-patoloji uyum değerlendirilmesine 59 hasta 
dahil edildi. 47 (%79.66) hastanın İİAS sonuçları rezeksiyon sonuçları ile uyumlu iken, 12 (%20,33) 
hastanın uyumlu değildi. 
İİAS’ de benign raporlanan 4 olgu papiller karsinom, 1 olgu papiller mikrokarsinom olarak 
sonuçlanmıştı. İİAS’de SM tanısı alan 7 olgudan 4’ü haşhimoto tiroditi, 3’ü benign nodüler 
hiperplazi(BNH) olarak sonuçlanmıştı. Sitoloji tanısı AUS/FLUS olan 18 olgunun 6’sı BNH, 1’i tiroidit, 
5’i folliküler adenom, 3’ü papiller karsinom, 2’si papiller mikrokarsinom; sitoloji tanısı FN/FNS olan 6 
olgudan 1’i folliküler adenom, 1’i haşhimoto tiroiditi, 4’ü BNH olarak sonuçlanmıştı. Sitoloji ve patoloji 
tanılarının birbiriyle uyumu değerlendirildiğinde kappa değeri 0.486 olup, orta derecede 
uyumluydu(p<0,001). Çalışmamızda İİAS'nin duyarlılığı % 66,7, özgüllüğü % 84,1 olarak bulundu. 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Tartışma ve Sonuç: Yanlış negatif olgularımızı tekrar değerlendirdiğimizde ikisinin boyanma kalitesi 
düşüktü ve hiposellülerdi. Üçüncüsüne not eklenerek hipersellüler olduğu hücre detaylarının artefaktif 
değişiklikler nedeniyle net değerlendirilemediği belirtilmiş yakın takip önerilmişti. Sonuncusu ise yine 
benign olarak yorumlandı. İlk iki vakaya ND, üçüncü vakaya AUS/FLUS yazılmasının daha doğru bir 
yaklaşım olacağı sonucuna vardık. Sonuç olarak, İİAS tiroid nodüllerinin tanı ve takibinde çok değerli 
bir metottur ancak başarısı; bilgi, tecrübe, teknik donanım ve patoloji raporlarında standart 
terminolojinin gelişimi ile yakından ilişkilidir. Hastanın klinik, radyolojik ve laboratuvar sonuçlarının 
bir bütün olarak değerlendirilmesi tanı doğruluğunu arttıracaktır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Bethesda, histopatoloji, korelasyon, sitoloji, tiroid 
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S-40 Bethesda Kategori 4; Follikuler Neoplazi ve Şüphesi Tanısı Alan Olgularda 
Sitomorfolojik Bulgular ve Histopatolojik Sonuçlarımız 

 
Melek Ünçel 
 
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Amaç: Tiroid ince iğne aspirasyon materyallerinin raporlanmasında standardizasyonu sağlamak 
amacıyla oluşturulan Bethesda klasifikasyon sistemine göre grup 4 altında toplanan Follikuler 
Neoplazi ve Follikuler Neoplazi Şüphesi (FN/FNŞ) tanısı olan olgularımızın ortak sitomorfolojik 
bulgularını ve cerrahi sonuçlarının karşılaştırmasını amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: 2018-2020 arasındaki hastanemizde uygulanan 1681 tiroid ince iğne aspirasyon 
materyaline ait raporların değerlendiridiğimizde Bethesda grup 4 tanısı alan olgu sayımız sadece 15 
olarak belirlendi. Bu olguların çoğu (13 olgu) kadın hastalardan oluşmakta olup ortalama yaş 42,5 
(22-81) olarak bulunmuştur. Bu olguların ortak ultrasonografik bulgusu hipoekoik görünümde 
olmaları (13 olgu) ve izoekoik olanların da hiooekoik görünümlü rime sahip olmalarıdır. Ortalama 
nodul çapı ise 21,6 mm olarak saptanan olgularımızda sitomorfolojik olarak 6 olguda (%40) onkositik 
hücreler baskın özelliktedir. Olguların tümüne cerrahi önerilmiş olmakla birlikte lobektomi veya 
tiroidektomi uygulanan 5 olgudan 2’si Papiller karsinom, 1’i Hürthle hücreli karsinom, 1’i de NIFTP 
ve 1’i de Follikuler hiperplazi tanısı almıştır. 
 
Sonuç: Tiroid ince iğne aspirasyon materyallerinde FN/FNŞ tanı oranlarımız literatüre baktığımızda 
oldukça düşük olmakla birlikte bunun Bethesda skorlama sisteminin subjektif verilere dayanması ve 
patologlar arasında farklı kullanımından kaynaklandığı düşünülmektedir. Öte yandan FN/FNŞ tanısı 
alan olgularda malignite saptanma oranları da literatüre göre belirgin yüksek saptanmıştır. Bu 
kategorideki follikuler veya onkositik hücrelerden oluşan lezyonlar için kullandığımız FN/FNŞ tanısını 
oluşturan sitomorfolojik bulguların histomorfolojik sonuçlarının çok farklı olabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: tiroid, follikuler, sitoloji, onkositik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-41 Tiroid Dışı Malignitesi Olan Hastalarda PET-BT İle Saptanan İnsidental Tiroid 
Nodüllerine Uygulanan İİAS’de Primer/Metastaz Malignite Oranları 

 
Seda Baytekin Karaoğlan, Nesibe Kahraman Çetin 
 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AnaBilim Dalı, AYDIN, Türkiye 
 
Giriş ve Amaç: Günümüzde kanserli hastalarda malignitenin tanısı, evrelemesi ve takibinde Pozitron 
Emisyon Tomografi-Bilgisayarlı Tomografi(PET-BT) sıklıkla kullanılmaktadır. PET-BT’yle 
saptanantiroid nodüllerinde malignite oranı daha yüksek bulunmaktadır. Tiroid bezine metastaz 
oldukça nadir olup, otopsi serilerinde daha yaygındır.Bu çalıs ̧madatiroid dışı malignitesi sebebiyle 
PET-BT çekilen hastalarda saptananinsidentaltiroid nodüllerine yapılan ince iğne aspirasyon 
sitolojisinde (İİAS)primer/metastaz malignite oranının değerlendirilmesiamaçlanmıs ̧tır. 
 
Yöntem: Hastanemiz Tıbbi Patoloji Anabilim dalında 2 yıllık süreçte tanı alan 29 İİAS vakasına ait 
yaş, cinsiyet, primermalignite, nodül USG boyutları, PET-BT SUVmax değerleri ve nodül 
lokalizasyonubulguları ile İİAS sonuçları arasındaki ilişki araştırıldı. 
 
Bulgular: Çalışmaya alınan 29 olgunun 19’u(%65.5) kadın, 10’u(%34.5) erkekti. İİAS sonuçları 
benign, kuşkulu ve malign olarak 3 altgruba ayrıldığında 14’ü(%48.3) benign, 11’i (%37.9) kuşkulu, 
4’ü(%13.8) malign gruptaydı.Malign olguların 2(%6.9)’si Papillertiroidkarsinomu, 2(%6.9)’si 
metastatikkarsinomdu. Metastatik tümörlerin biriLarinksSkuamöz hücreli karsinom, diğeriyse Akciğer 
Nöroendokrinkarsinomdu.Nodüllerin gruplara göre malignite riski nodül boyutuyla arttı, ancak 
istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı(p=0,238).Grupların PET-BT sonuçlarına göre SUVmaxdeğerlerine 
bakıldığında, benign grup ile diğerlerinin değerleri arasında anlamlı farklılık saptandı(p<0.003). 
 
Tartışma ve Sonuç: Literatürde, PET-BT’de saptananinsidentaltiroid nodüllerinde malignite oranını 
araştıran çok sayıda yayın mevcut olup, bu oran %8-64 aralığındadır.Metastatik tümörler daha nadir 
olup, %1-9 arasında görülmektedir.İİAS tiroid nodülünün natürünün belirlenmesinde, 
benign/malignayrımında en güvenilir tanı yöntemi olup,gereksiz cerrahinin azaltılmasında oldukça 
yararlıdır.İİAS metastazların tanısında da faydalı olup, literatürde 1400'den fazla olgu 
bildirilmiştir.PET-BT ile saptananinsidentaltiroid nodüllerinin malignite oranları daha yüksektir. Ancak 
tek bas ̧ına FDG tutulumu ve SUVmax değeri ile tiroid kanseri tanısı konamaz, çünkü adenomatöz 
nodüllerde fokal FDG tutulumuve artmış SUVmax değeribildirilmis ̧tir.Bu sebeple PET-BT ile saptanan, 
USG’yledoğrulanmış tiroid nodüllerinde artmış malignite riski nedeniyle İİAS değerlendirmesi 
gerekmektedir. Ayrıca değerlendirirken klinik özgeçmiş ve radyoloji sonuçları hakkında bilgi 
edinilmeli, özellikle tiroid dışı malignitesi olanlarda intratiroidal metastaz tanısı nadir de görülse ayırıcı 
tanıda yer almalıdır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Tiroid ince iğneaspirasyon sitolojisi, insidental nodül, PET-BT, USG, metastaz, 
malignite 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-42 Paratiroid İnce İğne Aspirasyonlarında İmmünsitokimyasal GATA 3, TTF-1, PTH, 
Chromogranin Ekspresyonu ve Tanısal Önemi 

 
Şenay Erdoğan Durmuş, Sultan Rana Ramazanoğlu 
 
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, Sitopatoloji Birimi, 
İstanbul 
 
Giriş ve Amaç: Sitopatolojinin esas misyonu kitlesel lezyonlarda malign/benign ayrımı yapmak olsa 
da günümüzde – özellikle çalışmamıza konu olan tiroid-paratiroid dokusu gibi – benign lezyonların 
ayırımı için de klinikten çok sayıda ince iğne aspirasyonu (İİA) değerlendirilmesi talep edilmektedir. 
Paratiroid lezyonlarını tiroid lezyonlarından İİA ile ayırt etmek sitomorfolojik benzerlikleri nedeniyle 
oldukça zordur. Paratiroid İİA örnekleri genelde az miktarda materyalden oluşmakta ve hücre bloğu 
oluşmayan birçok materyalde ek immünhistokimya çalışmaları da yapılamamaktadır. Dolayısıyla net 
tanı verilmesi güçleşmektedir. Çalışmamızda hücre bloğu oluşmamış paratiroid lezyonlarında 
immunsitokimyasal olarak GATA 3, TTF-1, Chromogranin ve PTH ekspresyonlarını incelemek ve 
tanısal önemini belirlemek amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: Temmuz 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında bölümümüze 39 paratiroid İİA matereyali 
gönderilmiş olup bunların 12’si tanısal nitelikte değildi. Hücre bloğu oluşmamış, PAP boyalı sıvı bazlı 
sitoloji (SBS) (Surepath, BD, USA) lamlarında tanısal nitelikte hücresi olan ve SBS lamlarına 
immünsitokimya uygulanan 24 hastadan 25 paratiroid İİA çalışmaya dahil edildi. Hücre bloğu oluşan 
2 vaka çalışma dışı bırakıldı. Demografk datalar, lezyon çapı, İİA ile eş zamanlı yapılan PTH washout 
ölçümleri hastane sisteminden elde edildi. Ulaşılabilen olgularda rezeksiyon sonuçları kaydedildi. 
 
Bulgular: 24 hastadan 5’i erkek 19’u kadındı. Olguların yaş ortalaması 52,7r12,8 (range 27-72). 
Lezyonların çap ortalaması 19,3r8,0 mm (range 8-32 mm) idi. Vakaların 22’si Paratiroid orijinli 
endokrin hücreler, 3’si Paratiroid ve tiroid kaynaklı endokrin hücreler şeklinde rapor edilmişti. 
Vakalara 2-4 arasında immünsitokimya uygulanmıştı. En çok uygulanan antikor TTF-1 idi (25 vakanın 
hepsinde). Onu sırasıyla GATA 3, PTH, Chromogranin takip etmekteydi (uygulanma yüzdeleri %92, 
%80, %60). Uygulanan vakalarda GATA 3, PTH, Chromogranin için pozitifliği sırasıyla %82,6, %80, 
%80 oranındaydı. TTF-1 olguların %88’inde (n =22) tamamen negatif olup, 3 olguda tiroid kökenli 
hücrelerde pozitif izlenmiştir. Olguların hepsinin eş zamanlı PTH washout değerleri mevcuttu ve hepsi 
yüksekti. 21 vakada PTH washout değeri >5000 olup diğer 4 vakada ortalama değer 42,5 idi. 
19 vakanın rezeksiyonu mevcuttu. 17 vaka paratiroid adenomu/hiperplazisi, 2 vaka atipik paratiroid 
adenomu şeklinde sonuçlanmıştı. Sitoloji-histoloji korelasyonu %100 idi. Rezeksionu olmayan olgular 
için PTH washout değerleri esas alındığında paratiroid orijinini saptamada immünsitokimya uygulanan 
bu hasta grubu için İİA’nun pozitif prediktif değeri %100 olarak belirlendi. 
 
Tartışma ve Sonuç: SBS’de materyal fiksatif solüsyonlar içerisinde uzun süre saklanabilmekte ve 
immünsitokimya gibi çalışmalar için ek lamlar elde edilebilmektedir. En hızlı şekilde fiksatif içerisine 
bırakılan hücreler immünsitokimya ve moleküler çalışmalar için son derece elverişlidir. Özellikle 
paratiroid gibi metaryali kısıtlı, hücre bloğu az oluşan İİA’larında, SBS lamlarına uygulanan 
immünsitokimyasal çalışmaların eklenmesi tanıya oldukça yardımcıdır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: paratiroid, İİA, immünsitokimya, GATA 3, TTF-1, PTH 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-43 İmmünoterapi Çağında Hücre Bloğu Dışındaki Sitoloji Arşiv Materyalinin 
Yararlılığının Araştırılması. Dokusu Yok, Sitolojisi De Mi Yok? 

 
Esin Kaymaz, Haldun Umudum 
 
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: İmmünoterapötik ilaçlar günümüzde onkolojik tedavide önemli yer elde etmiştir. 
Dolayısıyla hastalara ait kısıtlı miktardaki materyallerin de inceleme gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Hastanın tümörüne ait yeni bir örnekleme yoksa immünoterapi hedefinin arşiv materyalinde 
belirlenmesi gerekmektedir. Arşiv materyali bazı olgularda yeniden kesit hazırlamaya uygun 
olmamaktadır. Bu çalışmanın amacı arşivdeki sitoloji materyallerinin immünohistokimyasal 
incelemeye uygun olup olmadığını değerlendirmektir. 
 
Yöntem: Bölümümüzde 2018-2021 tarihleri arasında tanı almış malign karakterdeki sitoloji 
materyalleri retrospektif olarak gözden geçirilmiştir. Farklı yıllara ait, histolojik olarak tanısı 
doğrulanmış, plevra, periton ya da yumuşak dokuya ait 10 adet ince iğne aspirasyon (İİA) materyali 
çalışma için seçilmiştir. Bu olguların üç tanesi plevrada skuamöz hücreli karsinoma, iki adet plevrada 
metastatik meme karsinomu, 1 adet yumuşak dokuda metastatik meme karsinomu, 2 adet peritonda 
mide kanseri metastazı, bir adet peritonda metastatik over kanseri ve bir adet yine peritonda akciğer 
kanseri metastazıdır. Bu olgulara ait Papanicolaou ya da Giemsa boyası ile boyalı lamlar tekrar 
gözden geçirilerek tümörü temsil eden en iyi yaymalar immünohistokimyasal boyama için ayrılmıştır. 
Sırasıyla lamel açma, soldurma ve immünohistokimyasal boyama işlemleri yapılmıştır. 
 
Bulgular:10 olguda da soldurma işlemi başarıyla gerçekleşmiş ve immünohistokimyasal boyalar ile 
optimal sonuçlar elde edilmiştir. Soldurma işlemi sırasında ksilende bekletme işlemi olgunun yılına 
göre değişkenlik göstermiştir. Bu bekleme süresi 2018 yılına ait olgularda 72 saat sürmüşken, 2020 
yılına ait daha yeni olgularda 12-24 saatte bitmiştir. Yeniden boyama işlemi sırasında tümör 
hücrelerinde dökülme saptanmamıştır. Tümörlere yönelik olarak uygulanan CK7, p63, PanCK, EMA, 
Östrojen Reseptörü (ER) ve TTF ile kuvvetli pozitif reaksiyon saptanmıştır. 
 
Tartışma ve Sonuç: Hücre bloğu elde edilemeyen sınırlı İİA örneklerinde daha önceden boyanmış 
yayma preparatlarda tanısal immünohistokimyasal belirteçlerin uygulanması kolay ve kullanılabilir 
bir yöntemdir. Soldurma işlemi sırasında dikkat edilecek nokta lamelin ksilende kendiliğinden açılana 
kadar beklenmesi, zorla lamelin sıyrılmaya çalışılmamasıdır. Bu şekilde tümör hücrelerinin lamelden 
dökülmesi engellenerek optimal immünohistokimyasal sonuçların elde edilmesi sağlanabilecektir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: sitoloji, soldurma, immünohistokimysala boyama 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-44 Plevral Mayilerden Doku Süngeri Ve Geleneksel Yöntemlerle Hazırlanan Hücre
 Bloklarının Karşılaştırılması 
 
Gizem Issi̇n1, Diren Vuslat Çağatay1, Bekir Elma2 
 
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Servisi 
2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Servisi 
 
Giriş ve Amaç: Plevral effüzyonlu hastada torasentez sonrasında toplanan plevral mayiler, 
effüzyonun etyolojisini tespit etmek için direk yaymalar ve hücre blokları (HB) ile 
değerlendirilmektedir. HB hazırlanmasında konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra plazma trombin 
yöntemi, HistoGel veya biosentetik materyaller kullanılabilmektedir. Bu tekniklerin; toplanan hücre 
sayısı, hücre morfolojisinin korunması, immünohistokimyasal (İHK) işlemler sırasında dokunun 
korunması açısından birbirine üstün gelen özellikleri bulunmaktadır. HB oluşturma işlemi sırasında 
kullanılan bio-sentetik malzemelerden biri de doku süngerleridir (DS). Bu çalışmada plevral effüzyon 
nedeniyle torasentez ugulanan hastalarda, plevral mayiden DS ve konvansiyonel yöntemler (KY) ile 
oluşturulan HB’larını; hücresel içerik, morfolojik özelliklere etkisi ve İHK işlemleri sırasında doku 
bütünlüğünün korunması açısından sergiledikleri özellikleri değerlendirerek, birbirlerine üstün gelen 
özelliklerini belirlemeyi amaçladık. 
 
Yöntem: Bu çalışma plevral effüzyon nedeniyle terapötik ve/veya tanısal amaçlı torasentez 
uygulanan yirmi beş hastanın plevral mayisinin incelenmesine yönelik prospektif olarak planlandı. 
Plevral mayi hacmi 400 cc’nin altında olan ve hematoraksı olan hastalar çalışmaya alınmadı. 
Hastaların plevral mayileri, kateter ucuna eklenen musluk vasıtası ile iki ayrı kaba alınarak aynı 
hastaya ait benzer içerikli ve hacimli iki mayi elde edildi. Bu mayilerden DS ve KY ile HB hazırlandı. 
HB’larının H&E boyalı kesitleri; hücresellik(hücre sayısı), nükleer- morfolojik özellikler(nükleer kontur 
ve morfoloji belirginliği) açısından belirlenen puanlama sistemine göre skorlandı ve karşılaştırıldı. İHK 
uygulanan vakalar, İHK işlemler sırasında doku bütünlüğünün korunması açısından; doku kaybı- 
dökülme izlenen ve doku bütünlüğü korunan olarak sınıflandı. 
 
Bulgular: KYHB’larının hücresellik, nükleer ve sitoplazmik morfolojik özellikler skorları sırası ile 2.6, 
2.9 ve 2.8’di. DSHB’larının skorları ise sırası ile 1.4, 2.7 ve 2.6’dı. KYHB’lerin hücresellik (p<0,05), 
nükleer ve morfolojik özellikler skorları, DSHB’lere göre daha yüksekti. 4 vakaya İHK işlem uygulandı. 
İHK işlemler sonrasında DSHB’ların hiç birinde bio-sentetik materyale bağlı artefaktif boyanma 
izlenmedi. Yine İHK işlemler sonrasında DSHB’lerin tamamında doku bütünlüğünün korunduğu, 
KYHB’lerin 2’sinde ise doku kaybı- dökülme meydana geldiği tespit edildi. 
 
Tartışma ve Sonuç: DS, mayilerin santrifüjü sonrası oluşturulan pelleti emerek; doku takibi, 
kesitlerin hazırlanması ve İHK işlemler sırasında hücrelere stromaya benzer şekilde doku desteği 
sağlayarak, hücrelerin kaybı-dökülmesini önler. Çalışmalarda DS’nin tiroid ince iğne aspirasyonlarının 
takibinde, KY’lere göre; hücresellik, morfolojik özellikler ve İHK işlem sırasında doku bütünlüğünün 
korunması açısından üstünlük gösterdiği bildirilmiştir. Ancak plevral mayiden oluşturulan pellet 
yüksek hacimlidir ve içerdiği fibrin nedeniyle akışkanlığı düşüktür. Çalışmamızda DS’nin bu pelleti 
tam olarak ememediğini ve materyalin bir kısmının sünger etrafında dizilendiğini saptadık. Ayrıca 
plevral mayilerden HB oluşturulmasında, hücresellik ve morfolojik özelliklerin korunması açısından 
KY üstünlük sağlamadığını gördük. DS’lerin düşük hacimli ve akışkan pelletlerin takibinde 
kullanılması, takip ve ek işlemler sırasında doku kaybının önlenmesi açısından daha yararlı olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: plevral mayi, hücre bloğu, konvansiyonel yöntem, doku süngeri 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-45 Oral Kavite ve Yumuşak Dokular Dahil, Deneyimli Patolog veya Radyolog Tarafından 
Yapılan Baş-Boyun İnce İğne Aspirasyon Biyopsilerinin Tanısal Doğruluğu: 
Retrospektif Çalışma 

 
Zühal Özcan, Fügen Vardar Aker 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji 
Bölümü, İstanbul 
 
Giriş ve Amaç: İnce iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS) yüzeyel baş-boyun kitlelerine tanısal, cerrahi 
ve tedavi yaklaşımında basit, ulaşılabilir, güvenilir ve ucuz bir tanısal yöntemdir. 
 
Yöntem: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sistem verilerinden elde edilen, 2015 
yılı Ocak ayı ile 2020 yılı Temmuz ayı arasında kayıtlı, Patoloji Bölümü'nde deneyimli bir patolog 
tarafından ya da Radyoloji Bölümü'nde patolog eşliğinde yeterlilik değerlendirilmesi ile yapılmış olan, 
palpe edilebilir baş-boyun kitlelerine ait toplam 859 İİAS vakası, tiroid kaynaklı olanlar dışlanarak 
çalışmaya dahil edildi. Bu vakalar, anatomik lokalizasyonuna göre sınıflandırıldı. Histopatolojik tanısı 
bulunan toplam 198 vaka için duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer(PPD), negatif prediktif 
değer(NPD) ve doğruluk oranları hesaplandı. 
 
Bulgular: Genel duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer(PPD), negatif prediktif değer(NPD) ve 
doğruluk oranlarımız sırasıyla %96.5, %94.5, %93, %97 ve %95.5 olarak sonuçlandı. Literatürde 
yapılmış benzer çalışmaların ortalama istatistiksel değerleriyle karşılaştırıldığında, çalışmamızda 
duyarlılık ve doğruluk oranı genele oranla daha yüksek ve NPD yaklaşık eşit iken özgüllük ve PPD 
daha düşük çıktı. Yöntemlere göre tanısal doğruluk sonuçlarını karşılaştırdığımızda oran, patolog 
tarafından yapılan İİAS'de daha yüksek idi (%96 vs %89). 
 
Tartışma ve Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, İİAS'nin baş-boyun kitlesi ile başvuran hastalara ilk 
yaklaşımda, kistik veya benign kitlelerin malign kitlelerden ayrımında ve gereksiz cerrahi prosedürleri 
engellemede, yüksek tanısal doğruluk oranı ile önemli bir rol oynadığını desteklemektedir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: İnce iğne aspirasyon sitolojisi, baş-boyun kitleleri, tükrük bezi, oral kavite, 
tanısal doğruluk 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

A1 

 
Atipik lenfoid aspirat 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

A2 

 
İmmünoblastik reaksiyon gösteren kronik lenfadenit 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

B1 

 
Reaktif lenfoid hiperplazi aspiratı 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

B2 

 
Parotis; lenfoepitelyal sialadenit zemininde gelişmiş MALT lenfoma 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

C1a 

 
Parotis; onkositik aspirat; lenfoid zemin içermeyen (PAP) 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

C1b 

 
Parotis; onkositik aspirat; lenfoid zemin içermeyen (MGG) 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

C2 

 
Parotis; onkositik lipoadenoma 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

D1a 

 
Parotis; onkositik aspirat 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

D1b 

 
Parotis; onkositik aspirat, hücre bloğu 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

D2 

 
Parotis; Mammary analog sekretuar karsinom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-46 Santrifüj Temelli Alternatif Sıvı Bazlı Sitoloji Tekniği İle Skuamoz Epitelyal Hücre 
Anormalliklerinin Dökümü 

 
Onur Ertunç, Kemal Kürşat Bozkurt 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Isparta 
 
Giriş ve Amaç: Bölümümüzde kullanmakta olduğumuz, ticari olarak temin edilmiş ve bilinen ticari 
markalardan daha düşük maliyetli olan, sitosantrifüj temelli sıvı bazlı sitoloji tekniğinin (Tek-Path™) 
servikovajinal örnekleme ile tanı koyulan skuamoz epitelyal hücre anormalliklerinin tespit 
edilmesindeki başarısını araştırmayı ve kesitsel sonuçlarımızı literatür ile karşılaştırmayı amaçladık. 
 
Yöntem: Bölümümüzde servikovajinal sitolojik materyallerin preparasyonu için; etil alkol içerikli 
prezervatif solüsyon içeren vialler ile laboratuvarımıza gönderilen örnekler 4000 rpm devirde 1 dakika 
sitosantrifüj, üstte kalan düşük yoğunluklu sıvının (süpernatan) boşaltılması, test tüpünde kalan 
hipernatanın vorteks ile 5-10 saniye homojenize edilmesi, pastör pipeti ya da otomatik pipet 
yardımıyla 1cc pellet veya 1-2 damla olacak şekilde lama yayılması ve 5 dakika havada kurutma 
aşamasından sonra Papanicolaou boyası ile boyama işlemleri yapılmaktadır. Bölümümüzde bu 
yöntem ile hazırlanan servikovajinal sitoloji materyallerinin 2015-2020 yılları arası sonuçları arşiv 
taraması ile elde edilmiştir. Sonuçlarımız tekrar gözden geçirilerek skuamoz epitelyal hücre 
anormalliklerinin prevalansı araştırılmış ve literatür ile karşılaştırılmıştır. 
 
Bulgular: Bölümümüzde 2015-2020 yılları arasında toplam 35778 servikovajinal sitolojik materyal, 
ayrıntılarını yukarıda belirttiğimiz yöntem ile değerlendirilmiştir. ASCUS, düşük dereceli skuamoz 
intraepitelyal lezyon, ASCH, yüksek dereceli skuamoz intraepitelyal lezyon ve skuamoz hücreli 
karsinom olarak değerlendirilen materyallerin oranları sırasıyla; %1,3 (n=460), %0,051 (n=183), 
%0,016 (n=59), %0,023 (n=82) ve %0.008 (n=3) olarak bulunmuştur. 
 
Tartışma ve Sonuç: Kullanmakta olduğumuz düşük maliyetli sıvı bazlı sitoloji yönteminin skuamoz 
epitel anormalliklerinin tespit edilmesinde literatür ile uyumlu sonuçlar ortaya koyduğunu 
düşünmekteyiz. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Serviks, sitoloji, sıvı bazlı, skuamoz epitel anormalliği 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-47  Acaba Haklılar mı? 
 
Esin Kaymaz1, Haldun Umudum1, Emre Pabuçcu2, Müge Keskin2, Gizem Bakırtunç1 
 
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Rutin içerisinde bazen önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler (ASCUS) ve düşük 
dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (LSIL) tanısı alan olguların arttığına dair kadın doğum 
kliniğinden bir geri bildirim aldık ve bu geri bildirimi test etmek istedik. 
 
Yöntem: Geri bildirim son 3 aydaki ASCU/LSIL sayılarının arttığı yönündeydi. Bu nedenle biz de son 
8 aylık vajinal smearlerde ASCUS ve LSIL oranlarımızı çıkartıp bu geri bildirimin doğru olup olmadığını 
test ettik. Son 8 aydaki rakamlarımızı hastane bilgi sisteminden elde edttik. ASCUS, LSIL, 
ASCUS/LSIL oranı ve toplam ASCUS+ LSIL sayılarının toplam smear sayılarına oranlarını 
değerlendirdik. 
 
Bulgular: Anormal smearlerin toplam smearlere oranları en düşüğü %20, en yükseği %58 
şeklindedir. Aylara göre oranlar resim 1 ve 2 üzerindeki tabloda ve grafikte verilmiştir. ASCUS/LSIl 
oranı ise 1-6 arasında değişmektedir. Anormal smearlerin en yüksek olduğu aylarda ASCUS/LSIL 
oranı 1’ dir. En düşük olduğu ayda ise oran 6’ dır. Geri bildirimin geldiği şekilde bazı aylardaki ASCUS-
LSIL’ in toplam smear sayısına oranı %40’ ın üstündedir. 
 
Tartışma ve Sonuç: Düşük derecedeki anormalliklerin toplam smearlere oranını 
değerlendirdiğimizde kadın doğum uzmanlarının gözlemlerinde haklı olduklarını düşünüyoruz. 
ASCUS/ LSIL oranı 1-6 arasında değişmektedir. Buna göre anormal oranının beklenenden daha fazla 
dalgalanma gösterdiği kanaatine vardık. Patoloğun performansı genellikle patoloğun bulunmadığı 
ortamlarda kendine duyurulmadan konuşulur. Bu şekildeki bir geri bildirimin kıymetli olduğunu 
düşünüyoruz. 
 
 
Anahtar Kelimeler: ASCUS, LSIL, anormal smear oranı 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Resim 1 

 
Anormal smearlerin normal smearlere aylar içerisindeki oranları 
 
 
Resim 2 

 
ASCUS ve LSIL' in aylara göre dağılımları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-48 2006-2020 Yılları Arasında Bölümümüze Gönderilen Beyin Omurilik Sıvılarının 
(BOS) Retrospektif Analizi ve Soğuk Zincirin Önemi 

 
Ramazan Oğuz Yüceer, Mehmet Kıran, İbrahim Metin Çiriş 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi,Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı,Isparta 
 
 
Giriş ve Amaç: Çalışmamızda beyin omurilik sıvılarının (BOS) retrospektif analizi ve tanısal değeri 
anlamlı derecede artıran soğuk zincirin önemini vurgulamayı amaçladık. 
 
Yöntem: 2006-2020 yılları arasındaki 632 BOS sitolojik örneğini retrospektif olarak tekrar 
değerlendirdik. Olguların yaş, cinsiyet, malign/benign patoloji raporu ve soğuk zincir ile gönderilip 
gönderilmediğine dair kaydı hastane otomasyonundan ve bölümümüz arşivinden ulaştık. BOS 
örnekleri patoloji kabul esnasında soğuk zincir ile gelip gelmediği kayıtlı idi. Sitolojik sonuçları, soğuk 
zincir ile gönderilen materyaller öncesi ve diğerleri olarak değerlendirdik. 
 
Bulgular: Bölümümüze 2006-2015 yılları arasında yıllık ortalama 25, 2016-2020 yılları arasında ise 
yıllık 81 BOS örneği gelmiştir. Örneklerin % 80.3’ü nöroloji, % 9.8’i çocuk hematoloji ve onkololoji, 
%9.9’u da diğer bölümlerden idi. Örnekler enjektör içinde veya sıvı bazlı sitoloji solüsyonu içinde 
gönderilmiş idi. Gönderilen örneklerdeki olguların yaş ortalaması 43.9 olup, 0-20 yaş %11, 21-50 
yaş %35, ve 51 ve üzeri yaş ise %54’dür. Olguların %54ü kadın, %46’sı ise erkek cinsiyet 
oluşturmaktadır. İncelenen örneklerin %54.32’ü nondiagnostik sitoloji, %40.66’i benign sitoloji, 
%1.73’ü malign sitoloji, %2.73’ü malignite kuşkulu sitoloji, %0.47’si ise akut inflamasyon olarak 
değerlendirildi. Tespit edilebilen 321 olguda soğuk zincir ile gönderim sağlanmış ve bu örneklerden 
298'sine tanı verilip ( tanısallık oranı %92.8 ) olarak bulunmuştur. Soğuk zincir olmadan gönderilen 
311 olgunun 127'sine tanı verilip (tanısallık %39.6 ) oranında idi ve önemli bir farklılık 
oluşturmuştur.(p<0.0001) 
 
Tartışma ve Sonuç: BOS sitolojik örnekleri rutin pratiğimizde gün geçtikçe artan sayıda yer almaya 
başlamıştır. Tanı ve tedavi evresindeki öneminin artmasıyla birlikte soğuk zincir ile hemen ulaşıp 
vakaların sitolizinin önlenmesinin daha da anlamlı olacağını düşünüyoruz. 
 
 
Anahtar Kelimeler: BOS sitolojisi,retrospektif,soğuk zincir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-49 Neoplastik Hastalarda Beyin Omurilik Sıvısı (Bos) Örneklerinin Retrospektif 
İncelenmesi 3 Yıllık Deneyimimiz 

 
Zeynel Abidin Taş 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü 
 
Giriş ve Amaç: BOS’ nın sitopatolojik incelenmesi primer ve metastatik neoplazilerin tanısında ve 
bu hastalarında tedavisine karar vermede önemli rol oynar. Bu çalışmada BOS örneklerinde malignite 
sıklığını değerlendirmek ve santral sinir sistemi(SSS) tutulumu olan hastalarda temel BOS özelliklerini 
incelemeyi amaçladık. 
 
Yöntem: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Eylül 2017-Eylül 2020 tarihleri arasında 
neoplastik tutulum ön tanısıyla ve profilaktik intratekal kemoterapi alan 262 hastadan toplam 1254 
BOS sitoloji örneğine ait veriler retrospektif olarak incelendi. Olgular endikasyonlarına göre 
gruplandırıldı. Pozitif ve kuşkulu olgular endikasyonlarına göre oransal dağılımı belirlendi. Çalışmada 
elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesinde SPSS 19 paket programı kullanıldı (SPSS Inc, 
Chicago, Illinois, USA). 
 
Bulgular: 262 hastadan 1254 BOS örneği mevcuttu. 162 hasta (% 61.8) erkek, 100 (% 38.2) 
kadındı. Hastaların yaşları 1-79 arasında değişmekteydi, ortalama yaş 17.01 (± 17.58); medyan yaş 
9 idi.. En sık endikasyon pediatrik(% 69.2) ve erişkin(%62.2) vakalarda akut lenfositik lösemi (ALL) 
idi. Çocuklarda lenfomalar(%14.4), yetişkinlerde ise ALL’ den sonra solid tümör metastazları(%18.5) 
ve primer SSS tümörleri(%18.5) aynı oranda ve en sık endikasyondu. 
262 hastadan 13’ünde (% 5.0) tümör pozitifti. 9(%3.8) hastaya ait örnek kuşkulu olarak 
raporlanmıştı. Pozitif vakalar solid tümörlerde % 26.6, AML hastalarında % 7.1, lenfoma tanılı 
olgularda % 5.4, ALL hastalarında ise % 3.0 olarak bulundu. SSS sistemi tümörlerinde pozitif olguya 
rastlanmadı. Solid tümörlerden 2 vaka(% 50) non-epitelyal kökenliydi ve baş-boyun yerleşimliydi. 
Tüm vakaların %3.4’ü malignite kuşkulu olarak bildirilmişti. Malignite kuşkusu vakalar lenfomalarda 
% 8.1, SSS tümörülerinde % 5.5, AML hastalarında % 3.5, ALL hastalarında % 2.4 olarak bulundu. 
Solid tümörlerde kuşkulu vaka bildirilmedi. 
 
Tartışma ve Sonuç: BOS sitolojisi SSS sinir sistemini etkileyen maligniteler değerlendirmede faydalı 
bir yöntemdir. Solid tümör metastazlarının değerlendirmesinde hücresellik genellikle yeterli 
olduğundan tanı açısından sorunlara yol açmamaktadır. Ayrıca epitel dışı baş-boyun yerleşimli solid 
tümörler BOS metastazı daha riskli olduğu söylenebilir ve bu açıdan takip edilmelidir. Hematolenfoid 
malignitelerde ise gerek hiposellülarite gerekse hücresel dejenerasyonun fazla olmasının yanında, 
kan elemanlarının varlığına bağlı mikst hücresel popülasyon tanıda zorluklara yol açmaktadır. Bu 
nedenle sitoloji hazırlık sürecinin optimize edilmesi, düşük hücreselliğe sahip örneklerde hücresel 
detayın daha dikkatli değerlendirilmesi, bu hastaların tanı ve tedavisine katkı sağlayacaktır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Beyin omurilik sıvısı, sitoloji, malignite 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Resim-1 

 
Rabdomyosarkom. Papanicolaoux200 
 
Resim-2 

 
Akut lenfoblastik lösemi. Papanicolaoux200 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-50 Hematolenfoid Neoplazilerde Beyin Omurilik Sıvısı Tutulumunun Sitopatolojik ve 
Prognostik Özellikleri İle Birlikte Değerlendirilmesi 

 
Selin Cin Özön, Derya Demir, Ali Veral, Deniz Nart 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Hematolojik veya lenfoid malignitelerin beyin omurilik sıvısı (BOS) infiltrasyonu 
yaygın nörolojik hasara sebep olması yanı sıra kötü prognoz kriteri olarak kabul edilmektedir. Bu 
çalışmada amaç, BOS tutulumu yapan hematolenfoid neoplazilerin alt tiplerinin belirlenmesi, klinik 
ve patolojik bulguları yanı sıra prognoz ile birlikte değerlendirilmesidir. 
 
Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında 2015-2019 yılları 
arasında tamamı sıvı bazlı sitoloji yöntemi ile hazırlanan BOS materyallerinde “malign sitoloji” tanısı 
alan 81 hasta retrospektif olarak yaş, cinsiyet, klinik özellikleri, patolojik alt tipleri ve sağ kalım 
verileri ile birlikte yeniden değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular: Olgularımızın medyan tanı yaşı 15 (aralık: 0-68) olup, %33,7’si kadın ve %66,2’si erkekti. 
Olgularımızın %55,7’si 18 yaşından küçük hastalardan oluşmaktadır. Sadece bir olgu malignite 
tanısını BOS örneği ile aldı. Primer tümör alt tiplerine baktığımızda; %45,6’sı B-ALL, %13,9’u T-ALL, 
%5,1’i AML ve daha az oranlarda ise sırasıyla Burkitt Lenfoma, myelom, diffüz büyük B hücreli 
lenfoma tanıları aldığı dikkatimizi çekti. ALL tanısı alanlarda yaş dağılımının daha genç hastalardan 
oluştuğu görüldü. Olgularımızın %93,4’ü biyopside tanı alırken %6,6’sı sitoloji ile tanı aldı. 
Sitopatolojik incelemede tüm olgularda sellülarite artışı, monoton görünüm ve blastik morfoloji 
izlendi, ayrıca immunsitokimyasal incelemede TdT ile %91 dolayında pozitiflik görüldü. 
Olguların ilk tanıdan BOS tutulumuna kadar geçen süre medyan 4 aydır. Genel sağkalım süresi 
ortalama 36,61 (%95 güven aralığı: 28,17-45,05) ay olarak bulundu. Ayrıca 1-yıllık sağkalım %74, 
2-yıllık sağkalım %53 ve 5-yıllık sağkalım %20 dolayında idi. 18 yaş üstü BOS infiltrasyon tanısı alan 
grupta prognozun daha kötü olduğu bulundu. 
 
Tartışma ve Sonuç: Literatüre benzer şekilde bizim serimizde de en sık BOS infiltrasyonu yapan 
hematolenfoid malignite B-ALL olarak bulunmuştur. Sellüler preparatlarda mikst yangısal hücre 
popülasyonunun görülmesi ön planda enfeksiyöz süreçleri düşündürür iken patern oluşturan 
neoplastik hücre plakarlarının olması primer santral sinir sistemi tümörleri ve metastatik 
infiltrasyonları düşündürmektedir. Sitopatolojik olarak monoton, diskoheziv, blastoid özelliklerin 
görülmesi ve immunfenotipik olarak da TdT ekspresyonun gösterilmesi tanıda yardımcı 
bulgulardandır. 
Sonuç olarak; sıvı bazlı sitoloji ile hematolenfoid neoplazilerin BOS incelemesinde nitelikli materyal 
elde etme ve immunfenotipik özellikleri belirleme konusunda tanısal olarak oldukça yardımcı bir 
yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: BOS, hematolenfoid, neoplazi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-51 Prof. Dr. Osman Nuri AKER’in Çizimleri ve Tarihi Atlası İle Tıp Tarihine Bir Yolculuk 
 
Tülay Koç 
 
Cumhuriyet Üniversitesi, Patoloji Ana bilim Dalı, Sivas 
 
Giriş ve Amaç: Görsel sanat ve tıp, insanın varoluşunun bir parçasıdır. Tıp tarihinde sanatsal çizimler 
dönemsel dinsel yasaklara rağmen devam etmiş, ancak fotoğrafın keşfinden sonra azalmıştır. 
Dünyada ve ülkemizde de hekimlik uygulamalarında, otopsi ve anatomi alanlarında çeşitli görsel 
sanat çalışmaları bulunmaktadır. Prof. Dr. Osman Nuri AKER, hekimlik ve sanatsal yeteneklerini bir 
arada kullanan az sayıda bilim insanından biridir. Bu çalışmanın amacı, AKER'in çok bilinmeyen 
eserlerini farklı bir bakış açısıyla tanıtmak ve teknolojinin ön plana çıkması ile geri planda kalan 
hekimlik ve sanat ilişkisini değerlendirmektir. 
 
Yöntem: Tıp fakültesi öğrenciliği yıllarında iken anatomik ve histopatolojik görüntüleri karakalem 
çizimleri ile fotoğraf kalitesinde resmederek hem tıbbi, hem de sanatçı kimliğini ortaya koyan AKER, 
mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak üzere 1951 -1953 yılları arasında ABD’de bulunan ve Dr. George 
N. Papanicolaou’nun ilk olarak açtığı “Exfoliative cytology” kursuna katılan ilk Türk patoloğudur. 
Türkiye’ye 1953 yılında dönen AKER, sitolojiyi ülkemizde tanıtıp, sitopatolojinin kurulması ve 
gelişmesi için çalışmıştır. 
 
Bulgular: AKER, tıp fakültesi öğrencisi iken yapmış olduğu karakalem anatomik çizimlerinde en ince 
ayrıntıları üç boyutlu tasvir etmiştir. Bu çizimler bir dönem anatomi kürsüsünde ders materyali olarak 
kullanılmıştır. AKER, patoloji derslerinde mikroskopta gördüğü alanları hücre hücre çizmiş ve nakış 
gibi işlemiştir. Uzmanlık yıllarında sitolojik ve histopatolojik görüntüleri fotoğraflamış, el emeği ile 
hazırladığı “Eksfolyatif Sitoloji Atlası”nı oluşturmuştur. Bu atlas tarihsel ve bilimsel önem 
taşımaktadır. Ayrıca basit ve anlaşılır anatomik çizimler ve öğretici teknikler içeren bir otopsi kitabı 
yazmıştır. 
 
Tartışma ve Sonuç: Yaşadığı dönemi ve ülkemizin koşullarını göz önüne aldığımızda, Prof. Dr. 
Osman Nuri AKER sitopatoloji ve patoloji alanlarında mesleksel gelişim için öncü adımlar atmış ve 
arkasından gelen meslektaşların ufkunu açmıştır. Bu çalışmada AKER'in bilim adamı kişiliğinin yanı 
sıra sanatçı kişiliği ile tıp bilimine katkıları sunulacaktır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Osman Nuri AKER, Görsel Sanat, Patoloji, Anatomi, Tıp, Sitoloji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

S-52 Uluslararası Sitopatoloji Dergilerinde Yer Alan Yayınların Ülkelere Göre Dağılımı ve 
Türkiye Kökenli Yayınların Durumu: Beş Yıllık Dönemin Retrospektif Analizi 

 
Büşra Yaprak Bayrak1, Nadir Paksoy2 
 
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye. 
2Özel Sitopatoloji Laboratuvarı, İzmit, Kocaeli, Türkiye. 
 
Giriş ve Amaç: Bu çalışmada son 5 senelik dönem içinde uluslararası hakemli sitopatoloji 
dergilerinde yer alan yayınlarının coğrafi dağılımını araştırdık, ülkemizin sitoloji alanında yayın 
durumunu ortaya koymayı amaçladık. 
 
Yöntem: Bu çalışmada, 2016-2020 arası 5 yıllık dönemde SCI-E ve SCI kapsamında indekslenen 
beş uluslararası sitopatoloji dergisinde yer alan makalelerin, ülkelere göre dağılımı incelendi. 
İnceleme kapsamına Cancer Cytopathology, Cytopathology, Diagnostic Cytopathology, Acta 
Cytologica ve Cytojournal dahil edildi. Yayınlar "orijinal makaleler" ve diğerleri (olgu sunumu, editöre 
mektup vb) olarak iki başlıkta değerlendirildi. Türkiye kökenli yayınların uluslararası yayınlardaki yeri 
ve oranı incelendi. 
 
Bulgular: Çalışma kapsamına giren beş uluslararası dergide, hem orijinal makale hem olgu sunumu 
makalelerin ülkelere göre dağılımında ilk iki sırayı Amerika ve Hindistan'ın aldığı görüldü. Bunları 
İtalya ve İspanya izledi. Avrupa'nın birçok gelişmiş ülkesinin (Almanya, Hollanda, İskandinavya 
ülkeleri vb) sitoloji yayınlarında alt sıraları paylaştığı dikkati çekti. Türkiye listenin sonlarında yer aldı. 
 
Tartışma ve Sonuç: Sitoloji, tıpta hastalığın önlenmesi ve hastalıkların erken, hızlı, maliyet-etkin 
teşhisi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerce 
tercih edilmektedir. Sitopatologların yetiştirilmesi ve her ülkenin, kendi coğrafik durumu da göz 
önünde bulundurarak, uluslararası platformda sitoloji deneyimlerin paylaşılması önemlidir. 
20. yüzyılın ilk yarısında, patoloji, halk sağlığının ilerlemesinde olağanüstü bir rol oynamıştır ve 
bulaşıcı hastalıklarla mücadeledeki başarı en çarpıcı örnektir. 20. yüzyılın ikinci yarısında, 
“araştırmacı patologlar”, moleküler ve genetik tıbbın her zamankinden daha belirgin bir şekilde 
şekillenmesiyle, insan hastalıklarına dair deneyim kazanmak için giderek artan bir şekilde temel bilim 
laboratuvarından yararlandılar. 21. yüzyılın başlangıcında, akademik patolojinin araştırma portföyü 
ansiklopedik olduğundan, her akademik patoloji departmanı, kendi optimal araştırma portföyünü ve 
ürünlerini oluşturmalı ve tıbbi bilginin genişliğine katkılarının ne olması gerektiğini tanımlamalıdır. 
Patologlar tarafından sağlanan verilerin klinik bilimlerce gerek akademik araştırmalarda gerek hasta 
tedavi yönetiminde kullanıldığı unutulmamalıdır. Her ne kadar sitopatolojide "hata" ve "gözlemciler 
arası varyasyon" değişkenleri hakkında önemli endişeler olsa da, patologlar gözlemsel sanatlarını 
titizlikle uygulama konusunda övgüye değer bir yetenek sergilemektedir. Bir eğitim verilen yayınların 
çıktığı klinikte, titiz veriler üretmek için katkıda bulunan patologların yüksek düzeyde deneyim ve 
muhakeme yapması gerekir. Akademik Patoloji Bölümlerindeki klinik fakülteden çıkan bilim, kanıta 
dayalı tıbbın ilerlemesi için çok önemlidir. Bu tür öğretim üyelerinin üretkenliği, "araştırma" zamanı 
olan meslektaşlarından daha az olsa da, klinik bilimin ilerlemesine ve nihayetinde insan hastalıklarına 
yönelik terapötik müdahalelerin geçerliliğinin (ya da değil) geçmesine yardımcı olan şey, onların 
öğrettikleri, öğrettiklerini aktarabilmesidir.Türkiye için bakıldığında ise uluslararası platformda 
sitopatoloji alanında, diğer ülkelere göre daha az yayın bulunması, dünya genelinde olduğu gibi, rutin 
hastane işleyişi, vaka değerlendirme ve ders anlatımları vb nedeniyle “araştırma” zamanımızın 
kısıtlılığından ve patologların sitolojik araştırmalara yeterli ilgi göstermediğinden kaynaklandığını 
düşünmekteyiz.Sonuç olarak nihai hedef insanlığın yararına insan hastalıklarını anlayıp bu bilgileri 
herkesle paylaşmaksa, araştırmacı kimliğimizi ortaya çıkarıp uluslararası dergilerde yayınlarla 
üzerimize düşen görevler bulunmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Hakemli dergilerde sitoloji, Türkiye'de sitoloji yayınları, uluslararası sitoloji 
yayınları, ülkelere göre dağılım. 
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P-02 Çocukluk Çağı Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi: Hacettepe 
Deneyimi 

 
Elif Yüksel, Olcay Kurtulan, Sevgen Çelik Önder, Diclehan Orhan 
 
Hacettepe Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 
 
Giriş ve Amaç: Tiroid nodülleri çocukluk çağında daha nadir görülmekle birlikte sıklığının giderek 
arttığı ve bu grupta malignite oranlarının daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı; 
merkezimizde pediatrik dönem tiroid ince iğne aspirasyon sitolojilerinin (TİİAS) Bethesda sistemi 
kategorilerine göre dağılımını ve malignite oranlarını değerlendirerek, kendi deneyimimizi 
paylaşmaktır. 
 
Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı Sitoloji Ünitesi’nde 2014-2020 arasında 
TİİAS’den tanı alan 18 yaş ve altı hastalar retrospektif olarak hastane veritabanından taranmıştır. 
Sitolojik tanıları cerrahi rezeksiyonu olan hastaların histopatolojik tanılarıyla da korele edilmiştir. 
BULGULAR:2014-2020 yılları arasında TİİAS ile tanı alan 165 çocuk hasta mevcuttur. Ortanca yaş 14 
(2-18); kız:erkek oranı 2’dir. Hastaların Bethesda sistemine göre tanı dağılımı 27 (%16) non-
diagnostik (NX), 84 (%51) benign (B), 22 (%13) önemi belirsiz atipi (AUS), 6 (%4) folliküler neoplazi 
şüphesi (FNŞ), 3 (%2) malignite şüphesi (MŞ), 23 (%14) malign (M) şeklindedir. Hastaların 46’sında 
(%28) cerrahi işlem (hemitiroidektomi/total tiroidektomi) uygulanmıştır. Her bir kategori için 
malignite oranları (insidental tiroid papiller mikrokarsinomu hariç) NX için 2/3 (%67), B için 2/12 
(%17), AUS için 4/6 (%67), FNŞ için 1/3 (%33), MŞ için 2/2 (%100) ve M için 20/20 (%100)’dir. 
Papiller tiroid karsinomu tanısı alan 27 hastanın 13’ünde (%48) lenf nodu metastazı saptanmıştır. 
 
Tartışma ve Sonuç: Serimizde güncel literatürle uygun olacak şekilde özellikle Nx, AUS ve MŞ için 
saptanan malignite oranları yüksektir. Bu bulgunun nedeni ince iğne aspirasyon sitolojisinin 
sensitivite ve spesifitesinin erişkin grupla benzer olmasına rağmen çocuk yaş grubunda malignite 
oranının yüksekliği yanı sıra teknik olarak tekrarlayan örneklerin alınmasındaki zorluklar ve bu tanı 
kategorilerinde cerrahi yapılan vaka sayısının az olması nedeniyle tüm vakaların histopatolojik 
korelasyonunun yapılamaması olabilir. Daha geniş serilerle yapılan çalışılmalar çocukluk çağı tiroid 
nodüllerine yaklaşımı belirlemek açısından faydalı olacaktır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: pediatri, tiroid, sitopatoloji



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-03 Medüller Tiroid Karsinomunun Farklı Yüzleri 
 
Hatice Sertakan, Gülay Aydoğdu 
 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır 
 
 
Giriş: Medüller tiroid karsinomu (MTK) parafoliküler C-hücrelerinden köken alan malign nöroendokrin 
bir 
tümördür. Tüm tiroid malignitelerinin %1-2’sini oluşturmaktadır ve farklı morfolojik görünümlere 
sahiptir. Çalışmamızda ince iğne aspirasyonu (İİA) ile tanı alan farklı sitomorfolojik özellkler gösteren 
üç medüller tiroid karsinomu olgusu sunulmuştur. 
 
Olgu 1: Tiroid USG’de sol lobda 15x10 mm boyutunda mikro-makro kalsifikasyon alanları içeren 
hipoekoik heterojen nodül saptanan 24 yaşındaki kadın hastaya İİA biyopsisi yapılmıştır. Hazırlanan 
yayma preparatlarda ince kromatin yapısına sahip, iğsi nükleuslu, nükleer psödoinklüzyonlar içeren, 
sitoplazmik sınırları net olarak seçilemeyen, zeminde yer yer izole hücreler halinde dağılan, yer yer 
üst üste yığılıp kalabalık düzensiz gruplar oluşturan tümör hücreleri izlenmiştir. Yayma preparatlarda 
gözlenen az sayıda tümör hücresine uygulanan immünsitokimyasal çalışmada tümör hücreleri TTF-
1, Vimentin ve CEA ile pozitif, Pan-CK ile fokal pozitif immünreaksiyon göstermiştir. İİA materyali 
“Malignite kuşkusu; medüller tiroid karsinomu açısında kuşkulu” olarak raporlanan hastanın 
tiroidektomi materyali “MTK, iğsi hücreli patern” tanısı almıştır. 
 
Olgu 2: USG’de mikrokalsifikasyonlar içeren solid nodül saptanan 29 yaşındaki kadın hastanın İİA 
materyaline ait yaymalarda genellikle izole halde dağılan, yer yer kalabalık gruplar oluşturan, iri-
pleomorfik nükleuslu, granüler kromatin yapısına sahip, geniş sitoplazmalı, onkositoid görünümlü 
atipik hücreler gözlenmiş ve “Malignite kuşkusu; medüller tiroid karsinomu açısında kuşkulu” tanısı 
ile raporlanan olgunun rezeksiyon materyaline “MTK, onkositik varyant” tanısı konulmuştur. 
 
Olgu 3: Tiroid USG’de 15x13 mm çaplı hipoekoik solid nodüle sahip 45 yaşındaki erkek hastadan 
alınan İİA biyopsisinden hazırlanan yaymalarda, iri, düzensiz nükleuslu, heterojen, kaba ve granüler 
kromatin yapısına sahip, küçük-orta boyutlu hücre grupları oluşturan, sitoplazmaları belirsiz, uzantılı 
ve plazmasitoid görünümlü tümör hücreleri ve zeminde amorf materyal gözlenmiştir. Hücre bloğuna 
uygulanan immünohistokimyasal incelemede tümör hücreleri Kalsitonin ve Kromogranin A ile pozitif, 
tiroglobülin ile negatif immünreaksiyon göstermiş, ayrıca Kongo Red amorf materyalde pozitif 
saptanmıştır. Sitolojik tanısı “Malign; Medüller tiroid karsinomu” olarak raporlanan hasta, 
tiroidektomi materyalinde “MTK, paraganglioma benzeri patern gösteren” tanısı almıştır. 
 
Sonuç: MTK farklı sitomorfolojik özelliklere, histolojik varyantlara sahip olduğundan, tiroid bezinin 
hem primer hem de metastatik lezyonlarını taklit etmekte ve İİA materyallerinde tanı zorluklarına 
yol açmaktadır. Tiroid İİA materyalleri değerlendirilirken MTK geniş morfolojik spektrumu nedeniyle 
ayırıcı tanıda daima akılda tutulmalı ve morfolojik bulgular immünhistokimyasal çalışma sonuçları ile 
desteklenmelidir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: medüller tiroid karsinomu, sıvı bazlı sitoloji, kalsitonin
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P-04 Önemi Belirsiz Atipi / Önemi Belirsiz Folliküler Lezyon (AUS/FLUS) Tanılı
 Hastaların Yönetimi 
 
Çisem Namlı Akıncı1, Gizem Bilgen1, Koray Baş2, Asuman Argon1 
 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, 
İzmir 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, 
İzmir 
 
 
Giriş ve Amaç: Bethesda Sistemi tarafından Tiroid Sitopatolojisi Raporlamasında, kendine has 
sitolojik özellikleri tanımlanan önemi belirsiz atipi (AUS)/önemi belirsiz folliküler lezyon(FLUS) 
kategorisi; esas olarak sitolojik ve/veya yapısal özellikleri, foliküler neoplazi açısından kuşkulu 
(FN/FNK)ve malignite açısından kuşkulu (MK) kategorileri için yetersiz düzeyde atipi içeren ancak 
güvenle benign bir değişiklik olarak yorumlanamayacak özelliklere sahip olgular için kullanılır. Bu 
olgular daha düşük malignite riski taşırlar ve diğer iki kuşkulu kategoriden farklı algoritmada 
değerlendirilirler. 2015 Amerikan Tiroid Birliği kılavuzları ilk tanısı AUS/FLUS olan çoğu olguda ya 
aspirasyon tekrarı ya da moleküler testler ile birlikte konservatif yaklaşım önermektedir. Cerrahi 
(tipik olarak lobektomi) ile sürekli gözlem arasındaki karar sitolojik, moleküler, klinik ve radyolojik 
bulgular yanı sıra klinik risk faktörlerinin ve hasta tercihinin birlikte değerlendirilmesi ile yapılır. Bu 
çalışmada, sitolojik olarak AUS/FLUS tanısı almış olgularda tekrarlayan sitolojik kontrolleri ve opere 
edilen olgularda histolojik tanı özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: 2015-2020 yılları arasında, hastanemizde AUS/FLUS tanısı almış 365 hasta çalışmaya dahil 
edilmiştir. Bu hastalardan takipli olan 121 hastanın kontrol sitoloji preperatları ve opere edilen 45 
hastaya ait preperatlar yeniden değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular: AUS/FLUS tanısı konulmuş 365 hastanın 308 i (%84,3) kadın, 57 si (%15,6) erkek 
cinsiyettedir. Olguların 121’ine kontrol since iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS) yapılmıştır. Bu hastaların 
50 si (%41,3) ilk İİAS’den sonraki ilk üç aylık dönemde, 33’ü (%27,2) 3-6 ay arası sürede ve 38’i 
(%31,4) 6 ay sonra kontrol sitoloji için hastanemize başvurmuştur. Sitolojik kontrolü yapılan 121 
hastanın 65’i (%53,7) Benign Sitoloji, 34’ü (%28) tekrar AUS/FLUS, 21’i (%17,3) Tanısal Olmayan 
Sitoloji ve 1’i (%0,8) FN/FNK tanısı almıştır. 
Sitolojik değerlendirmeler sonrası, klinikopatolojik konseyde, 45 hasta için operasyon kararı 
verilmiştir. Opere edilen 45 hastanın tiroidektomi materyallerinin 21’inde (%46,6) Papiller Karsinom, 
9’unda (%20) Dejenere Nodüller Hiperplazi, 7’sinde (%15,5) Hashimato Tiroiditi, 4’ünde (%8,8) 
Adenomatoid Hiperplazi/Nodül, ikisinde (%4,4) Medüller Karsinom, birinde (%2,2) Hurthle Hücreli 
Karsinom, birinde (%2,2) Papiller benzeri nükleer özelliklere sahip non-invaziv foliküler tiroid 
neoplazmı (NIFTP) saptanmıştır. Papiller Karsinom tanısı alan 21 hastanın 17’si (%80,9) Papiller 
Mikrokarsinom özelliğinde olup altısı (%28,5) Papiller Karsinom Folliküler Varyant ikisi (%9,5) Papiller 
Karsinom Onkositik Varyant tanısı almıştır. 
 
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, AUS/FLUS tanısı almış hastaların çoğunluğunun 
kılavuzlara uygun olarak yönetildiğini göstermekte olup literatüre benzer olarak, ilk tanısı AUS/FLUS 
olan hastaların çoğunluğun takip eden sitolojik kontrolünde benign sitoloji tanısı aldığı dikkati 
çekmiştir. Opere edilen hastaların çoğunlukla papiller mikrokarsinom özelliğinde olması, 1cm’den 
küçük tümörlere uygulanan İİAS’nde, malign ya da malignite kuşkulu sitoloji tanısı koyacak nitelikte 
hücrelerin yeterince sitolojik preparatlara düşmeyebileceğini düşündürmektedir. AUS/ FLUS tanısı 
alan olguların, klasik kılavuzlara uygun takibinin gereksiz operasyonları önleyeceği, operasyon 
kararlarının klinikopatolojik konseylerde verilmesi gerektiği ve 1 cm’den küçük nodüllerde AUS/FLUS 
tanısı alan olguların yönetiminde papiller mikrokarsinom olasılığının mutlaka göz önüne alınması 
gerektiği sonucuna varılmıştır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: tiroid, sitopatoloji, önemi belirsiz atipi/ önemi belirsiz folliküler lezyon, AUS/FL 
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P-05 Tiroide Metastaz Yapan Metaplastik Meme Karsinomu, Sitomorfolojik Bulgular 
 
Tuğçem Bıçak, Gülay Aydoğdu 
 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbı Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır 
 
 
Giriş : Tiroid aspirasyonlarının %0.1-%0.3’ünü metastatik tümörler oluşturmaktadır. Metastatik 
tümörler en sık akciğer, böbrek ve baş-boyun bölgesinden köken alır. Meme karsinomalarının % 
1’inden azını oluşturan metaplastik meme karsinomunun tiroide metastazı ise oldukça nadirdir. 
Metaplastik meme karsinomu malign epitelyal ve mezenkimal komponentler içeren bifazik bir 
tümördür. Diğer meme kanserlerinden daha agresif seyirli ve kötü prognozludur. 
 
Olgu: Boyunda şişlik nedeni ile polikliniğe başvuran 77 yaşındaki kadın hastanın BT 
görüntülemesinde, tiroid sol lobu dolduran ve tiroid bezi dışına uzanım gösteren, juguler veni basıya 
uğratan hipodens kitle lezyonu ve sağ lobda benzer natürde hipodens nodüler lezyon saptanması 
üzerine, tanı amacı ile sol lobdan ince iğne aspirasyonu yapılmıştır. Örnekten hazırlanan yaymalarda, 
nekrotik zeminde sinsityal tarzda kalabalık gruplar oluşturan, iri, hiperkromatik, iğsi-oval nükleuslu, 
yer yer uzantılı yoğun sitoplazmaları seçilebilen tümör hücreleri izlenmiştir. Zeminde tiroid dokusu 
ve kolloid mevcut değildir. Hücre bloğunda nükleus/sitoplazma oranı yüksek, belirgin nükleollü, geniş 
sitoplazmalı, veziküler kromatin içeren pleomorfik hücreler izlenmiştir. Otomasyon sisteminden 
hastanın 2 yıl önce mastektomi geçirdiği ve metaplastik meme karsinomu tanısı aldığı öğrenilmiştir. 
Sitolojik bulgular yanı sıra, hücre bloğuna uygulanan immünhistokimyasal çalışmada p63 pozitif, 
Gata-3 seyrek hücrelerde zayıf pozitif, TTF-1 ve Galektin’in negatif immünreaksiyon göstermesi 
üzerine, olgu metaplastik meme karsinomu metastazı olarak raporlanmıştır. 
 
Sonuç: Tiroid aspirasyonları değerlendirilirken, tiroidin primer tümörlerine özgü sitomorfolojik 
bulgular mevcut değil ise, metastatik tümör olasılığı düşünülmeli ve öncelikle hastanın klinik öyküsü 
sorgulanmalıdır. Ancak bu sayede, ilave immünhistokimyasal çalışmalar eşliğinde, kesin tanıya 
ulaşmak mümkün olabilir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: tiroid, İİA, meme, metaplastik karsinom, metastaz
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P-06 Tiroid Bezinde Nodül Şeklinde Prezente Olan Nadir Bir Metastaz: Leiomyosarkom 
 
Mine İlayda Şengör Aygün1, Ezgi Toptaş1, Pelin Demirtürk Tolga1, Cem Çomunoğlu1, 
Tanju Kispet2 
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Giriş: Uterin leiomyosarkom (uLMS) sıklıkla postmenopozal dönemde görülen, düz kastan 
köken alan ve uzak metastaz yapma eğilimi olan kötü prognozlu bir tümördür. Sıklıkla 
akciğer, beyin, deri, yumuşak doku ve kemik metastazları görülmekle birlikte tiroid bezine 
metastaz son derece nadirdir. Literatürde çok az sayıda olgu bildirilmiştir. Burada tiroid 
bezinde nodül ile prezente olarak ince iğne aspirasyonu (İİA) uygulanan nadir bir uLMS 
metastazı olgusunu sunuyoruz. 
 
Olgu: 7 yıl önce uterin leiomyosarkom nedeniyle TAH+BSO uygulanan ve adjuvan 
radyoterapi öyküsü olan 68 yaşındaki kadın hastanın takipleri sırasında yapılan 
ultrasonografide, her iki tiroid lobunda kalsifikasyon ve kistik açıklıklar izlenen, değişken eko 
ve ebatlarda multipl nodüler lezyonlar saptandı. En büyüğü tiroid sol alt lob yerleşimli 36x23 
mm boyutundaki mikrolobüle konturlu hipoekoik nodüle USG eşliğinde İİA yapıldı. Zor 
yayılan sert partiküller içeren aspirattan yayma preparatlar ve iki adet hücre bloğu hazırlandı. 
Yaymalarda ve hücre bloğu kesitlerinde kanamalı zeminde mezenkimal doku fragmanları 
izlendi. Doku fragmanlarında hiperkromatik iğsi nukleuslu, bazıları bizar görünümde 
hücrelerden oluşan tümoral infiltrasyon görüldü. Hücre bloklarında iğsi hücreler birbirleri ile 
kesişen demetler oluşturmaktaydı ve birkaç fragmanda nekroz alanları mevcuttu. Hücre 
bloğuna uygulanan immünhistokimyasal incelemede tümöral doku fragmanlarında yaygın 
desmin, h-caldesmon; fokal SMA ve vimentin pozitifliği saptandı. CD34 ile aradaki vasküler 
yapılarda reaksiyon gözlendi. Pansitokeratin ve TTF-1 ile boyanma görülmedi. Ki-67 
proliferasyon indeksi yaklaşık %25 oranındaydı. Mevcut bulgular, olgunun klinik öyküsünde 
yer alan leiomyosarkom metastazı ile uyumlu olarak değerlendirildi. Hastanın sitoloji 
sonucundan sonra çekilen PET/BT’de lumbal 4. vertebra düzeyindeki yumuşak dokuda, tiroid 
bezinde, mide posterolateralinde, pankreas distal ucunda metastazla uyumlu olabilecek 
hipermetabolik alanlar görüldü. 
 
Sonuç: Tiroidin metastatik sarkomları, primer sarkomlarından daha sık görülür. Tiroid 
sitolojisinde iğsi hücreli tümör morfolojisi görüldüğünde ayırıcı tanıya anaplastik tiroid 
karsinomu, medüller tiroid karsinomu, malign melanom, primer ve sekonder yumuşak doku 
sarkomları alınmalıdır. Ancak bu grup lezyonlarda İİA ile elde edilen materyal genelde az 
olduğu için, tek başına sitolojik değerlendirme zor olabilir. Hastanın kliniği iyi sorgulanmalı 
ve ayırıcı tanıda yer alan lezyonlara yönelik geniş bir immünohistokimyasal panel 
uygulanmalıdır. Bu çok nadir olguyu ayrıcı tanıları ve literatür bulguları eşliğinde sunuyoruz. 
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P-07 Papiller Tiroid Karsinomdan Transforme Anaplastik Karsinom 
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Giriş: Papiller tiroid karsinomu tiroid maligniteleri içerisinde en sık görülen tiptir. Kadınlarda 
erkeklerden daha sık görülür. Tüm yaş gruplarında papiller tiroid kanseri insidansı artış 
göstermekte olup, en fazla artış görülme oranı üreme çağındaki kadınlardır. Radyasyon en iyi 
bilinen risk faktörüdür. Papiller tiroid kanseri lenfatik olarak yayılmaya eğilimlidir. Olguların % 
50’sinde boyun lenf nodlarına yayılım görülmektedir. Anaplastik (indiferansiye) tiroid karsinomu 
son derece agresif bir tiroid malignitesidir. Malign tiroid tümörlerinin %5’inden azını oluşturur. 
Diğer iyi diferansiye ve az diferansiye tiroid karsinomları ile karşılaştırıldığında en kötü prognoza 
sahip olanıdır. Hastaların çoğu 6 ay ile 1 yıl içerisinde kaybedilir. Ortalama görülme yaşı 60-70’dir, 
nadiren 50 yaş altındaki bireylerde de görülür. Kadınlarda daha sıktır (E/K: 2-4/1). Hızla büyüyen 
sert nodüler kitlelerdir. Çevre dokuları tutarak ses kısıklığına, disfajiye, nefes darlığına neden 
olabilirler. 
 
Olgu: Olgumuz 82 yaşında erkek hasta. Radyolojik olarak tiroid sağ lobda 37X37 mm boyutunda, 
heterojen iç yapıda kitleden ve sağ servikal zincirde yaklaşık 34X24 mm boyutunda, içerisinde 
mikrokalsifikasyonlar içeren LAP’dan İ.İ.A.B yapıldı. Sitoloijik olarak tiroidden yapılan yaymalarda 
zeminde yoğun nekroz, nötrofillerden zengin inflamatuvar hücreler arasında, genellikle izole halde 
gözlenen hiperkromatik, düzensiz ve pleomorfik nükleuslu tümör hücreleri ve multinükleer dev 
hücreler yanısıra bizar hücreler dikkati çekti. Bazı alanlarda küçük koheziv tabakalar oluşturan ince 
kromatinli, oval-yuvarlak nükleuslu tümör hücreleri izlendi. Hücre bloğu kesitlerinde çok sayıda atipik 
mitoz dikkati çekti. LAP’dan yapılan aspirasyonda iri nükleuslu, oval-düzensiz şekilli, yer yer groove 
yapıları ve inklüzyonlar içeren, genellikle tabakalar yapmış tümör hücreleri izlendi. Her iki vakanın 
hücre bloklarına yapılan immünohistokimyasal çalışmada PAX8, CK-PAN, Vimentin, pozitif, P53 
negatif izlendi. TTF-1, LAP kayıtlı örnekte yaygın pozitif iken, tiroide ait örneklerde fokal pozitif izlendi. 
Kİ67 proliferasyon indeksi LAP kayıtlı örnekte %5 iken tiroid kayıtlı örneklerde %30 civarında izlendi. 
Bu bulgular eşliğinde tanımız tiroid kayıtlı örnelerde anaplastik tiroid karsinomu, LAP kayıtlı 
örneklerde papiller tiroid karsinomu metastazı oldu. 
 
Sonuç: Anaplastik tiroid karsinomu tiroidde nadir görülen, agresif gidişli tümörlerdir. Diferansiye 
tiroid karsinomlarının (papiller, foliküler veya hurthle hücreli karsinom) anaplastik transformasyonu 
olarak ortaya çıkabilirler. Olguların % 25 - 50'sinde önceden multinodüler guatr, % 20'sinde daha 
önce diferansiye karsinom, % 20'sinde eş zamanlı diferansiye karsinom vardır. Bölgesel nodal 
metastazlar ve vokal kord paralizi sırasıyla % 40 ve % 30'a varan oranlarda mevcuttur. Hastaların 
% 75 kadarında uzak metastazlar izlenebilir. Olgumuzu aynı anda servikal lenf nodunda papiller tiroid 
karsinomu metastazı, tiroidinde anaplastik karsinom izlenmesi sebebiyle sunuma değer bulduk. 
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Kİ67, Anaplastik karsinom 
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LAP kayıtlı 
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LAP kayıtlı, hücre bloğu 
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Tiroid kayıtlı, giemsa 
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Tiroid kayıtlı, hücre bloğu 
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Tiroid kayıtlı, Pap 
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Tiroid kayıtlı, sbs 
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Tiroid kayıtlı, sbs 
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P-08 Sitolojik Folliküler Neoplazi/ Foliküler Neoplazi Kuşkusu Alan Olgularda 
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Giriş ve Amaç: Tiroid folliküler lezyonların değerlendirmesi için yapılan sitolojik uygulamalarda, 
adenom-karsinom ayrımı yapmak mümkün değildir. 2016 yılı öncesi bu lezyonlar için terminolojik 
olarak “folliküler lezyon”, “folliküler proliferasyon”, “belirsiz”, “kuşkulu sitoloji” gibi genel ifadeler ya 
da ‘folliküler neoplazi ekarte edilemedi’, ‘folliküler neoplazi’ gibi daha spesifik terimler 
kullanılıyordu. Bu durum klinik değerlendirme açısından zorluklara neden olmaktaydı. 2016 
Bethesta sınıflamasında folliküler özellikler taşıyan lezyonlar sitopatolojik olarak “folliküler neoplazi/ 
foliküler neoplazi kuşkusu (FN/FNK)” başlığı altında toplanmıştır. Bu çalışmada tiroid ince iğne 
aspirasyon sitolojisi ile yeni sınıflamaya uygun tanı alan FN/FNK olgularının klinkopatolojik 
özelliklerinin değerlendirilmesi ve sitoloji- doku uyumunun araştırılması amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: 2016-2020 yılları arasında tiroid nodülüne ince iğne aspirasyon sitolojisi uygulanan ve 
sitolojik olarak foliküler neoplazi/foliküler neoplazi kuşkusu tanısı alan 40 hasta çalışmaya dahil 
edilmiştir. Hastalara ait PAP ve Giemza boyalı yayma preperatlar ve PAP boyalı sıvı bazlı sitololoji 
preparatları yeniden değerlendirilmiştir. Ayrıca hastalara ait operasyon materyallerinin kesitleri 
yeniden değerlendirilerek sitoloji- doku korelasyonu yapılmıştır. Hastalara ait klinik-radyolojik ve 
takip eden operasyona ait veriler hasta arşiv sistemlerinden elde edilmiştir. 
BULGULAR:Çalışmaya dahil edilen 40 hastadan 33’ü kadın 7’si erkektir. 6 hastanın radyolojik 
bulgularında boyut belirtilmemiştir, diğer 34 hastada lezyon büyüklükleri ortalama 2,06 ±1,03 cm’dir. 
(min:0,7-max:4). Radyolojik olarak tariflenen lezyonların 7’si istmusta, 11’i sol lobda, 17’si sağ 
lobda, 2’si sağ+sol lobda, 2’si sağ lob+ istmusta lokalizedir. Sitolojik olarak 16 vakada hurtle hücresi 
izlenmişken 24’ünde izlenmemiştir. Bu olguların 24’ünün operasyonu hastanemizde 
gerçekleşmemiştir. Hastanemizde opere olmuş 16 (%40) hastanın 3‘ü hurtle hücreli adenom, 1’i 
folliküler adenom ve 2’si papiller benzeri nükleer özellikler içeren noninvazif folliküler tiroid neoplazmı 
(NIFTP), 4’ü papiller mikrokarsinom (foliküler tip), 2’si papiller karsinom foliküler varyant, 4’ü nodüler 
hiperplazi, 1’i hashimato tiroiditi olarak değerlendirilmiştir. 
 
Tartışma ve Sonuç: Sitolojik olarak FN/ FNK tanısı alan olguların yalnızca %40’na ait operasyon 
materyaline ulaşılabilmiştir. Klasik kılavuzlara göre operasyon endikasyonu bulunan bu olguların 
operasyon materyallerinin bölümümüzde bulunmama sebebi olarak, hastaların operasyon için farklı 
bir merkezi tercih etmiş olabileceği düşünülmüştür. Sitolojik FN/FNK tanısı alan olguların %75’inde 
histolojik olarak foliküler paternde lezyonlar izlenmiştir. Ancak bunların altısının papiller karsinom 
özelliğinde olması, her ne kadar foliküler varyant papiller karsinomlarda nükleer özellikler çok belirgin 
olmasa da, sitolojik preparatlarda papiller karsinom nükleus özelliklerini daha dikkatli 
değerlendirilmesi gerektiğini göstermiştir. Foliküler lezyonlarda en iyi sitolojik değerlendirme için 
uygun tekniklerin ve değerlendirmenin standardizasyonunu sağlayacak, geniş serilerde yapılacak 
çalışmalara ihtiyaç devam etmektedir. 
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Giriş: Tiroidin medüller karsinomu, parafolliküler C hücrelerinden köken alan, kalsitonin salgılayan 
nöroendokrin bir tümördür. Tiroid karsinomlarının %3’ünü oluşturur. Medüller karsinom olgularından 
hazırlanan aspirasyon preparatları oldukça selüler görünümde olup, izole veya küçük gruplar halinde, 
oval, yuvarlak veya iğsi hücrelerden oluşan, geniş granüler sitoplazmalı, egzantirik yerleşimli 
nükleuslara sahip plazmositoid hücrelerden oluşur. Plazmositoid hücreler sıklıkla binükleasyon 
gösterir. Yaymaların bir kısmına zeminde amorf, homojen görünümde amiloid materyal eşlik edebilir. 
Sitoloji preparatlarında görülen bu morfolojik bulgular ön planda tiroidin medüller karsinomunu 
düşündürebilir fakat plazmositoid hücrelerin bir sürpriz yapabileceği de unutulmamalıdır. 
 
Olgu: Olgumuz, 59 yaşında erkek hastadır. Hasta yaklaşık 1 aydır devam eden ses kısıklığı şikayeti 
ile kulak burun boğaz polikliniğine başvurmuştur. Yapılan muayene sonrası istenen boyun MR 
(Manyetik Rezonans) görüntülemesinde, tiroid sağ lob medial bölümünde, medialde larinkse invaze 
görünümde, 36x15 mm boyutlarında kitle lezyonu saptanmıştır. Girişimsel radyoloji tarafından sağ 
tiroid lobunda tarif edilen bu lezyondan tiroidit ön tanısı ile ince iğne aspirasyonu yapılmıştır. Sağ 
tiroid bezine ait aspirasyon materyalinden hazır yayılan 6 adet preparattan 3 tanesi H&E 
(Hematoksilen&Eozin), 2 tanesi PAP (Papanicolaou boyası) ve 1 tanesi Giemsa ile boyanarak 
incelemeye alınmıştır. Preparatların mikroskobik incelemesinde kanamalı zeminde, genellikle izole 
halde dağılmış, seyrek gevşek gruplar oluşturan, plazmositoid görünümde hücre popülasyonu 
görülmüştür. Plazmositoid görünümdeki hücreler, özellikle PAP boyalı preparatlar ile yakından 
incelendiğinde perinükleer haloya sahip oldukları dikkati çekmiştir. Hastanın eskiye ait bilinen bir 
malignitesi olmadığından öncelikle tiroidin medüller karsinomunu ekarte etmek amacıyla 
preparatlardan birine immünsitokimyasal yöntemle kalsitonin çalışılmış ve negatif saptanmıştır. 
Kalsitoninin negatif saptanması ve plazmositoid hücrelerdeki perinükleer halo varlığı nedeniyle olguda 
ön planda plazma hücreli neoplazi düşünülmüştür. Bulgular eşliğinde olguya histopatolojik korelasyon 
önerilmiştir. Sitoloji sonrası yapılan toraks BT (Bilgisayarlı tomografi) tetkikinde kemiklerde yaygın 
litik lezyonların da saptanmasıyla birlikte multiple myelom ve tiroid karsinom metastazı ön tanıları ile 
olguya kemik iliği biyopsisi yapılmıştır. Bölümümüzde değerlendirilen bu biyopsi materyalinden hasta 
‘’Lambda hafif zincir monotipili neoplastik plazma hücresi infiltrasyonu içeren hiperselüler kemik iliği’’ 
tanısı almıştır. Hastanın taramalarında iskelet sisteminde yaygın litik kemik lezyonları saptanmış ve 
onkoloji tarafından multiple myelom tanısı ile gerekli tedaviler uygulanmıştır. 
 
Sonuç: Zengin vasküler yapıya sahip olmasına rağmen tiroid bezine metastaz nadirdir. Bu bağlamda 
tiroid bezinde ekstramedüller plazmositom veya multiple myelomun metastatik lezyonları ise oldukça 
nadir karşılaşılan bir durumdur. Tiroid bezine ait sitolojik preparatlarda görülen plazmositoid hücreler 
klinik öyküsü olmayan hastalarda öncelikle tiroidin medüller karsinomunu akla getirmektedir. Yayma 
preparatlarda amiolid yapılarının görülmesi, binükleasyon gibi nükleer özellikler, hastanın serum 
kalsitonin düzeyinde yükseklik medüller karsinom tanısını desteklemektedir. Fakat bu bulguların 
yokluğu ve özellikle plazmositoid hücrelerde PAP boyasında daha rahat seçilebilen perinükleer halo 
varlığı akla plazma hücreli neoplazileri getirmelidir. Olgumuz oldukça nadir bir vaka olması ve tiroid 
sitolojilerinde plazmositoid görünüme sahip hücreler ile karakterize lezyonların ayırıcı tanısında 
yararlı olacağı düşünülerek sunulmuştur. 
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Giriş ve Amaç: Papiller benzeri nükleer özelliklere sahip non-invaziv foliküler tiroid neoplazmı 
(NIFTP); 2017 yılında, endokrin organ tümörlerinin WHO sınıflandırmasına eklenen, kapsüllü, non-
invaziv neoplazmdır. NIFTP; foliküler adenom, foliküler karsinom veya invaziv papiller tiroid 
karsinomu (PTC')nin kapsüllü foliküler varyantı (PTC-FV) arasında, sınırda RAS ailesine ait tümör 
olarak kabul edilir. Ultrasonografi, sitoloji ve moleküler testler, NIFTP gibi tanısında faydalıdır, 
ancak çoğu zaman PTC-FV ile örtüşmektedir. Sitolojik materyallerde, özellikle nükleer özelliklerin 
papiller karsinoma benzerliği ve kapsül invazyonunun değerlendirilememesi tanısal zorluk 
oluşturmaktadır. Bu çalışmada, operasyon sonrası NIFTP tanısı almış olgulara ait preoperatif 
dönemde uygulanan ince iğne aspirasyon sitolojisindeki (İİAS) değerlendirme sonuçları incelenerek 
sito-histopatolojik korelasyonlarının araştırılması amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: 2017-2020 yılları arasında,hastanemizde NİFTP tanısı almış 16hasta çalışmaya dahil 
edilmiştir. Bu hastaların preoperatif dönemde yapılan İİAS’ne ait PAP ve giemza boyalı yayma 
preparatları, sıvı bazlı sitoloji preparatı yeniden değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular: NIFTP tanısı konulmuş 16 hastanın 10'u (%62,5) kadın, 6'sı (%37,5) erkek olup, 
tümörlerin 1'i (%6,25) multifokal, 14’ü(%87,5) sağ lobdadır ve 1'inde (%6,25) papiller 
mikrokarsinom, 2'sinde (%12,5) papiller tiroid karsinomu birlikteliği vardır. Olguların yalnızca 5’inde 
preoperatif dönemde İİAS uygulanmış olup bunların biri (%16,6) tanısal olmayan sitoloji, 2’si 
(%33,3) önemi belirsiz foliküler lezyon ve 3’ü (%50) foliküler neoplazi için kuşkulu tanısı almıştır. 
 
Tartışma ve Sonuç: Literatürde, eksizyonla NIFTP tanısı alan vakaların sitolojik preparatlarının 
yaygın olarak dahil olduğu Bethesda sınıflandırması yoktur. Bu vakalar çoğunlukla, önemi belirsiz 
tipi/ önemi belirsiz foliküler lezyon, foliküler neoplazi/ foliküler neoplazi için kuşkulu ve malignite 
kuşkulu sitoloji tanılarını almaktadır. Bizim çalışmamız hastanemizde mevcut yeterli vaka sayısı 
olmasa da bu verileri desteklemektedir. Lezyonun foliküler patern göstermesi ve PTC’nin nükleer 
özelliklerini taşıması ve bu bulguların sito-histomorfolojiye yansıyan özelliklerin değişkenliği 
nedeniyle belli bir Bethasta alt gruba eklenmesi, günümüzde ek hücre blogu ya da 
immunhistokimyasal (İHK) boyaları olmadan mümkün görülmemektedir. Geniş hasta verileriyle 
beraber sitoloji preparatları/ hücre bloklarına yapılacak İHK boyaların ya da moleküler testlerin tanıda 
faydalı olabileceğini düşünmekteyiz. 
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Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-11 İnce İğne Aspirasyonu ile Tanı Konulan Hobnail Varyant Papiller Tiroid Karsinomu 
 
Şenay Erdoğan Durmuş1, Cansu Yol2, Tülin Öztürk3 
 

1İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, Sitopatoloji Birimi, 
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2Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, Şanlıurfa 
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
 
Giriş: Hobnail variant; Papiller tiroid karsinomunun (PTK), nadir görülen agresif bir varyanttır. Bu 
tümörlerin klinik davranışı ve patolojik özellikleri, antitenin nadir olması nedeniyle hala belirsizdir. 
İnce iğne aspirasyonu (İİA) ile tanı konulmuş rezeksiyonunda tanısı teyit edilmiş Hobnail varyant 
alanlar içeren PTK olgusunu sunmak istedik.  
 
Olgu: 25 yaşında kadın hastanın, 2,1 cm çapında hipoekoik, mikrokalsifikasyon içeren sol lob 
lokalizsayonlu tiroid nodülünden İİA yapıldı. Havada kurutlmuş örnekler MGG, alkolde fikse edilmiş 
örnekler PAP ile boyandı. Sitopatolojik incelemede yaymaların orta derecede selüler ve kolloidden 
fakir olduğu görüldü. Sıklıkla mikropapiller dizilim, daha az oranda papiller ve diskohesiv dağılım 
gösteren, kısmen papiller karsinom nükleer özelliklerini içeren, hobnail görünümünde tümör hücreleri 
izlendi. Olgu “PTK, bazı hücresel dizilimler Hobnail varyant ile uyumludur.” şeklinde raporlandı. 
Tiroidektomi materyalinin mikroskopik incelemesinde olgu kısmen onkositik, kısmen hobnail patern 
içeren kalisk tipte PTK tanısı aldı. Hobnail hücreler yaklaşık %10 oranındaydı. Bu alanda P53 ile pozitif 
boyanma saptandı. 
 
Sonuç ve Tartışma: Hobnail varianta ait sitolojik özellikler hobnail görünüm, kuyruklu yıldız benzeri 
(comet-like) hücreler ve sabun köpüğü benzeri intranükleer inklüzyonlardır. Bizim olgumuzda hobnail 
görünüm mevcuttu ve bazı diskoheziv hücreler kuyruklu yıldız benzeri hücreler şeklindeydi. Ancak 
sabun köpüğü benzeri inklüzyonlar görülmedi. Nükleer berraklaşma ve tozsu kromatin gibi PTK’nun 
diğer nükleer özellikleri mevcuttu. İİA’da hobnail varyantın ayırıcı tanısı, eksantrik çekirdekler, bol 
sitoplazma, belirgin hücre sınırları ve sabun köpüğü benzeri intranükleer inklüzyonlarla karakterize 
“Tall cell varyantı” içerir. Hobnail görünüm ve kuyruklu yıldız benzeri hücrelerin olmaması ile ayrılır. 
Rezeksiyon materyalinde Hobnail varyant diyebilmek için tümör hücrelerinin %30’undan fazlası bu 
morfolojiyi göstermelidir. Nekroz, mitoz, vasküler/lenfatik invazyon ve ekstratiroidal yayılım sıktır. 
P53'ün overekspresyonu genellikle kötü diferansiye ve anaplastik tiroid kanserlerinde bulunur veya 
iyi diferansiye karsinomdan undiferansiye karsinoma gidişte tümör progresyonuyla ilişkilidir. Hobnail 
varyantta tümör hücrelerinin bir kısmında (%10-%25) P53 pozitifliği izlenmektedir. Bizim olgumuzun 
tüm tümör alanının %15’inde ve Hobnail patern alanında P53 pozitifliği saptanmıştır. PTK'nin 
histolojik alt tiplerinin tanısı İİA’da zor olabilir. Ameliyat öncesinde hobnail variant gibi agresif 
varyantların tanınması hasta yönetimini değiştirebileceği için önemlidir. 
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Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-12 Tiroid papiller Mikrokarsinom ve Prostat Adenokarsinomlu Olguda Metastatik 
Servikal Lenf Nodülü: Sitolojik ve İmmünhistokimyasal Bulgular 

 
Mustafa Hayri Kışlal, Asiye Şafak Bulut 
 
Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji, Ankara 
 
 
Giriş: İnce iğne aspirasyonu (İİA), hızlı, minimal invaziv ve nispeten ucuz oluşu ile büyümüş servikal 
lenf nodüllerinin incelenmesinde önemli bir yere sahiptir. Burada tiroid papiller mikrokarsinomu ve 
prostat adenokarsinomu tanıları ile takip edilen 64 yaşındaki bir hastanın servikal lenf nodülü İİA 
yaymaları ve hücre bloğundaki sitolojik ve immünhistokimyasal bulgular sunulmaktadır. 
 
Olgu: Opere tiroid papiller mikrokarsinomu nedeni ile iki yıldır endokrinoloji bölümünde takip edilen 
64 yaşındaki erkek hastada büyüğü 11 mm çapında birkaç adet servikal lenf nodülü tespit edilmiştir. 
Hastanın üç yıl önce prostat karsinomu (Gleason grade:4+3) nedeni ile radikal prostatektomi 
ameliyatı geçirdiği, 4 ay önce de PET-BT’de kemik metastazı bulguları saptanması üzerine kemoterapi 
almakta olduğu öğrenilmiştir. Kan tiroglobulin ve PSA düzeyleri normal sınırlardadır. Servikal lenf 
nodüllerine daha önceki iki İİA sonucu malign olarak değerlendirilmiş ancak tümör hücrelerinin 
oldukça atipik olduğu ve tiroid papiller karsinomuna özgü özellikler göstermedikleri belirtilerek hücre 
bloğu elde edilmek üzere aspirasyonun tekrarı önerilmiştir. Hasta başında tekrarlanan aspirasyona 
ait yaymalar ve hücre bloğu kesitlerinde kanlı zeminde izole ve düzensiz gruplar halinde, iri 
pleomorfik nükleuslu, belirgin nükleollü, dar sitoplazmalı atipik epitelyal hücreler saptanmış, hücre 
bloğu kesitlerine uygulanan immünhistokimyasal çalışmada atipik hücrelerin PSAP pozitifliği 
göstediği, TTF-1 ve tiroglobulin ile boyanmadıkları görülmüştür. Bu bulgularla olgu ‘’servikal lenf 
nodülünde prostat adenokarsinomu metastazı’’ ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. 
 
Sonuç: Servikal lenf nodülü aspirasyonları günlük sitoloji rutini içinde sıkça incelenen materyaller 
olup klinik ve radyolojik bulgularla birlikte değerlendirildiğinde malign-benign ayrımını sağlarken, 
hücre bloğu ve immünhistokimyasal incelemenin katkısı ile tanı spesifiye edilebilir, gereksiz cerrahi 
girişimler önlenebilir. Servikal lenf nodülü metastazları en sık baş-boyun kanserleri kaynaklı olup 
tiroid papiller mikrokarsinomlarında oran %1-4’tür. Mikrokarsinomlu hastalarda tespit edilen 
metastaz sağ kalım süresi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmamakla birlikte ek cerrahi girişimin 
planlanması ve hastanın takibi açısından önemlidir. Erkeklerde en sık görülen kanser türü olan prostat 
karsinomu ise genellikle bölgesel lenf nodüllerine ve kemiğe, daha az olarak akciğer, mesane, 
karaciğer ve adrenallere, nadir olarak da servikal lenf nodüllerine metastaz yapar ve bu, genellikle 
45-50 yaş üstü hastalarda yüksek dereceli tümör ve yaygın metastatik hastalıkla ilişkilidir. 
Olgumuzda olduğu gibi birden fazla primer tümörü olan hastalarda tümör tiplerinin bilinmesi, dikkatli 
bir sitomorfolojik inceleme ve hücre bloğu elde ederek immünhistokimyasal çalışma yapılması, hızlı 
ve başarılı bir şekilde doğru tanıya ulaşmayı sağlayabilir. Ancak tümör hücrelerinin az ya da 
andiferansiye özellikte olduğu, ikinci bir tümör varlığı ya da tipinin bilinmediği olgularda tanı oldukça 
zor olabilir, hatta bu hastalar yanlış tanı alabilir. Bu durumlarda iyi bir anamnez ve özgeçmiş 
incelemesi, radyoloji ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi önemlidir. 
Yaptığımız literatür taramalarında prostat kanserinin servikal lenf nodüllerine metastazını bildiren az 
sayıda yayın mevcut olup hem tiroid, hem prostat karsinomlu hastada ayırıcı tanı problemi oluşturan 
servikal lenf nodülü metastazı olgusu bildirilmemiştir. Olgumuzun nadirliği ve sitolojinin tanıdaki yeri 
dikkate değerdir. 
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Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-13  Tiroid Bezinde Çok Nadir Bir Metastaz: Merkel Hücreli Karsinom 
 
Arzu Dobral, Pelin Demirtürk Tolga, Çağlar Çakır 
 
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 
 
Giriş: Tiroid yoğun kanlamasına rağmen nadir metastaz alan bir organdır. Metastazlar diffüz veya 
nodüler paternde olabilir. Literatürde en sık böbrek olmak üzere akciğer, meme, kolon, malign 
melanom metastazları bildirilmiştir. Burada Merkel hücreli karsinom tanılı bir olgunun çekilen 
PET/BT’sinde tiroidde tutulum saptanması üzerine uygulanan ince iğne aspirasyonunda (İİA) tanı alan 
ve literatürde oldukça az bildirilen Merkel hücreli karsinom metastazını sunuyoruz. 
 
Olgu: 63 yaşında kadın hasta 2019 yılında gluteal bölgede hızla büyüyen şişlik şikayeti ile hastanemiz 
ortopedi kliniğine başvurdu. Yüzeyel ultrasonografik incelemede gluteus kasına invaze yaklaşık 5 cm 
çapında kitle tespit edilerek tru-cut biyopsi yapıldı. Histopatolojik incelemede monoton küçük 
yuvarlak hücrelerden oluşan mitotik aktivitesi yüksek tümöral infiltrasyon görüldü. Uygulanan 
immünohistokimyasal incelemede tümör hücrelerinde perinükleer noktasal CK20, sitoplazmik 
sinaptofizin ve kromogranin ekspresyonu görülmesi üzerine Merkel hücreli karsinom ile uyumlu 
olarak değerlendirildi. Tanı sonrasında çekilen PET-BT’de gluteal kitlede FDG tutulumuna ek olarak 
tiroid glandında fokal yoğun hipermetabolik odaklar saptandı. Tiroid ultrasonografide sol lobda 43x32 
mm, sağ lobda 45x27 mm boyutlarında kaba kalsifikasyonlar ve kistik açıklıklar içeren nodüller 
izlendi. Tiroid sol loba yapılan İİA sitolojisinde benign tirosit tabakaları arasında genellikle tek tek 
dağılan veya tabakalar oluşturan, küçük-orta büyüklükte oval-yuvarlak nükleuslu, çok dar 
sitoplazmalı veya çıplak nükleuslu, bazı alanlarda birbirleri ile fasetleşmeler gösteren tümör hücreleri 
görüldü. Elde edilen hücre bloğuna yapılan immünhistokimyasal incelemede tümör hücrelerinde 
gluteal bölgedekine benzer şekilde ekspresyon saptandı ve bulgular Merkel hücreli karsinom 
metastazı olarak yorumlandı.  
 
Sonuç: Merkel hücreli karsinom, oldukça agresif seyirli ve nadir görülen bir nöroendokrin kutanöz 
karsinomdur, Erken dönemde lokal nüks ve uzak metastaz yapma eğilimindedir. Metastaz sıklıkla 
yakın lenf nodlarında, karaciğer, kemik, akciğer ve beyinde görülmektedir. Tiroid metastazı son 
derece nadir olup sitolojik örneklerde tanıda zorluk yaratabilir, primer tiroid kanserleri ile karışabilir. 
Tanı doğruluğu için metastazlarda hastanın kliniği iyi sorgulanarak ek yöntemler uygulanabilmesi için 
hücre bloğu elde edilmelidir. 
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Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-14 Tiroidin Az Diferansiye Karsinomunun Sitolojik Bulgularla Değerlendirilmesi 
 
Sema Aslan1, Ersin Tuncer1, Ömer Topçu2 
 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Sivas 
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sivas 
 
 
Az diferansiye tiroid karsinomu (ADTK) tüm tiroid tümörlerinin %0.3 ile %6.7’sini oluşturan nadir bir 
malignitedir. Morfolojik olarak tiroidin iyi diferansiye karsinomları (papiller karsinom ve folliküler 
karsinom) ile anaplastik karsinomu arasında kalan özelliklere sahiptir. Sitomorfolojik özellikler 
bakımından daha çok folliküler karsinom ile benzerlik gösterdiği düşünülse de az rastlanan bir tümör 
olması nedeniyle ADTK ile ilgili sitolojik deneyimler de azdır. 2007 yılında Turin’deki konsensus 
toplantısında ADTK’u için histopatolojik tanı kriterleri belirlenmiş olmasına rağmen sitolojik tanı 
kriterleri yeterince belirlenmiş değildir. İnce iğne aspirasyon biyopsileri (İİAB) ile alınan ADTK 
örneklerinin sitopatolojik olarak değerlendirildiği iki büyük seride olguların sadece %35’i İİAB ile 
prospektif olarak ADTK olarak tanımlanmıştır. Burada sunulan olguda boyunda şişlik yakınması ile 
SCÜTF Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı’na başvuran 72 yaşındaki kadın hastanın tiroid 
bezinden alınan İİAB materyalinin Patoloji Anabilim Dalı’nda yapılan sitopatolojik incelemesi 
sonucunda selüler özellikteki yaymalarda kolloidden oldukça fakir zeminde genellikle uniform 
morfolojiye sahip, küçük koheziv gruplar halinde yoğun tiroid follikül epitel hücreleri ile monoton 
görünümde ve lenfoglandüler cisimcik benzeri yapılar, kalın ve geniş gruplar oluşturan lenfositler 
izlendi. Yaymalar “Malignite yönünden kuşkulu, Kategori 5 Bethesda” olarak değerlendirildi ve 
Hashimoto tiroiditi, tiroidin folliküler ya da az diferansiye karsinomu, tiroidin primer non-Hodgkin 
lenfoması, küçük hücreli medüller karsinom ve metastatik tümör ayırıcı tanıya alınacak şekilde 
yorumlanarak paporlandı. Daha sonra hastaya yapılan total tiroidektomi sonrasında histopatolojik 
değerlendirmede ADTK tanısı almıştır. Hem sitopatolojik özelliklerin tiroidin diğer benign ve malign 
lezyonları ile karışması, hem nadir görülen bir olgu olması ve hem de sitopatolojik ve histopatolojik 
özelliklerin değerlendirilmesi amacıyla olgu burada sunulmaktadır. 
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Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-15 İİAB ve Histopatolojik Bulguları ile Birlikte Değerlendirilen Anaplastik Tiroid 
Karsinomu Olgusu 

 
Gülşah İnal, Murat Şedele 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, Antalya 
 
Giriş: Anaplastik tiroid karsinomu nadir görülen,en agresif ve ölümcül tümörlerden biridir.Tiroid 
kanserlerinin %2-5’ini oluşturur.İnce iğne aspirasyon biyopsisi(İİAB),özellikle böyle agresif 
tümörlerin erken tanı ve tedavisinde önemli rol oynamaktadır.Klinik klavuzlar anaplastik tiroid 
karsinomunun preoperatif tanısında İİAB’sini mutlaka önermektedir.Biz İİAB ve kor biyopsi ile 
birlikte değerlendirilen anaplastik tiroid karsinomu olgusunu sunduk. 
 
Olgu: 69 yaşında kadın hasta. Multinodüler guatr nedeni ile takipte olan hastanın, 2018 yılı Haziran 
ayında ses kısıklığı şikayeti ortaya çıkması üzerine başvurduğu aile hekimi tarafından yapılan fizik 
muayenesinde boyunda palpasyonla nodüler yapılanmalar saptandı.İleri tetkik için Antalya EAH genel 
cerrahi polikliniğine başvurdu. Yapılan tiroid USG’sinde her iki lob parankimi heterojen olup büyüğü 
sağ lob orta kesimde ve 13x12 mm çapında, çevresi kalsifiye kistik nodül olmak üzere her iki lobda 
farklı eko ve boyutta çok sayıda nodül saptandı. Sağ lobda tarif edilen nodülden İİAB yapıldı. 
Gönderilen materyalden hazırlanan yaymalar hipersellüler özellikte olup oval yuvarlak, bazıları iğsi 
şekilli, veziküler nükleuslu, nükleolleri belirgin, kaba kromatin yapısına sahip, bazıları multinükleer 
yapıda,atipik mitozlar içeren,birkaç tabakalı gruplar oluşturmuş ya da tek tek duran, eozinofilik, 
bazıları uzantılı sitolazmalı atipik hücreler tespit edildi. Hazırlanan hücre bloğunda yeterli hücre 
olmadığı için immünohistokimyasal çalışma yapılamadı. Bu bulgularla malignite tanısı verilen hastada 
ön planda tiroidin anaplastik karsinomu düşünüldü ancak olası bir metastaz açısından da araştırılması 
önerildi.1 ay sonra yapılan boyun tomografisinde tümörün sağ tiroid lojunu tamamen 
doldurduğu,81x61 mm çapa ulaştığı ve çevre dokulara belirgin bası yaptığı saptandı.Toraks 
tomografisinde akciğerde metastaz yönünde değerlendirilen multipl nodüller tespit edildi.Bu 
bulgularla radyoterapi verilen hastada tümör boyutunda ilerleme saptanması üzerine primer 
tümörden ve akciğerdeki lezyonlarından kor biyopsi yapıldı.Gönderilen biyopsilerde iğsi,oval-yuvarlak 
şekilli,veziküler nükleuslu, bazıları multinükleer yapıda, belirgin pleomorfizm gösteren hücrelerden 
oluşan, atipik mitozlar içeren tümöral doku parçaları saptandı.Yapılan immünohistokimyasal 
çalışmada PAX8 ve CAM5.2 ile fokal(+),Vimentin ile diffüz(+), panCK,Tiroglobulin, ve TTF-1 ile (-) 
boyanma saptanmış olup bulgular anaplastik tiroid karsinomu ile uyumlu olarak değerlendirildi. Hasta 
ilk tanıdan 3 ay sonra ex oldu. 
 
Sonuç: Anaplastik tiroid karsinomu nadir görülen,en agresif ve ölümcül tümörlerden biridir.Tipik 
olarak yaşlı hastalarda saptanır ve pik insidansı 6.-7. dekattır. Kadın/erkek oranı 2:1’dir.Hastalar 
genellikle hızlı büyüyen, sert, fikse infiltratif kitle ve dispne, disfaji gibi bası semptomları ile 
başvurur.Vakaların çoğunda ekstratiroidal yayılım bulunur. Tanı sırasında hastaların 3/4’ünde 
servikal lenf nodu metastazı mevcuttur. Uzak metastaz en sık akciğer/plevra, daha az oranda 
karaciğer, kemik, beyin ve diğer organlara olur.Ortalama yaşam süresi 6-12 aydır.Mevcut klinik 
klavuzlar anaplastik tiroid karsinomunun preoperatif tanısında İİAB’sini mutlaka önermektedir.Alınan 
örnekler belirgin morfolojik varyasyolar gösteren ve gevşek koheziv gruplar içeren genellikle 
hipersellüler özelliktedir. Karakteristik sitoloji belirgin pleomorfik ve bizaar nükleuslar içeren malign 
hücrelerdir. İİAB’sinde 3 majör patern tanımlanmıştır: Dev hücre,iğsi hücre ve skuamoid 
patern.Vakaların çoğu bu 3 paternin karışımını içermekle birlikte hücre paterninin tedavi ve prognoz 
üzerinde etkisi yoktur.Multinükleasyon,multilobülasyon ve çok sayıda mitoz sık görülür.İğsi hücreli 
patern ve abundan kollajenöz stroma ile birlikte olan vakalarda daha az sellüler ya da asellüler 
görünüm olması tanı zorluğuna neden olabilir.Vakaların %40-100’nde panCK pozitifliği görülür.İğsi 
hücreli komponentte Vimentin,skaumoid komponentte EMA ve CEA (+)’liği olabilir.TTF-1, 
Tiroglobulin, Kalsitonin ve RET/PTC onkoproteini negatiftir.PAX8 %79 oranında (+)'tir. Anaplastik 
tiroid karsinomu tanısı düşünüldüğü zaman iki şey mutlaka akla gelmelidir. İlki metastatik bir 
karsinomun ve lenfoma gibi nonepitelyal bir malignitenin dışlanması, ikincisi ise iyi-az diferansiye 
tiroid karsinomları yönünden değerlendirilip overdiagnozdan kaçınılmasıdır. Biz İİAB ile malignite 
tanısı verilen ve daha sonra kor biyopsi yapılan anaplastik tiroid karsinomunu olgusunu literatür 
bilgileri eşliğinde sunduk. 
 
Anahtar Kelimeler: Tiroid,Anaplastik Karsinom,sitoloji 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-16  Tiroid Glandda Amiloid Birikimi: Sitoloji Tanısı 
 
Kadriye Ebru Akar, Emine Bozkurtlar, Pelin Bağcı 
 
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
 
Giriş: Amiloidoz dokularda "amiloid" adı verilen fibril yapısındaki proteinlerin, yapılarındaki hatalı 
katlanmalara bağlı olarak ekstrasellüler birikimi ve organlarda işlev bozukluğu ile seyreden bir 
hastalıktır. Sistemik ve lokalize form olmak üzere ikiye ayrılmakla birlikte,sistemik formlardan 
plazma hücre diskrazileri ile birliktelik gösteren AL amiloidoz en yaygın görülen tipidir. AA tipi 
amiloidoz ise genellikle kronik inflamatuar hastalıklar zemininde gelişmektedir. Kalp,böbrek ve 
gastrointestinal sistem en sık tutulan bölgeler olup, daha az sıklıkta olmak üzere tiroid gland 
tutulumu da görülebilmektedir. Tiroid gland özelinde değerlendirildiğinde; amiloid birikiminin en sık 
sebebi medüller tiroid karsinomu olarak bilinmektedir. Hem primer hem de sekonder sistemik 
amiloidozda da etkilenebilse de genellikle bu birikim mikroskobik olarak damar duvarlarında tespit 
edilmektedir. Tiroid glandında amiloid birikimine bağlı klinik olarak tespit edilebilen büyüme 
(amiloid guatr) nadir görülen bir durumdur. 
 
Olgu: Otuz yıl önce dış merkezde guatr nedeniyle parsiyel tiroidektomi olduğu bilinen ancak patoloji 
raporuna ulaşılamayan 54 yaşında kadın hasta, rutin görüntülemeleri sırasında tiroid sağ lobunda 4 
cm boyutlu hipoekoik ve lobule kontürlü bir nodül tespit edilmesi üzerine,ince iğne aspirasyon 
biyopsisine refere edildi. Ultrason eşliğinde yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi sonrası materyalin 
yayıldığı lamlardan ikisi May Grünwald Gieamsa(MGG) diğer ikisi Papanicolaou(Pap) boyası ile 
boyandı. Mikroskobik incelemede; MGG ile bazofilik, Pap ile eozinofilik/siyanofilik boyanan yoğun ve 
amorf bir materyal birikimi izlenirken, folikül epitel hücresi izlenmedi. Mevcut birikimin standart 
kolloid görüntüsüne göre daha mumsu olması, homojen olmayan irregüler ve belirgin sınırlı 
fragmanlar halinde yayılım göstermesi, ayırıcı tanıda öncelikle; işlem sırasında materyale kontamine 
olan boyun kas dokularına ait olabileceği,yoğun kıvama sahip kolloid olabileceği veya amiloid birikimi 
olabileceğini akla getirdi. Hastanın klinik bilgileri incelendiğinde; splenik marjinal zon 
lenfoma,hipertrofik obstruktif kardiyomyopati, hipertansiyon, ürolitiyazis ve kesin tanısı tam olarak 
belirlenemeyen sistemik romatizmal hastalık tanılarıyla takip edildiği, bir yıl önce bölümümüzde 
değerlendirilen kemik iliği biyopsisinde ‘’kappa monotipisi gösteren plazma hücre infiltrasyonu ile 
birlikte küçük lenfoid proliferasyon’’ saptanmış olduğu, bu nedenle waldenström makroglobulinemisi 
açısından araştırılmasının önerildiği,ayrıca hem söz konusu kemik iliği biyopsisinde hem de benzer 
zamanlarda incelenen mide ve kolon çoklu biyopsilerinde yaygın amiloid birikimi saptandığı öğrenildi. 
Bunun üzerine, materyalden hücre bloğu elde edilemediğinden birikimin görüldüğü yayma lamları 
soldurularak uygulanan Amiloid A immünsitokimyasal boyasında yaygın pozitiflik izlenirken, Kongo 
red boyası ile materyalin karanlık alanda elma yeşili çift kırıcılık gösterdiği izlendi. Pozitif Amiloid A 
immün boyanması ve hastanın klinik öyküsü ön planda sekonder sistemik amiloidozu düşündürse de, 
materyalde folikül epitel hücresi izlenmemesi dolayısıyla mevcut nodülün natürü hakkında kesin 
yorum yapılamayacağından olgu Bethesda sınıflamasına göre ‘’Kategori 1: Tanısal Olmayan Sitoloji, 
Amiloid Birikimi ’’ olarak raporlandı. 
 
Sonuç: Tiroid bezi hem plazma hücre diskrazilerinde görülen AL tipi amiloidozda hem de kronik 
inflamatuar hastalıklarda görülen AA tipi amiloidozda etkilenebilen organlardan biri olsa da, 
istatistiksel olarak medüller tiroid karsinomuna bağlı A-Cal tipi lokalize amiloid birikimi daha sık 
karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle morfolojik ve histokimyasal olarak amiloid birikimi saptanan 
olgularda hastanın klinik verilerinin dikkatlice gözden geçirilmesi, ayırıcı tanıda, özellikle de 
immünhistokimyasal çalışma yapılamadığı durumlarda medüller tiroid karsinomunun ekarte edilmesi 
gerekmektedir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: tiroid,amiloid,sistemik



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-17 Oral Lezyonları da İçeren Baş-Boyun Kitlelerinde Palpasyon Eşliğinde Patolog 
Tarafından Yapılan İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi: Tanısal Doğruluk için  
Materyalin Yeterliliğinin ve Hücre Bloğu Elde Edilmesinin Önemi 

 
Fügen Aker, Melis Erdal, Zühal Özcan 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
 
 
Giriş ve Amaç: Son 5 yıl içerisinde patoloji bölümünde yapılan oral kaviteyi de içeren baş-boyun 
lezyonlarında, özellikle yeterlilik ve hücre bloğu elde etmeye yoğunlaşan ince iğne aspirasyon 
biyopsilerine (İİAB) ait verilerin sunulması amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: 2015 – 2021 yılları arasında Haydarpaşa Numune SUAM tıbbi patoloji bölümünde, 25 yılı 
aşkın İİAB tecrübesine sahip patolog(*) tarafından yapılan 103 olguya ait 106 İİAB’nin verileri 
anatomik lokalizasyonlarına göre (oral kavite, tükrük bezi, yumuşak doku, lenf nodu) sunulmuştur. 
 
Bulgular: Olguların yaşları 15 ile 89 arasında değişmekte olup (O: 59, SS: 16.5), hafif erkek 
baskınlığı mevcuttur (Erkek: Kadın = 67:39 = 1.7:1). 106 İİAB’nin 3’ü (%2.8) yetersiz olarak 
değerlendirilmiştir. 12 oral kaviteden (%11.3), 16 tükrük bezinden (%15), 43 lenf nodundan (%40.5) 
ve 35 yumuşak dokudan (%33) İİAB ve tüm vakaların 80’inden (%75.4) hücre bloğu elde edilmiştir. 
Hücre bloğu olan olguların 28 (%35)’inde immünhistokimya, 9 (%11.2)’unda histokimya ve 11 
(%13.7)’’inde in situ hibridizasyon çalışılmıştır. 106 İİAB’nin 86 (%81.1)’sında sitolojik bulgular 
histolojik bulgular (biyopsi sonrasında yapılan rezeksiyon ve biyopsi sırasında elde edilen yeterli hücre 
bloğu) ile karşılaştırılmıştır. Yanlış negatif ve yanlış pozitif vaka yoktur. Sitolojik tanısı lenfoma olarak 
değerlendirilen ancak rezeksiyon tanısı sarkom olarak revize edilen 1 olgu ve sitolojik tanısı 
Schwannoma olarak değerlendirilen ancak rezeksiyon tanısı fibromatozis olarak revize edilen 1 
olguda (toplam 2 olgu) minör uyumsuzluk saptanmıştır. 
 
Tartışma ve Sonuç: Klinik olarak baş-boyun kitleleri ile prezente olan olguların ilk 
değerlendirilmesinde patolog tarafından yapılan İİAB önemli bir tanısal basamaktır. Böylelikle elde 
edilen biyopsi sonucunda yüksek tanısal doğruluk oranı sağlandığı için gereksiz cerrahi girişimden 
kaçınılabilir. Bu işlem sırasında patolog hastayı muayene etme, ayrıntılı klinik anamnez alma, uygun 
aspirasyon prosedürü gerçekleştirme, biyopsi esnasında yeterliliği değerlendirme, materyali ideal 
koşullarda fikse etme, hücre bloğu elde edecek kadar işlemi tekrar etme ve tanıya ulaşma şansına 
sahiptir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: İİAB, baş boyun, doğruluk, hücre bloğu, immünhistokimya



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-18  Nadir Bir Olgu: Servikal Lenf Nodu İnce İğne Aspirasyonunda Malign Peritoneal 
Mezotelyoma Metastazı 

 
Tuğba İpin, Pelin Demirtürk Tolga, Ali Yılmaz Altay 
 
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 
 
Giriş: Malign mezotelyoma, serozal membranları döşeyen mezotel hücrelerinden köken 
alan nadir ve agresif davranışlı bir tümördür. Ağırlıklı olarak plevrada görülür, %10-20 
kadarı peritondan gelişir. Etiyolojisinde başta asbest olmak üzere eriyonit, radyasyon, 
BAP1 germline mutasyonu ve SV40 virüsü rol oynamaktadır. Sıklıkla 
tekrarlayan seröz efüzyonlar sitolojik olarak değerlendirilir. Klinikte lenf nodu metastazı nispeten 
nadirdir. Hastanın klinik öyküsü bilinmiyor ise, ince iğne aspirasyonu (İİA) ile malign 
mezotelyoma metastazı tanıda zorluk oluşturacaktır. Bu sunumda malign peritoneal mezotelyoma 
tanılı bir olgunun İİA ile tanı konulan servikal lenf nodu metastazına ait sitolojik özellikleri 
paylaşacağız. 
 
Olgu: 2014 yılında hastanemizde TAH+BSO+omentektomi operasyonu uygulanarak 
malign peritoneal mezotelyoma tanısı konulan 56 yaşında kadın hasta, onkoloji kliniği 
tarafından takip edilmekte idi. Hasta 2019 yılı sonunda boyunda şişlik şikayeti ile 
başvurdu. Ultrasonografik incelemede sol servikal bölgede en büyüğü 15x10 mm olmak 
üzere multipl lenf nodları saptandı ve en büyük lenf noduna USG eşliğinde İİA uygulandı. 
Sitolojik incelemede lenfoid hücreler arasında tek tek dağılan veya tabakalar oluşturan 
santral-parasantral yerleşim gösteren yuvarlak nükleuslu, belirgin nükleollü, geniş dens 
sitoplazmalı poligonal hücreler izlendi. Hücrelerin bir kısmında binükleasyon, periferal 
sitoplazmik vakuolizasyon görüldü. Sitomorfolojik bulgulara ek olarak elde edilen hücre 
bloğuna uygulanan immünohistokimyasal panelde mezotelyal belirteçler ile 
immünreaktivite saptandı. 
 
Sonuç: Malign mezotelyoma nadir görülen bir tümör olup lenf nodu metastazı daha 
nadirdir. Genellikle karsinomlar lenf nodu metastazı yapma eğiliminde olduğundan, 
malign mezotelyoma ayırıcı tanıda akla gelmez. Literatürde oldukça nadir olsa da primer 
olarak lenf nodu metastazı ile tanı alan malign mezotelyoma olguları bildirilmiştir. Biz de 
bu nadir olguyu paylaşarak malign mezotelyomanın sitolojik özelliklerini ve lenf nodu 
metastazında akla gelmeyeceği için tanısal zorluk yaratabileceğini vurgulamak istedik. 
 
 
Anahtar Kelimeler: lenf nodu, metastaz, mezotelyoma



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-19 Toksoplazma Lenfadenitinin Sitolojik Tanısı: İnce İğne Aspirasyonunda Saptanan
 Bradikistler 
 
Damla Karabıyık Altıok, Pelin Demirtürk Tolga, İlknur Mansuroğlu, Özben Yalçın 
 
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 
 
Giriş: Toksoplazma lenfadeniti (TL), insanlarda intrasellüler bir parazit olan Toksoplazma gondii 
(T.gondii) protozoasının neden olduğu zoonotik bir enfeksiyöz hastalıktır. İmmünkompetan bir 
konakta primer enfeksiyon genellikle asemptomatiktir, kendi kendini sınırlar ve spesifik bir tedavi 
gerektirmez. Semptomatik olgularda TL ana klinik belirtidir ve genellikle servikal lenf nodları etkilenir. 
Lenf nodu ince iğne aspirasyonunda (İİA), ayırıcı tanıda TL düşünüldüğünde serolojik olarak 
doğrulanması gerekmektedir. Burada servikal lenf nodu İİA sitolojisinde TL tipik özelliklerine ek 
olarak çok sayıda bradizoit içeren birkaç Toksoplazma kisti gördüğümüz bir olguyu sunuyoruz. 
 
Olgu: 33 yaşında erkek hasta boyun bölgesinde şişlik şikayeti ile hastanemiz kulak burun boğaz 
kliniğine başvurdu. Yapılan ultrasonografik incelemede her iki servikal zincirde multipl hipoekoik lenf 
nodları saptandı. Sol lateral servikal zincir yerleşimli 18x12 mm boyutlu lenf noduna USG eşliğinde 
İİA yapıldı. Yaymalarda zemine saçılmış polimorfik lenfoid hücreler arasında seyrek epiteloid histiyosit 
tabakaları ve bradizoitler içeren birkaç psödokist izlendi. Hücre bloğu kesitlerinde ezilme artefaktı 
gösteren küçük lenfoid doku fragmanında nekroz ve dev hücre içermeyen birkaç mikrogranülom 
odağı görüldü. Olgu granülomatöz lenfadenit / TL ile uyumlu olarak raporlandı. Sitoloji sonucu 
sonrasında yapılan serolojik testler ile Toksoplazma IgG ve IgM pozitifliği saptanarak tanı doğrulandı. 
Sonuç: TL, lenfadenomegalinin nispeten sık nedenlerinden biridir. İİA, TL teşhisinde yararlı bir tanısal 
yöntemdir. Sitolojik olarak reaktif lenfoid hiperplazi zemininde küçük epiteloid histiyosit 
tabakalarından oluşan mikrogranülom yapıları ile karakterizedir. Aspiratlarda çok nadir görülen 
bradizoit içeren kistler ve serbest ekstraselüler T.gondii taşizoitleri, literatürde birkaç araştırmacı 
tarafından bildirilmiştir. Toksoplazma kistleri nadir olarak görülmesine rağmen yaymalar dikkatlice 
taranmalıdır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: bradizoit, doku kisti, lenfadenit, toksoplazma gondii



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-20  Folliküler Dendritik Hücreli Sarkom: Nadir Bir Tümörün İnce İğne Aspirasyonu ile
 Doğru Sitolojik Tanısı 
 
Gizem Akın, Asiye Şafak Bulut, Aydan Kılıçarslan, Sezer Kulaçoğlu 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 
 
Giriş: Folliküler dentritik hücreli sarkom (FDHS), nodal ve ekstranodal bölgelerdeki lenfoid 
folliküllerin dendritik hücrelerinden köken alan nadir mezenkimal bir tümördür. Nodal tipi ilk kez 
1986’da tanımlanmıştır. Kadın ve erkekelerde ortalama 5. dekatta ağrısız solid kitle şeklinde ortaya 
çıkar. En sık servikal ve mediasten lenf nodlarında görülür. Klinik olarak düşük dereceli sarkomlar 
gibi davranır. Vakaların çoğunda cerrahi eksizyon ile tam remisyon sağlanır ancak rekürens ve 
hematojen metastaz riski mevcuttur. Burada submandibular lenfadenopati ile prezente olan, tanısı 
ince iğne aspirasyon biyopsisi ile konan ve histopatolojik olarak doğrulanan bir FDHS olgusuna ait 
sitolojik ve immünhistokimyasal bulgular sunulmaktadır. 
 
Olgu: 42 yaşında kadın hasta iki aydır mevcut olan çene altında şişlik şikayeti ile başvurmuştur. 
Boyun ultrasonografisinde sol submandibuler bölgede, yaklaşık 36.5x23 mm boyutunda 
intraglandüler solid lezyon izlenmiş ve bu lezyona ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) uygulanmıştır. 
Kliniğimize gönderilen dört adet yayma preparat MGG ve PAP boyaları ile boyanmış ve gönderilen 
hücre bloğu takibe alınmıştır. Sellüler nitelikteki yaymalarda lenfositler arasında diffüz dağılmış, yer 
yer ise düzensiz topluluklar oluşturan iri yuvarlak nükleuslu, belirgin nükleollü, orta genişlikte 
bazofilik sitoplazmaya sahip, seyrek intranükleer inklüzyon içeren,az bir kısmı multinükleer özellikte, 
epiteloid görünümlü iri hücreler izlenmiştir. Hücre bloğunda bu hücrelerin lenfositlerle içiçe olduğu, 
yer yer hafif iğsi görünüm kazanarak girdapsı dizilimler oluşturdukları görülmüştür. Hücrelerin 
epiteloid görünümleri nedeni ile hücre bloğu kesitlerine epitelyal, lenfoid, sarkomatöz ve melanositik 
belirteçleri (CD45, CD68, CD99, CD3, CD20, CD30, CD79a, CD138, CD21, CD1a, sitokreatin, EMA, 
HMB45, S100, HHV8) içeren basamaklı geniş bir immünhistokimyasal panel uygulanmış, iri hücrelerin 
CD21 ile yaygın ve kuvvetli boyandığı saptanırken diğer belirteçler negatif bulunmuştur. Bu bulgularla 
olguda folliküler dentritik hücrelerin belirgin proliferasyonu tespit edilmiş, sitolojik ve 
immünhistokimyasal öncelikle lenf nodunun “Folliküler Dentritik Hücreli Sarkomu” ile uyumlu olarak 
değerlendirilmiştir. 15 gün sonra yapılan eksizyon ile tanı histopatolojik olarak doğrulanmıştır. 
 
Tartışma : FDHS, folliküler dentritik hücrelerin morfolojik ve immünofenotipik özelliklerini gösteren 
nadir bir neoplazi olup kadın ve erkeklerde eşit olarak görülür. Yavaş büyüyen ağrısız kitleler şeklinde 
olup ortalama boyutu 7 cm’dir. İİAB, yüzeyel kitlelerde uygulaması kolay, ucuz ve yararlı bir yöntem 
olmakla birlikte bu tümörün nadir görülmesi ve hücrelerin sarkom ve az diferansiye karsinomlara 
benzer özellikleri nedeni ile sitolojik tanı zor olabilir. Ojha ve ark’nın çalışmasında literatür taraması 
ile sitolojisi tanımlanan 15’ten az FDHS olgusu tespit edildiği ve bunların yalnızca üçünün sitolojik 
olarak doğru tanı aldığı belirtilmektedir. Tanıya giderken ayırıcı tanıya giren diğer lezyonların ekarte 
edilmesi ve bu hastalıktan şüphelenilmesi önemlidir. Sitolojik olarak tümörü oluşturan iğsi ya da 
ovoid hücreler lenfositler arasında tek tek er alabileceği gibi demeteler ya da girdaplar oluşturabilir. 
Nükleer psödoinklüzyonlar ve multinükleer dev hücreler görülebilir. Mitoz genellikle düşüktür. 
İmmünhistokimyasal olarak Clusterin, CD21, CD23, CD35 ve CXCL13 pozitivitesi önemlidir. Bazı 
olgularda CD68, S100, EMA pozitifliği izlenebilir. CD1a, MPO, CD34, sitokreatin, lizozim, CD3, CD79a 
ve HMB45 negatiftir. PD-L1 pozitifliği literatürde yer almaktadır. Ayırıcı tanıya interdigitating dentritik 
hücreli sarkom, langerhans hücreli histiositoz, inflamatuar myofibroblastik tümörler, metastatik 
sarkomlar, malign melanom ve az diferansiye karsinomlar girmektedir. Tam eksizyon önerilen tedavi 
yöntemidir. Lokal rekürrens ve uzak metastaz olabilir. Büyük tümör boyutu (>6 cm), sık mitoz (>5 
mitoz/10 BBA), nekroz ve intraabdominal yerleşim kötü prognostik faktörlerdir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: folliküler dendritik hücreli sarkom, lenf nodu, ince iğne aspirasyonu, CD2



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-21 Meme Karsinomlu Hastaların Aksiler Lenf Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon 
Sitolojisi: Sito-Histolojik Korelasyon 

 
Gizem Bilgen1, Gamze Dal1, Ozan Barış Namdaroğlu2, Asuman Argon1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İzmir 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir 
 
Giriş ve Amaç: Meme kanseri hastalarının tedavi planlamasında, aksiler lenf nodu evrelemesi 
oldukça önemlidir. Bu konuda altın standart eskiden yüksek invaziv bir yöntem olan aksiller lenf 
nodu diseksiyonu iken son yirmi yılda yerini daha az invaziv olan sentinel lenf nodu biyopsisine 
bırakmıştır. Her iki yöntem de uzun anestezi maruziyetine ve yüksek maliyete neden olmaktadır. 
Günümüzde, sıklıkla, bu uygulamaların yerine hızlı ve uygun maliyetli bir yöntem olan ince iğne 
aspirasyon sitolojisi (İİAS) ile lenf nodu değerlendirmesi tercih edilmektedir. Bu çalışmada, 
merkezimizdeki, meme kanserinin tedavi planlamasında kullanılan aksiller lenf nodlarının İİAS ile 
değerlendirme sonuçlarının gözden geçirilmesi ve bulguların histopatolojik korelasyonunun 
araştırılması amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: 2018- 2020 yılları arasında, meme kitlesinden alınan kesici-iğne biyopsisi ile meme 
karsinomu tanısı alan ve tedavi planlanması amacıyla aksiller lenf nodülüne yönelik İİAS uygulanan 
197 hastaya ait veriler elektronik arşivden taranmış, takip eden operasyonu olan 59 hasta çalışmaya 
dahil edilmiştir. Çalışmaya alınan 59 olgunun aksiler lenf noduna ait histokimyasal PAP ve Giemza 
boyalı yayma preparatları ile PAP boyalı hazırlanan sıvı bazlı sitoloji preparatları yeniden 
değerlendirilmiştir. Hastalara ait operasyon bilgileri hastanemiz arşiv kayıtlarından elde edilmiştir. 
BULGULAR:Verilerine ulaşılan 197 hastanın 25 (%13)’i benign sitoloji (BS), 9(%5)’u malignite 
kuşkulu sitoloji(KS), 135(%69)’i malign sitoloji (MS), 28(%13)’i tanısal olmayan sitoloji (TOS) tanısı 
almıştır. Olguların 59 (%29.94)’una aksiler lenf nodu eksizyonunu da içeren parsiyel/total 
mastektomi uygulanmıştır. BS tanısı alan olguların yalnızca beşinin takip eden operasyon materyali 
vardır ve 2(%40)’sinde mikrometastaz izlenmiş, üçünde (%60) metastaz görülmemiştir. KS tanısı 
alan olgulardan, takip eden operasyon materyali olan üç hasta vardır ve tamamında metastaz 
saptanmıştır. MS tanısı alan olguların 47’si opere edilmiş olup 31(%66)’inde metastaz izlenmiş, 
16(%34)’sında izlenmemiştir. Lenf nodunda İİAS ile MS tanısı alan ancak operasyon materyalinde 
metastaz izlenmeyen 16 hastanın tamamının neoadjuvan kemoterapi aldığı bilgisine ulaşılmıştır. 
Preparatlardaki hiposellülarite ve sitoliz nedeniyle değerlendirme yapılamayan ve TOS tanısı alan 
olguların dördünün takip eden operasyon materyali vardır ve bunların 3(%75)’ünde metastaz 
izlenmiştir. 
 
Tartışma ve Sonuç: Meme kitlesine yönelik biyopsi ile malignite saptanan olgularımızın yaklaşık 
üçte ikisinin operasyon materyalinin arşivimizde olmaması, öncelikle, hastaların operasyon için 
hastanemizden farklı merkezleri tercih ettiğini düşündürmektedir. Ancak, dünyayı etkisi altına alan 
ve 2020 yılının neredeyse tamamını kaplayan COVID-19 pandemisinin, getirdiği kısıtlamalar ve 
korkular nedeniyle, bazı hastaların hastaneye gelişlerini ve tedavilerini aksatmış olabileceği endişesi 
de mevcuttur. Olgu sayısı son derece sınırlı olsa da, sitolojik tanıların, histopatolojik bulgularla yüksek 
korelasyon göstermesi literatürle uyumlu, sevindirici bir bulgudur. Sitolojik MS tanısı alan ancak 
histolojik metastaz görülmeyen hastalar düşünüldüğünde, bu sonucun tümörün neoadjuvan 
kemoterapiye verdiği tam yanıttan kaynaklandığı ön görülebilir. Şüpheli aksiler lenf nodüllerinin 
radyolojik ve klinik verileri yanı sıra, metastaz boyutunun ve primer tümörün özelliklerini de içeren, 
geniş serilerde yapılacak çalışmalar, meme kanserli hastalarda lenf nodu değerlendirmesinde İİAS 
kullanılmasının anlamını ve önemini daha iyi açıklayabilecektir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: sitoloji, aksilla, lenf nod



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-22 Boyunda Şişlik: Adenoid Kistik Karsinom Olgusu 
 
Süleyman Özdemir 
 
Turhal Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, Tokat 
 
Adenoid kistik karsinomlar tipik sitolojik özellikleri ile tanınabilen malign tükrük bezi tümörleridir. 
Boyunda şişlik şikayeti ile başvuran 81 yaşında kadın hastada USG incelemesinde sağ premandibular 
alanda 4x8mm boyutlu yuvarlak görünümde ve ekojen yağlı hilusu seçilemeyen solid görünümlü 
lezyon izlendi. İİAB yapıldı. Konvansiyonel PAP ve Giemsa preparatları hazırlandı. Özellikle Giemsa 
boyanmış preparatlarda koyu magenta renkli sferik globüller izlendi (Resim 1). Bu globüller çevresini 
saran küçük orta boyutlu yer yer palizatlanan bazaloid karakterli hücre gruplari dikkati çekti (Resim 
2,3). Olgunun öyküsünde 7 yıl önce dış merkezde İİAB tanısı sonrası sağ submandibular bez 
rezeksiyonu “adenoid kistik karsinom (PT1)” olarak raporlanmış, sağ supraomohyoid boyun 
disseksiyonunda metastatik lenf bezi izlenmemiş olduğu öğrenildi. Olgu sitomorfolojik bulgular ve 
klinik öyküsü le birlikte değerlendirildiğinde “adenoid kistik karsinom ile uyumlu (Milan sistemi 
kategori 6 – Malign)” olarak raporlandı. Olguda ileri yaş nedeniyle operasyon planlanmadı, 
radyoterapi ile tedavi ve takibi devam etmektedir. Adenoid kistik karsinom değişken seyirli, genelde 
tükrük bezi kaynaklı baş boyun tümörüdür. Tükrük bezi tümörlerinin %10’una yakınını oluşturur. 
Sitolojik olarak tipik bulgusu kompakt uniform bazaloid hücreler ve bu hücreler ile çevrilmiş, özellikle 
giemsa boyasında daha belirgin magenta renginde, metakromatik matriks sferülleri, asellüler hyalin 
stroma silendirleridir. Bulgular kesin tanı için yeterli değil ise şüpheli olgularda Milan sınıflamasına 
göre “malignite potansiyeli belirsiz tükrük bezi tümörü” (kategori 4b) ya da “maignite şüpheli” 
(kategori 5) olarak yorumlanabilir. Histolojik olarak çeşitli morfolojik varyantlar olsa da tipik olarak 
kribriform yapı oluşturan, keskin sınırlı hyalinize matriks çevresinde tabakalar oluşturan, bazen 
morfolojik olarak ayrımı yapılamayan çevre miyoepitelyal hücreleri ile bazaloid epitelyal hücrelerden 
oluşur. Özellikle perinöral invazyon sık görülür. İmmunhistokimyasal CD117 pozitifliği ile MYB 
anomalileri tanıda yardımcıdır. Olgumuzda hem tarafımızdan ulaşılan klinik öyküsü hem de tipik 
sitomorfolojik bulgular ile tanıya gidildi. Hasta yaşı nedeniyle radyoterapi uygulaması tercih edildi. 
Geniş bir tanı yelpazesi olan baş boyun kitlelerinin tanısında ve klinisyeni yönlendirmede öykü ve 
sitolojik bulgular değerli birer yol göstericidir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: adenoid kistik karsinom, boyun, iiab



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Resim 1 

 
Gimsa boyası ile koyu magenta renkli sferik globüller oluşturan matriks (Giemsa, 200x) 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Resim 2 

 
Matriks çevresinde dizilmiş bazaloid karakterli hücre grupları (PAP, 400x) 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Resim 3 

 
Bazaloid görünümlü hücrelerden oluşan tabakalar ve sferüller oluşturan matriks (PAP, 400x)



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-23 Warthin Benzeri Varyant Papiller Tiroid Karsinomu: 4 Olgunun Sitomorfolojik 
Özellikleri ve Histopatolojik Korelasyonu 

 
Ahmet Bahadır Göktaş, Pelin Demirtürk Tolga, Çağlar Çakır 
 
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, İstanbul 
 
 
Giriş ve Amaç: Papiller tiroid karsinomu (PTK) tiroidin en sık görülen primer malign tümörüdür. 
Papiller karsinomun nadir görülen Warthin benzeri varyantı, ilk olarak Apel ve arkadaşları tarafından 
1995’te tanımlanmıştır. Klasik papiller karsinoma göre daha iyi veya benzer prognoz göstermektedir. 
Sitomorfolojik olarak lenfoid zeminde klasik PTK özellikleri gösteren neoplastik onkositik hücreler 
sinsityal tabakalar, papiller yapılar halinde veya tek tek dağılmış olarak bulunur. Çalışmadaki 
amacımız histopatolojik olarak Warthin benzeri varyant papiller tiroid karsinomu tanısı alan 4 olgunun 
sitomorfolojik özelliklerini değerlendirmektir. 
 
Yöntem: Bu çalışmaya Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Tıbbi Patoloji bölümünde 2015-
2021 yılları arasındaki tiroidektomi materyallerinden preoperatif tiroid ince iğne aspirasyonu (İİA) 
bulunan 4 adet Warthin benzeri varyant papiller tiroid karsinomu olgusu dahil edildi. Olguların İİA 
materyallerinde selülarite, papilla varlığı, kolloid, lenfositik zemin, onkositik hücre varlığı, 
multinükleer dev hücre varlığı, papiller karsinom nükleer özelliklerinin varlığı gibi yapısal ve hücresel 
özellikleri değerlendirildi. 
 
Bulgular: Olguların tamamı sitolojik olarak papiller tiroid karsinomu ile uyumlu olarak raporlanmıştı. 
3 olguda belirgin selülarite ve kolaylıkla seçilebilen papiller tiroid karsinomu nükleer özellikleri mevcut 
idi. Olguların biri orta derecede selüler olup PTK nükleer özellikleri mevcut ancak zor seçilmekte idi. 
Bir olguda fibrovasküler kor içeren papiller yapılar görülürken diğerlerinde izlenmedi. Tüm olgularda 
onkositik hücreler mevcut olup 3 olguda baskın olarak görüldü. Tüm olgularda multinükleer dev hücre 
varlığı dikkati çekti. Lenfositik zemin 1 olguda belirgin, 2 olguda orta derece, 1 olguda minimal olarak 
değerlendirildi. Papilla içeren olguda fibrovasküler korda lenfositik infiltrasyon dikkati çekti. 1 olgu 
kolloidden zengin olup diğer olgular kolloidden fakirdi. Histopatolojik incelemede tümör boyutları 8-
30 mm arasında olup 3 olguda multifokalite, 2 olguda tiroid dışı yayılım saptandı. Tüm olgularda 
kronik lenfositik tiroidit zemini gözlendi. Olguların hiç birisinde vasküler invazyon ve lenf nodu 
metastazı görülmedi. 
TARTIŞMA VE SONUÇ:Olgularımızda belirgin selülarite, baskın olarak onkositik hücreler, kolaylıkla 
seçilebilen klasik PTK nükleer özellikleri, multinükleer dev hücreler ve zeminde lenfositler 
gözlenmiştir. Tiroid İİA biyopsilerinde varyantları tanımlamak genellikle gerekli olmasa da Warthin 
benzeri varyant PTK, kronik lenfositik tiroidit ile ilişkili lezyonlar ve hürthle hücreli neoplaziler ile 
karışarak tanı zorluğu yaratabileceğinden akılda tutulmalıdır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: papiller tiroid karsinomu, sitomorfoloji, warthin benzeri varyant



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-24  Olgu Sunumu: Parotis Bezinde Berrak Hücreli Renal Hücreli Karsinom Metastazı 
 
Damla Karabıyık Altıok1, Pelin Demirtürk Tolga1, Gamze Kulduk1, Pınar Özay Nayır1,  
Tanju Kisbet2 
 

1Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul 
 
 
Giriş: Berrak hücreli renal hücreli karsinom (RCC), primer tümör rezeksiyonundan yıllar sonra 
alışılmadık anatomik bölgelere metastazı sık görülen bir tümör olması ile ünlüdür. Baş-boyun 
bölgesine metastazı nadirdir. En sık parotise olmak üzere metastazlar, tüm tükürük bezi tümörlerinin 
sadece %1-4’ünü oluşturur. Burada ilk tanıdan 20 yıl sonra primer parotis kitlesi şeklinde prezente 
olarak ince iğne aspirasyonu (İİA) yapılan ve sitomorfolojik olarak primer parotis malignitelerini taklit 
eden bir berrak hücreli RCC metastazı olgusunu sunuyoruz. 
 
Olgu: 63 yaşında erkek hasta, parotis bölgesinde yaklaşık 7-8 aydır var olan ağrı ve şişlik şikayeti 
ile hastanemize ilk kez başvurdu. Yapılan ultrasonografik incelemede sağ parotis yüzeyel lobda cilde 
invaze görünümde 35x22 mm boyutunda lobüle konturlu, hipoekoik nodüler lezyon saptandı. 
Lezyona girişimsel radyolojide sitopatolog eşliğinde İİA uygulandı. On-site değerlendirmede dağınık 
ve gevşek gruplar halinde monoton, vakuolize sitoplazmalı hücreler ve çıplak nükleuslar görüldü. 
Konvansiyonel yaymalarda ve elde edilen hücre bloğunda yaygın kapiller ağ, hyalen matriks ve 
hiperkromatik nükleuslu, makronükleollü, geniş vakuoler, berrak sitoplazmalı atipik hücrelerden 
oluşan tümöral infiltrasyon görüldü. Ayırıcı tanıya tükürük bezinin primer maligniteleri (asinik hücreli 
karsinom, sekretuar karsinom, epitelyal-myoepitelyal karsinom, primer berrak hücreli karsinom gibi) 
ve metastatik renal hücreli karsinom alındı. Hücre bloğundan immünohistokimyasal panel planlandı 
ve bu süreçte hastanın anamnezi derinleştirilerek 20 yıl önce böbrek tümörü nedeniyle opere olduğu 
öğrenildi. İmmünhistokimyasal incelemede tümör hücrelerinde yaygın vimentin ve CD10, zayıf Pax8 
ve EMA pozitivitesi saptandı. CK7, CK20, DOG-1, GATA3, S-100, androjen reseptörü ve p40 ile 
boyanma görülmedi. Bu bulgular ile olgu öncelikle berrak RCC metastazı ile uyumlu olarak 
değerlendirildi. 
 
Sonuç: Parotiste RCC metastazı nadir görülmesine rağmen klinik önemi fazladır. Tükürük bezi 
sitolojisinde metastatik RCC, hem primer hem de diğer metastatik berrak hücreli neoplazileri taklit 
edebileceği için tanıda güçlük yaratabilir. Majör tükürük bezi lezyonlarında metastaz her zaman akılda 
tutulmalıdır. Doğru tanı için ek yöntemler gerekli olabileceği için hücre bloğu hazırlamanın önemi 
büyüktür. Bu nadir görülen ve tuzaklarla dolu olguyu literatür eşliğinde sunuyoruz. 
 
 
Anahtar Kelimeler: parotis, renal hücreli karsinom, metastaz
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P-25 İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinde Sakrokoksigeal Kordoma: Nadir Bir Olgu
 Sunumu 
 
Hatice Şeneldir1, Müge Oral1, Nurver Özbay1, Ayşe Nur Toksöz Yıldırım1, Zeynep Çağla 
Olgun1, Korhan Özkan2 
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Giriş: Kordoma, fetal notokord kalıntılarından köken alan nadir görülen malign bir tümördür. Sıklıkla 
aksiyel iskelette ve tipik olarak sakrokoksigeal ve sfenooksipital bölgede ortaya çıkmaktadır. 
Preoperatif tanı için ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) basit, güvenilir ve hızlı bir yöntem olarak 
tercih edilmektedir. 
 
Olgu: 61 yaşındaki erkek hastanın rutin kontrolleri sırasında insidental olarak sakrum bölgesinde 
kitlesel bir lezyon saptanmıştır. Kontrastlı MR görüntülemesinde 43x42 mm boyutlarındaki lobüle 
kontürlü kitlenin, koksiks distal uç yerleşimli olduğu, septasyonlar içerdiği ve belirgin kontrast tuttuğu 
görülmüştür. Preoperatif tanı için lezyona USG eşliğinde İİAB işlemi uygulanmıştır. Sitopatolojik 
incelemede mukoid/miksoid stroma içinde tabakalar oluşturan poligonal, geniş eozinofilik yer yer 
berrak vakuollü sitoplazmalı, pleomorfizm gösteren yuvarlak ve ovoid nükleuslu hücre grupları 
görülmüştür. Tariflenen hücreler fisaliferöz hücreler olarak yorumlanmıştır. Hücre bloğuna uygulanan 
immünohistokimyasal incelemede; tümöral hücrelerde PanCK, EMA, brachyury ile ekspresyon 
izlenirken S-100 ve pax-8 ile ekspresyon görülmemiştir. Bulgular kordoma ile uyumlu olarak 
değerlendirilmiştir. Olguya sakrum ve koksiks rezeksiyonu ve çevre yumuşak doku geniş eksizyonu 
yapılmıştır. Histopatolojik inceleme kordoma olarak doğrulanmıştır. 
 
Sonuç: Kordomalar, histomorfolojik olarak düşük dereceli olmalarına rağmen sıklıkla lokal nüks 
göstermeleri, radyolojik ve patolojik olarak benign ve malign neoplazmlar ile karışabilmeleri 
nedeniyle klinik öneme sahip tümörlerdir. Olgu, tipik sitomorfolojik özellikleri ve nadir görülmeleri 
nedeniyle sunulmuştur. 
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Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-27 Pankreatik Schwannoma: Bir Olgu Sunumu 
 
Ali Mızrak, Selin Cin, Ali Veral, Taner Akalın, Deniz Nart 
 
Ege Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 
Giriş: Schwannomalar, periferal sinirlerin schwann hücrelerinden gelişen nadir nörojenik 
tümörlerdir. Genellikle ekstremitelerde görülmelerine rağmen baş, boyun, gövde, retroperiton, 
mediasten, pelvis ve rektumda da görülebilir. Literatürde 100’e yakın olgu bildirilen pankreatik 
schwannomaların pre-operatif tanıları zordur. Biz endoskopik ustrasonografi eşliğinde yapılan ince 
iğne aspirasyon biyopsisinde tanı konulan bir pankreatik schwannoma vakasını sunuyoruz. 
 
Olgu: 49 yaşında bayan hasta, dış merkezde pankreas başında kitle saptanması üzerine başvurmuş. 
Yapılan endoultrasonografisinde pankreas başında 40x30 mm boyutlarında düzgün konturlu 
heterojen hipoekoik, içinde anekoik kistik alanlar barındıran, doopler incelemede yer yer vasküler 
akımlar izlenen kitle (Solid psödopapiller neoplazm? Nöroendokrin tümör?) görülmüş. Alınan örnek 
alkol formol ve thin prep solüsyonlarında patoloji laboratuarına gönderilmiş. 
Sıvı bazlı sitolojinin incelemesinde, hiposelüler örnekte bazıları yüzeyel epitel fragmanları olabileceği 
düşünülen az sayıda hücre grubu izlendi. Hücre bloğundan hazırlanan kesitlerde, özellikle kan 
damarları çevresinde esas olarak palizadlanan düzenlemeye sahip iğsi, dalgalı nükleuslara sahip, 
belirgin atipi içermeyen neoplastik doku fragmanları izlendi. Yapılan immünohistokimyasal 
incelemede; S-100, SOX-10 ve vimentin pozitif; pankeratin, GFAP, CD 117 ve DOG-1 negatif, Ki-67 
proliferasyon indeksi %4 olarak olarak bulundu. Bu bulgularla olgu pankreatik schwannoma olarak 
raporlandı. 
 
Sonuç: Pankreatik schwannomalar boyutları 1,5 ila 20 cm arasında değişen sıklıkla pankreasın baş 
ve gövde kısmında izlenen oldukça nadir bir tümördür. Genel olarak yavaş büyüme eğilimindedirler. 
Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve ultrasonografide tipik bulguları yoktur. 
Literatürde bildirilen Endoskopik ultrasonografi (EUS) eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi (EUS-
FNA) uygulanan 17 hastanın 7’sinde tanı bu yöntemle konulabilmiştir. 
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Resim 1 

 
Hematoksilen-Eozin x 100 
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Resim 2 

 
Hematoksilen-Eozin x 400 
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Resim 3 

 
S-100 ile pozitif boyanma. 
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Resim 4 

 
SOX-10 ile pozitif boyanma. 
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Resim 5 

 
Ki-67 ile % 4 oranında boyanma.
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P-28 Pankreasın Solid Psödopapiller Neoplazisini Sitolojide Yeterince Tanıyor muyuz? 
 
Hilal Balta, Adile Ferda Dağlı, Özlem Üçer 
 
Fırat Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
 
 
Amaç: Pankreasın solid psödopapiller neoplazmı (SPN), pankreas tümörleri arasında düşük dereceli 
malign seyreden grupta sınıflandırılan nadir bir tümördür. Cerrahi rezeksiyonun yeterli olması ve 
klinik olarak benign davranış göstermesi nedeniyle, pankreasın malign tümörlerinden ayırt etmek 
önemlidir. Çalışmamızda SPN’ lerin sitolojik materyallerde tanılanma oranı ve SPN’ye olan farkındalığı 
arttırmak amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda retrospektif olarak Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji 
Bölümünde 2016-2021 yılları arasında 8 SPN olgusunun EUS-İİAB sitoloji tanıları, rezeksiyon 
materyal tanıları ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular: Hastaların 7’si kadın, 1’i erkektir. Bütün hastalar yetişkindir. Yaş ortalaması 40,8’tir (23-
59). Tümörlerin hepsi pankreas yerleşimlidir. 3’ü gövde, 3’ü kuyruk, 2’si baş kısmında lokalizedir. 
Pankreas başı yerleşimli tümörü olan 2 hastaya whipple operasyonu, pankreas gövde/kuyruk 
yerleşimli tümörü olan 6 hastaya subtotal/distal pankreatektomi yapılmıştır. Operasyon öncesi 8 
hastanın da EUS-İİAB ile sitolojik incelemesi vardır. Sitopatolojik tanılardan 6’sı SPN ile 
uyumlu,2’sinde ise SPN ve nöroendokrin tümör arasında ayrım yapılamamıştır. Tümör çapı ortalama 
49 mm’dir (0,9-14 cm). Mikroskopide, çevresinde kapsül yapısı izlenen tümör, monoton, yuvarlak, 
oval nükleuslu, kısmen geniş eozinofilik sitoplazmalı, perivasküler rozet benzeri yapılanmalar ve 
psödopapiller yapılar oluşturan hücrelerden oluşur. Olguların hepsinde Vimentin, alfa 1 antittripsin, 
β-katenin, CD56, CD10 pozitiftir. NSE, sinaptofizin, kromogranin ve CD99 negatiftir. Ki67 indeksi 
ortalama %2-5 arasındadır. 
 
Sonuç: SPN’nin patogenezi bilinmemektedir. Hemen tüm SPN’ler, β-katenin’i kodlayan gende 
somatik nokta mutasyonuna sahiptirler. En önemli ayırıcı tanısı; iyi diferansiye nöroendokrin tümör 
ve asiner hücreli karsinomdur. Cerrahi rezeksiyon ile tedavi edilir. Hastalarda lokal yayılım, rekürrens 
ya da metastaz olsa bile, hastalıksız sağ kalım süresi uzundur. Pankreas EUS-İİAB sitolojilerinde SPN 
tanısı aklımızın bir köşesinde tutulmalı, ayrıcı tanısı muhakkak gözden geçirilmeli ve mümkünse hücre 
bloğuna immunhistokimyasal boyama yapılarak tanı desteklenmelidir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: pankreas, EUS-İİAB, sitoloji, solid, psödopapiller, neoplazm



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-29 Nadir Bir Olgu: İnce İğne Aspirasyonu ile Tanı Konan Pankreas Kist Hidatik 
 
Hamide Sayar, Özge Ağtaş Mıstık 
 
Mersin Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Mersin 
 
Giriş: Kist hidatik Echinococcus granulosus larvalarının neden olduğu bir zoonozdur (1). Echinococcus 
granulosus’un biyolojik yaşam döngüsünde etçil hayvanlar kesin konakçı iken, otçul hayvanlar ara 
konakçı olup insanların normalde bu döngüde rolü yoktur ancak genellikle köpek dışkısından bulaşan 
yumurtaların yanlışlıkla yutulmasından sonra ara konakçı olurlar. Hidatik kistler insan vücudunun 
hemen hemen her doku veya organında lokalize olabilmesine rağmen, karaciğer (%50-77), akciğer 
(% 15-47), dalak (% 0,5-8) ve böbrek (% 2-4) en sık tutulan organlardır (2). 
 
Olgu: 76 yaşında kadın hasta karın ağrısı şikayeti ile dış merkeze başvurdu. Dış merkezde yapılan 
batın MR’da pankreas unsinat proçesde 28x26x20 mm boyutlarında, oval formda, ince cidarlı, yoğun 
içerikli, kontrastlanmayan, kistik kitle saptandı. Radyolojik olarak pankreatik psödokist olarak 
yorumlandı. Bu ön tanıyla hastanemize başvuran hastaya endoskopik USG uygulandı ve pankreas 
unsinat proçes komşuluğunda, unsinat proçesle ilişkisi net belirlenemeyen, yaklaşık 28x28 mm 
boyutlarında, kalın duvarlı, duvardan katlantılar şeklinde internal septasyonlar içeren, kistik lezyon 
izlendi ve yaklaşık 1 cc hacminde, kıvamlı, gri-açık kahve renkte gelen materyal sitopatolojik 
değerlendirmeye gönderildi. Yapılan sitopatolojik incelemede bol miktarda benign duktal epitel 
hücreleri ve bunların arasına dağılmış kist hidatiğe ait kancalar izlendi (Resim 1-2). 
 
Sonuç: Hidatik kist, insanın yanlışlıkla Echinococcus granulosus yumurtaları ile enfekte olması 
sonucu en sık karaciğerde, daha az yaygın olarak akciğerler, dalak, böbrekler ve beyinde görülür (3). 
Vücudun bazı lokalizasyonlarında kist hidatik oluşumu çok nadirdir. Bu lokalizasyonlar tanı koymada 
zorluklara neden olabilir. Hidatik kisti olan hastaların %0.25'inde pankreasın etkilendiği bildirilmiştir 
(4). Pankreas kist hidatikleri % 0.14-2 arasında değişen bir insidansla çok nadir görülürler. Olası 
enfestasyon kaynakları arasında hematojen yayılım, pankreatobiliyer kanallar yoluyla lokal yayılım 
ve peripankreatik lenfatik invazyon yer alır. Pankreas başı en sık yerleşim yeri olup bunu kuyruk ve 
korpus izlemektedir (5). Literatürde pankreasta ince iğne ile tanı konan beş hidatik kist olgusu 
bildirilmiştir. Pankreasın hidatik kistinin kistik neoplazmlarından ayırt edilmesi çok zordur. Pankreas 
psödokist ve kistik pankreas neoplazmları gibi daha yaygın lezyonlar ayırıcı tanıda yer alır (6). Kist 
hidatik pankreas tutulumu nadir olmakla birlikte özellikle endemik bölgelerde ve kistik lezyonlarda 
bu yüzden akılda tutulmalıdır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: İnce iğne aspirasyonu, kist hidatik, pankreas



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Resim 1 

 
Benign duktal epitel hücreleri arasına dağılmış kist hidatik kancaları (H&E x400). 
 
 
 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Resim 2 

 
Kist hidatik kancaları (H&E x400).



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-30 Sitoloji İle Tanı Almış Pankreasın Osteoklast Benzeri Dev Hücre İçeren 
İndiferansiye Karsinomu 

 
Nur Gizem Kocaoğlu Çelik1, Selçuk Dişibeyaz2, Nesrin Turhan1 
 

1Ankara Şehir Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Eskişehir 
 
 
Giriş: Pankreasın osteoklast benzeri dev hücre içeren indiferasiye karsinomu nadir bir tümör olup 
tüm pankreas tümörlerinin %1.4’ünü oluşturmaktadır. İlk kez Sommer’s ve Meissner tarafından 
1954’te tanımlanmış olup, günümüze kadar ‘‘pankreasın pleomorfik karsinomu, dev hücreli karsinom, 
osteoklastom, sarkomatoid karsinom’’ gibi çok farklı adlandırmalarla anılmıştır. 2019 WHO’da 
pankreasın duktal adenokarsinomun varyantı olarak osteoklast benzeri dev hücre içeren indiferansiye 
karsinom olarak isimlendirilmiştir. Pankreasın diğer indiferansiye karsinomlarına göre prognozu daha 
iyi olup, daha genç yaşlarda görülür. 
 
Olgu: Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 46 yaşında erkek hastanın batın 
ultrasonografisinde (USG) safra kesesinde taş saptanması üzerine biliyer kolik sebebiyle hastaneye 
yatırılmıştır. MR kolanjiografide pankreas kuyruk kesiminde 48x46 mm boyutunda, içerisinde 
nekrotik komponentler bulunduran, heterojen görünümde kitle lezyonu izlenmiştir. Hastanın 
lezyonuna endoskopik USG eşliğinde 19G iğne ile ince iğne aspirasyonu uygulanmış ve materyale ait 
yayma preparatlar laboratuarımıza gönderilmiştir. Yaymalar May Grunwald Giemsa (MGG) ile 
boyanmış ve hücre bloğu oluşturulmuştur. İncelenen yaymalar oldukça sellüler olup, kanamalı ve 
inflamatuar hücre içeren zeminde çok sayıda osteoklast benzeri mültinukleer dev hücreler, histiyositik 
hücreler, diskoheziv indiferansiye büyük pleomorfik epitelyal hücreler ve daha az oranda gruplar 
halinde atipik duktal epitel hücreleri izlenmiştir. Hücre bloğuna ait kesitlerde kan ve fibrin içerisinde 
aynı morfolojide hücreler izlenmiş olup, immünhistokimyasal olarak osteoklast benzeri dev hücreler 
ve arada dağılmış histiyositik hücreler CD68 ile, atipik epitelyal hücreler Pansitokeratin ve P53 ile 
boyanma izlenmiştir. Bu sitomorfolojik ve immünhistokimyasal özellikleri ile pankreasın osteoklast 
benzeri dev hücre içeren indiferansiye karsinomu tanısı verilmiştir. Opere olan hastada sitomorfolojik 
tanı histolojik olarak doğrulanmıştır. 
 
Sonuç: Pankreasa ait malignitelerin büyük bir bölümünü duktal adenokarsinomlar oluşturmaktadır. 
Osteoklast benzeri dev hücre içeren indiferansiye karsinom morfolojik olarak benign osteoklast tipi 
dev hücre, mononukleer histiyositik hücre ve neoplastik mononukleer hücreler olmak üzere 3 tip 
hücreden oluşur. Bu tipin prognozu diğer indiferansiye karsinomlara (anaplastik indiferansiye 
karsinom, sarkomatoid indiferansiye karsinom) göre daha iyi olup, sitolojik olarak tanınması ve 
ayrılması, tedaviyi yönlendirmede, doğru tedavi seçimde yol gösterici olacaktır. Sitolojik olarak tanı 
almış pankreasın osteoklast benzeri dev hücre içeren indiferansiye karsinomu literatürde nadir olduğu 
için artan sayı ile tanısal değerinin artacağını düşündüğümüzden olgumuzun sitomorfolojik 
özelliklerini tanımlayıp sunmayı uygun bulduk. 
 
 
Anahtar Kelimeler: karsinom, osteoklastik, pankreas



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-31  Strongyloides stercoralis: Özofageal İmprint Sitolojisi ile Tanı Alan Nadir Bir Olgu 
 
Arzu Hazal Aydın, Buse Bayazıt Gözüküçük, Nesrin Turhan 
 
Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji, Ankara 
 
 
Giriş: Strongyloides stercoralis intestinal bir nematoddur. S. stercoralis, akut dönemde larva giriş 
yerinde lokal reaksiyon bulgularına neden olurken, kronik dönemde daha çok gastrointestinal sisteme 
yerleşerek asemptomatik seyreder. S. stercoralis kardiyopulmoner sistem, santral sinir sistemi, deri 
ve gastrointestinal sistemi tutabilir. Bulgular hastadaki parazit yükü ve parazitin istila etmiş olduğu 
organa göre değişiklik gösterir. Ancak immünitesi zayıflamış bireylerde otoenfeksiyon ve 
hiperenfeksiyon yolu ile ağır ve fatal bir hastalık tablosu oluşturabilir. Gastrointestinal sistemde 
mukozal ülserasyon en çok ince barsakta görülmekle birlikte mide ve kolon nadir olarak tutulabilir. 
Ülser biyopsilerinde larvalar görülebilir. Kriptler çok sayıda larva nedeniyle distorsiyone olabilir. S. 
stercoralis enfeksiyonlarında biyopsilerde çoğunlukla diffüz eozinofilik ve/veya mikst eozinofilik ve 
nötrofilik infiltrat veya eozinofilik infiltrat ile birlikte granülomların varlığı dikkati çeker. Parazitler tipik 
olarak yalnız granülom içinde görülürken keskin sonlanan kuyruk yapılarıyla kolaylıkla tanınabilen 
larvalar ve bazofilik granüler yığınlar halinde yumurtalar ise mukozada kriptlere gömülü halde 
izlenebilirler. Biz literatürde daha önce bildirilmemiş özofageal sürüntü yayma ile tanı verilmiş nadir 
bir prezentasyon olarak mide tutulumu olan bir olguyu sunduk. 
 
Olgu: 70 yaşında erkek hastanın endoskopisinde özofagus mukozasında proksimalden başlayıp 
distale kadar uzanan ve özofagusun %75’inden fazlasını kaplayan lineer lezyon tariflendi. Özofagus 
sürüntü yayma örneklerinde nekrotik zeminde polimorfonükleer lökositler, eozinofiller, skuamöz 
epitel mikrodoku fragmanları izlendi. Bazı alanlarda parazit larva ve yumurtaları görüldü. Bunun 
üzerine hastadan mide endoskopik biyopsi alındı. Biyopsi örneklerinde kronik inflamasyon, gland 
arkitektüründe bozulma yanı sıra gland lümenlerinde keskin bir şekilde sonlanan kuyruk yapılarıyla 
tipik S. stercoralis larvaları ve bazofilik granüler görünümde yumurtalar dikkati çekti. Biyopsi ile eş 
zamanlı alınan özofagus ve mide sıvısından taze olarak lam-lamel arasında yayılarak çalışılan 
örnekler, sitoloji ile birlikte değerlendirildiğinde S.stercoralis ile uyumlu olarak görüldü. 
 
Sonuç: S. stercoralis ile enfekte bireyler çoğunlukla asemptomatiktir. Ancak immünsupresif ilaç 
kullanımı, hematolojik malignensiler, HTLV-1 ve HIV enfeksiyonu, transplant hastaları gibi immün 
yetmezlik ile ilişkili durumlarda hiperenfeksiyon tablosu oluşabilir. Mortalitesi oldukça yüksek olan bu 
tablo asemptomatik kronik enfeksiyonun erken saptanması ve tedavisi ile önlenebilir. Özellikle 
endemik bölgelerde yaşayan ya da endemik bölgelere seyahat öyküsü olan ve immünsüpresif tedavi 
başlanacak risk grubundaki hastalarda tarama programları önerilmektedir. S.stercoralis sitolojik 
olarak başta dışkı olmak üzere yaygın hastalık tablolarında balgam, bronkoalveolar lavaj, bronş 
yıkama ve fırça yaymaları ile de tanı alabilir. Risk grubu hastalarda sitolojik yöntemlerle yapılacak 
taramalarla asemptomatik evrede tespit mümkün olabilir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: S.stercoralis, imprint, özofagus



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-32 Dikkat Tuzak Var: Renal Kist İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinde Kaçak Yolcular 
 
Tülay Koç, Hatice Özer, Ersin Tuncer, Sümeyra Kartal 
 
Cumhuriyet Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
 
 
Giriş: Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin artması ile böbreğin yer kaplayan kistik lezyonları 
yaygın olarak tespit edilmektedir. Böbreğin kistik lezyonlarında basit bir kistten renal hücreli 
karsinoma kadar giden geniş bir tanı spektrumu mevcuttur. Renal kist aspirasyonu sitoloji rutininde 
seyrek olarak yapılan ve değerlendirmenin zor olduğu sitolojik spesmenleri kapsamaktadır. 
 
Olgu: Sağ üst kadran ve epigastrik bölgede aspirasyon hassasiyet şikayetleriyle dahiliye polikliniğine 
başvuran 85 yaşında kadın hastanın ilk incelemede yapılan tetkiklerinde batın ultrasonografisinde ve 
batın bilgisayarlı tomografilerinde sağ böbrekte orta kesimde kortikal kist tespit edilmiştir. Radyoloji 
tarafından yapılan kist aspirasyonlarında geniş granüler sitoplazmalı, yuvarlak uniform bazı alanlarda 
hafif atipi gösteren selüler yaymaların değerlendirilmesinde onkositoma, renal hücreli berrak hücreli 
karsinom, kromofob renal hücreli karsinom ayırıcı tanıya alındı. Hücre bloğu incelemesinde karaciğer 
dokusu benceri morfoloji dikkati çekti. Bloğa yapılan immünohistokimyasal boyamalar ile 
aspirasyonda yer alan hücrelerin normal karaciğer dokusu olduğu gösterildi. 
 
Sonuç: Sitolojik materyallerin incelemesinde klinik, radyolojik bulgular çoğu kez tanıya yardımcı olsa 
da bazı vakalarda yanıltıcıda olabilmektedir. Bu nedenle her ipucunun dikkatle değerlendirilmesi, 
aspirasyon bölgesine komşu organların sitolojik materyalde bulunabileceği akılda tutulmalıdır. Ayrıca 
sitolojik materyalden hücre bloğu hazırlanması ve ek immünohistokimyasal boyamalar tanısal 
doğruluğu artırmaktadır. Bu olgu sitolojik tuzakları akılda tutmak gerektiğinden sunulmuştur. 
 
 
Anahtar Kelimeler: sitoloji, böbrek, kist, tuzak



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-33 Mesane Neoplazili Hastaların Takip Sistoskopik Sitolojik Materyallerinde Sito
 Histolojik Korelasyon 
 
Ersel Türkoğlu, İrem Gönen, Tulu Kebat, Özden Öz, Asuman Argon 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Patoloji 
Kliniği, İzmir 
 
Giriş ve Amaç: Mesane tümörlerinin büyük çoğunluğu non-invaziv papiller tümörler olup bunların 
büyük bölümünü de düşük dereceli tümörler oluşturmaktadır. Papiller tümörlerde güncel tedavi 
yöntemi olarak trans üretral rezeksiyon uygulanmaktadır. Nüks takibi için, sistoskopik inceleme 
sırasında alınan mesane yıkama sıvılarının sitolojik incelemesi, uzun yıllardır kullanılan yöntemler 
arasında yer almaktadır. Bu çalışmada mesane neoplazisi nedeniyle hastanemizde takip edilen 
hastaların mesane yıkama sıvılarının sito-histolojik korelasyonunun araştırılması ve takipte mesane 
yıkama sitolojisinin etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: 2018- 2020 yılları arasında hastanemizde mesane tümörü nedeniyle takip edilen olgular 
elektronik arşivden taranmış, sistoskopik değerlendirmesi yapılıp mesane yıkama sıvısı alınan ardışık 
604 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Eş zamanlı mesane biyopsisi alınan olgulara ait sitolojik 
materyalden hazırlanan, PAP ve Giemza boyalı sitosantrifüj preparatları ile PAP boyalı sıvı bazlı sitoloji 
preparatları, H&E boyalı biyopsi materyal kesitleri ile birlikte değerlendirilmiştir. 
BULGULAR:Sitolojik değerlendirmede 604 hastanın 503 (%83,27)’ü benign sitoloji, 15 (%2,48)’i 
malign sitoloji, 59 (%9,76)’u malignite açısından kuşkulu sitoloji, 27 (%4,47)’si tanısal olmayan 
sitoloji tanısı almıştır. Benign sitoloji tanısı alan olguların 137 (%27,23)’sinin eş zamanlı biyopsisi 
olup, histolojik değerlendirmede 28 (%20,43)’inin ürotelyal neoplazisi olduğu görülmüştür. Malign 
sitoloji tanısı alan hastaların tamamına eş zamanlı biyopsi yapılmış ve 11 (%73,33)’i histolojik olarak 
da ürotelyal neoplazi tanısı almıştır. Malignite kuşkulu sitoloji tanısı alan hastaların 41 
(%69,49)’inden, tanısal olmayan sitoloji tanısı olan hastaların 13 (%48,14)’ünden mesane biyopsi 
alınmış; sırasıyla 32 (%78,04)’sinde ve 9 (%69,23)’unda ürotelyal neoplazi görülmüştür.Tanısal 
olmayan sitoloji olgularının tamamında değerlendirmeyi olanaksız kılan faktör, yoğun sitolizin 
varlığıydı. Sitolize yol açan faktörler çalışmamızın retrospektif özelliği gereği belirlenememiş olsa da 
en olası faktörün; materyalin hastadan alınması ile sitolojik işleme konulması arasındaki sürenin 
uzunluğundan kaynaklanmış olabileceği düşünülmüştür. Sitohistolojik korelasyon incelendiğinde, 
mesane biyopsisi yapılan histolojik ürotelyal neoplazi tanısı alan toplam 80 hastanın 71(%)’inin 
sitolojik materyali tanısal niteliktedir ve bunların 43(%60,56)’ü sitolojik olarak malign ya da malignite 
açısından kuşkulu özellikler göstermektedir. Sitolojik olarak benign tanısı aldığı halde biyopside tümör 
saptanan olguların %91,25’i düşük dereceli ürotelyal neoplazidir. 
 
Tartışma ve Sonuç: Son yıllara kadar, mesane tümörlerinin takibinde sitolojik yöntemlerin 
kullanılması konusunda literatürde tartışmalı sonuçlar bulunmaktaydı. Uluslararası mesane kanser 
grup (IBCG), 2020 yılında yaptığı güncelleme ile düşük dereceli Ta tümörlerde, başlangıçtaki risk 
sınıflaması ve tedavisiz aktif gözlem hastaları dışında rutin sitolojik takibi önermemektedir. 
Çalışmamızın sonuçlarında düşük dereceli papiller ürotelyal tümörlerin büyük çoğunluğunda sitolojik 
patoloji izlenmemesi, bu öneriyi desteklemektedir. Sistoskopik nüks takibi yapılan olgularda, ilk 
tanının düşük dereceli non-invaziv ürotelyal neoplazi olması durumunda, kuşkulu lezyon yoksa 
sitolojik incelemenin gerekmeyebileceği, bunun dışındaki durumlarda sitolojik incelemenin yararlı ve 
vazgeçilmez bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: mesane tümörü, ürotelyal neoplazi, sistoskopik sitoloji, sito-histolojik 
korelasyon
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P-34 Adneksiyal Kistik Kitlelerin Aspirasyon Sitolojisi: Histopatolojik Korelasyon ile 
Retrospektif Çalışma 

 
Jamal Musayev, Akif Mehmet Çiftçioğlu, Bahadur Abbasov, Malahat Musayeva, Mahmud 
Baghirzade, Parvin Orujova, Aisha Damirli 
 
Bakü Patoloji Merkezi, Bakü, Azerbaycan 
 
Giriş ve Amaç: Adneksiyal kistik kitle (AKK) jinekolojik uygulamalarda sık rastlanan ve hastaneye 
sevklerin başında gelen önemli sağlık sorunlarından biridir. Kaba bir yaklaşımla premenopozal 
dönemde büyük çoğunluğu fizyolojik folikül kistleri, korpus luteum kistleri, sistadenom ve matür 
teratom gibi benign lezyonlardan oluştuğu halde, postmenopozal dönemde malignite riski daha 
yüksektir. Kesin tanıya götürmemekle birlikte görüntüleme yöntemleri ve tümör belirteçleri 
AKK’lerin tanı sürecine önemli katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte bu lezyonların biyolojik 
davranışının belirlenmesinde altın standart histopatolojik incelemedir. Peritoneal efüzyonun eşlik 
ettiği AKK’lerde efüzyon sitolojisinin tanı sürecine katkısı bir çok çalışmada vurgulanmıştır. 
Literatürde AKK’lerde kist içeriği sitolojisinin tanısal önemini gösteren sınırlı sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Çalışmamızda AKK olgularına uygulanan kist aspirasyonlarının sitolojik inceleme 
sonuçları retrospektif olarak gözden geçirilmiş ve yöntemin tanı sürecindeki rolünü belirlemek 
amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: AKK belirlenen ve bunu takiben aspire edilmiş toplam 50 olguya ait kist aspirasyon sitolojisi 
sonuçları, klinik ve demografik bilgiler geriye dönük incelenmiştir. Doku örnekleri bulunan olgularda 
sito-histopatolojik karşılaştırma yapılmış ve histopatolojik tanı altın standart kabul edilerek yöntemin 
özgüllüğü, duyarlılığı ve tanısal etkinliği ölçülmüştür. 
 
Bulgular: En genç olgu 2 günlük, en yaşlı olgu 82 yaşında ve yaş ortalaması 33,58±14,73 idi. On 
bir (22%) olgu 40 yaş ve üzeri, 39 (78%) olgu ise 40 yaşın altında idi. Kırk üç (86%) olguda kistik 
kitle ovaryan, 7 (14%) olguda ise ekstraovaryandı. Kist aspirasyonu 29 (58%) olguda intraoperatif, 
21 (42%) olguda ise perkutanöz ve transvajinal uygulanmıştır. Aspire edilen sıvı miktarı 2-1500 ml 
aralığında idi ve 17 olguda (34%) hemorajik özellikte idi. Kırk altı olguda (92%) aspirasyon sitolojisi 
sonucu “malignite açısından negatif”, 3 olguda (6%) “atipik”, 1 olguda (2%) ise “malign” olarak rapor 
edilmiştir. “Malignite açısından negatif” olarak rapor edilen olguların %56’da kist sıvısı ya sadece 
histiyosit ve periferik kan elemanları gibi tanısal olmayan hücre grubları içeriyordu, ya da asellüler 
özellikte idi. Otuz bir olguya (62%) ait histopatolojik inceleme sonucuna ulaşılarak sitopatolojik tanı 
ile karşılaştırılmıştır. Sitoloji sonucu “malignite açısından negatif” olarak rapor edilen olgularda 
malignite riski %3,7 (1/27), “atipik” olarak rapor edilen olgularda %33,3 (1/3), “malign” olarak rapor 
edilen olgularda ise %100 (1/1) idi. AKK’lerde kist içeriği sitolojisi için özgüllük 100%, duyarlılık 50%, 
negatif öngörü değeri 97,83%, pozitif öngörü değeri 100%, doğruluk oranı ise 97,87% olarak 
belirlendi. 
 
Tartışma ve Sonuç: AKK’lerin biyolojik davranışının belirlenmesi hasta yönetimi açısından çok 
önemlidir. Neoplastik olmayan benign kistlerin büyük kısmında konservatif tedavi seçenekleri ve 
aspirasyon yeterli iken, neoplastik kistlerde cerahi tedavi çoğu zaman ilk seçenektir. Adneksiyal kistik 
neoplaziler benign, borderline, düşük dereceli ve yüksek dereceli malign tümörler olmakla geniş bir 
yelpaze oluşturmaktadır. Bu nedenle cerrahi tedavinin boyutu da olguya göre değişiklik 
göstermektedir. Çalışmamızda histopatolojik incelemede benign neoplastik ve non-neoplastik lezyon 
belirlenen olguların büyük çoğunluğu “malignite açısından negatif” olarak rapor edilmiştir. Bununla 
birlikte serimizdeki tek borderline tümörün benign lezyonlardan ayırt edilmesi mümkün olmamıştır. 
Tek yanlış negatif sonucumuz olan ovaryan seröz karsinom olgumuzda asellüler homojen zemin ve 
histiyosit hakimiyyeti başlıca tuzaklardı. Ayrıca AKK şeklinde kendini gösterebilecek hidrosalpinks 
olgularında sitopatolojik incelemede fallop tüpü mukozasına ait olağan papiller yapılar reaktif atipi ile 
birlikte bu bölgede sık görülen overin papiller neoplazilerini taklit edebilir. Sonuç olarak çalışmamızda 
AKK olgularında kist aspirasyon sitolojisi yüksek özgüllük, doğruluk, negatif ve pozitif prediktif değer 
sergilerken, duyarlılığı düşük bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: adneksiyal kitle, kist aspirasyonu, over, sitopatoloji
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Mide karsinomu metastazına ait “atipik” olarak rapor edilen konvansiyonel yayma (a) ve 
doku kesiti (b); musinöz adenokarsinom olgusuna ait “malign” olarak rapor edilen 
konvansiyonel yayma (c) ve doku kesiti (d); seröz kistadenom olgusuna ait “atipik” 
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Doku karşılaştırılması yapılan olguların dökümü 
Hiso- ve sitopatolojik tanılar Malignite açısından negatif Atipik sitoloji Malign sitoloji 

BENİGN NON-NEOPLASTİK 13 1 - 

Folikül kisti 5 - - 

Paramezonefrik kist 4 - - 

Paraovarian/paratubal kist 2 - - 

Endometriozis 2 - - 

Hidrosalpinks - 1 - 

BENİGN NEOPLASTİK 12 1 - 

Seröz kistadenom/kistadenofibrom 5 1 - 

Musinöz kistadenom 3 - - 

Matür teratom (dermoid kist) 3 - - 

Dejeneratif fibrom 1 - - 

BORDERLINE seröz tümör 1 - - 

MALİGN 1 1 1 

Yüksek dereceli seröz karsinom 1 - - 

Mide adenokarsinom metastazı - 1 - 

Musinöz adenokarsinom - - 1 
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P-35 İnguinal Bölgede Endometriyozis: Nadir Bir Lokalizasyon 
 
Gülden Yıldız, Gülay Aydoğdu 
 
Dicle Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır 
 
 
Endometriozis endometrial stroma ve gland yapılarının uterus kavitesi dışında yerleşmesi olarak 
tanımlanır. En sık overler olmak üzere, batın içerisinde her organda görülebilir. Sezaryan skarı ya da 
rektus kası içerisinde daha nadir görülür. Bu çalışmada; inguinal bölgede rektus kası lateral 
komşuluğunda ince iğne aspirasyonu (İİA) ile endometriozis tanısı koyduğumuz bir olgu sunulmuştur. 
 
24 yaşında inguinal bölgede kitle şikayetiyle başvuran hastada, yapılan ultrasonografik 
görüntülemede sol inguinal bölgede rektus kası lateral komşuluğunda sınırları net olarak ayırt 
edilemeyen 23 x 20x 18 mm boyutlarında, düzensiz sınırlı, İVKM sonrası yoğun kontrast tutulumu 
gösteren, çevre yağlı dokuda inflamatuvar reaksiyona neden olmuş solid lezyon izlenmiştir. 
Lezyondan İİA ile alınan örnekten hazırlanan yayma preparatlar ve hücre bloğunda, geniş 
mezenkimal hücre tabakalarını oluşturan, oval-yuvarlak nükleuslu, belirgin atipi içermeyen hücreler 
ve papilla-gland benzeri yapılar oluşturan, küçük nükleollü, uniform kromatin yapısına sahip, 
monoton görünümlü, küçük yuvarlak nükleuslu epitelyal hücreler izlenmiştir. Birkaç adet pigment 
yüklü makrofaj dikkati çekmiştir. Mitoz, nekroz saptanmamıştır. Hücre bloğuna uygulanan 
immünohistokimyasal çalışmada pansitokeratin, epitelyal komponentte pozitif, Vimentin, stromal ve 
epitelyal komponente pozitif, CD10 sadece stromal komponentte pozitif izlenmiştir. Desmin, Bcl-2, 
Siklin D1, Kromogranin A negatif olarak değerlendirilmiştir. SMA tek tük hücrede pozitiftir. Ki 67 ile 
proliferasyon indeksi epitelyal komponentte %20 civarında olup, stromal komponentte %1 civarında 
izlenmiştir. 
 
Morfolojik ve immünohistokimyasal bulgular, hastanın yaşı ile birlikte değerlendirildiğinde, olguya 
endometriozis tanısı konulmuştur. Kitle daha sonra rezeke edilmiş ve endometriozis olarak 
raporlanmıştır. 
 
Sonuç olarak; üreme çağında, özellikle abdominal veya pelvik cerrahi geçirmiş kadınlarda, sezaryen 
skarı ya da inguinal bölgede ele gelen kitlenin ayırıcı tanısında, mezenkimal lezyonlar yanı sıra 
endometriozis olasılığı akılda tutulmalıdır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: inguinal bölge, endometriozis, İİA



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

x200 PAP 

 
Geniş mezenkimal hücre tabakası ve oval-yuvarlak nükleuslu, belirgin atipi içermeyen, papilla 
benzeri yapı oluşturan, küçük nükleollü, uniform kromatin yapısına sahip, monoton görünümlü, 
küçük yuvarlak nükleuslu epitelyal hücreler
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P-36  Epilepsi İlişkili Düşük Dereceli Glionöronal Tümörlerin İntraoperatif 
Değerlendirmesinde Yardımcı Olabilecek Sitomorfolojik Bulgular 

 
Olcay Kurtulan1, Burçak Bilginer2, Figen Söylemezoğlu1 
 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilm Dalı, Ankara 
 
 
Giriş ve Amaç: Epilepsi ilişkili düşük dereceli glionöronal tümörler (LEAT), geniş bir histopatolojik 
spektrumu içerir. Bu tümörler günlük pratikte ve intraoperatif konsültasyonda zorluk oluştururlar. 
İntraoperatif tanı için frozen kesitlerin yanında yayma (“squash”) preparatların hazırlanması tanısal 
doğruluğu artırmaktadır. Ancak LEAT’lerin sitopatolojik özelliklerine dair bilgimiz sınırlı sayıdaki olgu 
sunumlarına dayanmaktadır. Bu çalışmada LEAT’lerden en sık görülen gangliogliom (GG), 
disembriyoplastik nöroepitelyal tümör (DNT) ve papiller glionöronal tümörü (PGNT) öne çıkan 
sitomorfolojik özellikleri açısından değerlendirdik. 
 
Yöntem: 2000-2020 yılları arasında GG, DNT ve PGNT nedeniyle cerrahi işlem uygulanan 29 hasta 
çalışmaya dahil edildi. İntraoperatif konsültasyon sırasında hazırlanan yayma preparatlar biri 
nöropatolog olmak üzere iki patolog tarafından yeniden değerlendirildi. 
 
Bulgular: Yirmi dokuz vakanın histolojik tanılarının dağılımı, 15’inde (51,7%) GG, 11’inde (37,9%) 
DNT ve 3’ünde (10,3%) PGNT idi. Her üç tümör tipinde vaskülosentrik patern ve dual hücre 
popülasyonu ortak olarak izlendi. GG’de ince ve kalın duvarlı vasküler yapıların oluşturduğu kompleks 
yapı, DNT’de ince kapiller ağ, PGNT’de ise bir kısmı hyalinize vasküler yapılardan zengin psödopapiller 
patern baskın olarak izlendi. GG’de dismorfik ganglion hücreleri ve piloid görünümde astrositik 
hücreler; DNT’de ince-mikzoid zemin ve oligodendroglia-benzeri hücreler; PGNT’de nöropil zemin ve 
damarları saran hiperkromatik çekirdekli, dar sitoplazmalı hücreler karakteristik olarak izlenen 
sitomorfolojik özelliklerdir. Ayırıcı tanıda; GG için düşük ve yüksek dereceli gliomlar, DNT için 
oligodendrogliom ve PGNT için ependimom öncelikle akılda tutulmalıdır. 
 
Tartışma ve Sonuç: Nöroşirürji spesmenlerinde intraoperatif konsültasyonda frozen kesitlerin 
yanında yayma preparatlar hazırlanması tanısal doğruluğu artıracaktır. Hastanın klinik ve radyolojik 
verilerini bilmek, LEAT spektrumunun farkında olmak, bu grubun sitomorfolojik özelliklerini ve ayırıcı 
tanı spektrumunu bilmek patologları intraoperatif yanlış tanı vermekten koruyacaktır kanısındayız. 
 
 
Anahtar Kelimeler: disembriyoplastik nöroepitelyal tümör, epilepsi ilişkili düşük dereceli 
nöroepitelyal tümör, gangliogliom, papiller glionöronal tümör
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P-37 Plevral Sıvıda Plazmasitoid Görünümdeki Hücreler 
 
Müşerref Müge Ustaoğlu, Şafak Ersöz, Ümit Çobanoğlu, Zeynep Türkmen Usta 
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Trabzon 
 
Giriş: Multiple myelom (MM) hastalarının yaklaşık %6’ sında hastalık seyrinde plevral efüzyon 
gelişir. Bu efüzyonlar genellikle benign karakterdedir. Hipoalbuminemi, enfeksiyon, amiloidoza bağlı 
kalp yetmezliği veya böbrek yetmezliği gibi sebeplerle gelişir. Myelomatöz tutuluma bağlı malign 
efüzyonlar ise %1 oranında görülür ve nadirdir. İlerlemiş hastalığın bir bulgusudur. 
 
Olgu: 60 yaşında erkek hasta,10 gündür nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Göğüs Hastalıkları 
polikliniğine başvurmuştur. Yapılan bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde sağda daha fazla olmak 
üzere bilateral plevral efüzyon saptanmış ve torasentez materyali birimimize gönderilmiştir. 750 cc 
hacmindeki torasentez materyalinden hazırlanan preparat ve hücre bloğu kesitleri bölümümüzde 
incelenmiştir. Mikroskopik olarak immatür nitelikte, bazıları periferal yerleşimli plazmasitoid 
görünümde, 1-2 çekirdekli, belirgin çekirdekçikli hücre popülasyonu izlenmiştir. Seyrek mezotel 
hücreleri de mevcuttur. Hücre bloğuna uygulanan immünhistokimyasal çalışmada yukarıda 
tanımlanan hedef hücrelerde CD3 (-), CD20 (-), CD138 (+), CD56 fokal (+)’ tir. Kromojen in situ 
hibridizasyon ile çalışılan Lambda (+), Kappa (-) ’ tir. ‘ Plazma hücreli neoplazi lehine sitolojik bulgular 
‘ olarak yorumlanmıştır. Hastaya ait detaylı klinik özgeçmiş incelendiğinde iliak kanatta ve vertebra 
korpusunda multiple litik lezyonlar mevcut olup torasentez sonrası gönderilen kemik iliği biyopsisinde 
ise Lambda hafif zincir monotipili neoplastik plazma hücre infiltrasyonu saptanmıştır. 
 
Sonuç: Plazmasitoid morfolojiye sahip hücreler lobüler meme karsinomu, ürotelyal karsinom, gastrik 
adenokarsinom, malign melanom yanı sıra plazma hücreli neoplaziler ve lenfoproliferatif 
neoplazmlarda ayırıcı tanıda karşımıza çıkmaktadır. Plevral sıvılarda plazma hücre infiltrasyonu 
rutinimizde az oranda görülmesi nedeniyle akılda tutulması gereken bir antitedir. MM‘ a bağlı malign 
effüzyonlar % 1 oranında görülür ve nadirdir. Bu nedenle nadir olan bu olguyu poster olarak sunmak 
istedik. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Myelom, plazmasitoid hücre, plevral sıvı
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P-38 Plevral Sıvı Sitolojisinde Malign Germ Hücreli Tümör: Olgu Sunumu 
 
Gizem Ay Haldiz, Şafak Ersöz 
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Trabzon 
 
 
Giriş: Germ hücreli neoplaziler over tümörlerinin yaklaşık %5’ini oluşturur ve epitelyal over 
tümörlerine göre daha az sıklıkla görülürler. Hastaların çoğu genç yaştadır. Germ hücreli neoplaziler 
postmenopozal dönemde nadiren bildirilmiştir. Seröz efüzyon sıvılarında germ hücreli neoplazi tanısı 
kafa karıştırıcı olabilir. Bu yüzden sitolojinin immünhistokimyasal ve laboratuvar burguları ile 
korelasyonu önemlidir. 
 
Olgu: Dış merkezde endometrial küretaj materyalinden ‘az diferansiye adenokarsinom’ tanısı alan 
66 yaşında postmenopozal kadın hasta tedavi için hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum 
polikliniğine başvurmuştur. Bilgisayarlı tomografide vajenden başlayıp pelvis superioruna uzanan, 13 
cm çapında, içerisinde solid/kistik alanlar barındıran kitle lezyonu görülmüş, lezyon uterus ve 
overlerden ayırt edilememiştir. Ayrıca karaciğerde ve akciğerde metastatik nodüller, mediasten ve 
batında lenfadenopatiler ve peritoneal karsinomatozis izlenmiştir. Yapılan tahlillerde CA125 yüksek 
(149 U/ml (Normal: 0-35)), AFP normal bulunmuştur. Hastaya palyatif radyoterapi başlanmıştır. 
Takiplerinde plevral efüzyon gelişmesi üzerine hastayı rahatlatmak amacıyla torasentez yapılmış, 200 
ml berrak sıvı bölümümüze gönderilmiştir. Sıvıdan hazırlanan preparatlarda ve hücre bloğu 
kesitlerinde belirgin çekirdekçikli, düzensiz kontürlü çekirdeklere sahip, nispeten dar sitoplazmalı, 
herhangi bir patern oluşturmayan, histiyosit benzeri atipik hücreler izlenmiştir. Yapılan 
immünhistokimyasal çalışmada atipik hücrelerde Vimentin (+), PanSK, Cam5.2, EMA, S100 protein 
ve LCA (-)’tir. İmmünhistokimyasal bulguların olguda varlığı bilinen ‘endometrial adenokarsinomu’ 
desteklememesi üzerine immün panele SALL4 eklenmiş olup (+) reaksiyon izlenmiştir. Devamında 
yapılan immünhistokimyasal çalışmada Glipikan3, CD30, AFP, OCT3/4, PLAP ve Beta-HCG (-)’tir. 
Sonuç olarak SALL4’liği sebebiyle tanı ‘malign germ hücreli tümör’ olarak verilmiştir. Sonrasında 
hastanın endometrial küretaja ait dış merkez patoloji preparatları tanı teyidi için bölümümüze 
yönlendirilmiştir. Konsültasyon parafin bloklarından elde edilen hematoksilen&eozin kesitlerde kan 
ve fibrin içerisinde tümör nekrozu ile uyumlu doku fragmanları yanı sıra miksoid zeminde tabakalar 
ve kordonlar oluşturan, içerisinde az sayıda endometrial gland yapıları içeren canlı neoplastik hücreler 
izlenmiştir. Yapılan immünhistokimyasal çalışmada neoplastik hücrelerde Vimentin, SALL4, Glipikan3 
ve p16 (+), PanSK ve CD10 fokal (+), ER, PR, WT1, P53, CD30, AFP, OCT3/4, PLAP, Beta-HCG, 
mCEA, Gata3, P63, Napsin A, Desmin ve SMA (-)’tir. Ki-67 indeksi %60’tır. Endometrial küretaj 
materyaline uygulanan immünhistokimyasal çalışma sonuçları da torasentez materyali ile uyumlu 
olup tanı ‘malign germ hücreli tümör’ olarak değiştirilmiştir. 
 
Sonuç: Histomorfolojik olarak az diferensiye tümörlerin kökenini belirlemekte ilk uygulanan 
immünhistokimyasal panel epitelyal tümörler için PanSK, mezenkimal tümörler için Vimentin, lenfoid 
tümörler için LCA ve malign melanom için S100 proteindir. Primeri bilinmeyen tümörlerin büyük 
çoğunluğunun adenokarsinom olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu panel yeterli olmakla 
birlikte bu olguda ek belirteçlere ihtiyaç duyulmuştur. Olgumuz postmenopozal kadınlarda germ 
hücreli neoplazilerin nadiren görülmesi, sitolojik materyal yardımı ile biyopsi materyalinin tekrar 
değerlendirilmesi sonucu doğru tanıya ulaşılması ve az diferansiye tümörlerde germ hücreli 
neoplazileri dışlamak için SALL4’ün panele eklenmesinin önemini vurgulaması sebepleriyle sunulmaya 
değer bulunmuştur. 
 
 
Anahtar Kelimeler: plevral efüzyon, torasentez, malign germ hücreli tümör



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-39 Sitotekniker Mikroskobundan Vajinal Smearlarda Enfeksiyöz Hastalıklar 
 
Hatice Beşeren1, Emre Yıldız2, Zümriye Adaş3, Beyza Kurt4, Vesile Kaplan5, Aslı Yıldırım6, 
Fatih Akarsu7, Betül Kavas8 
 

1Kafkas Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, Kars 
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4Başakşehir Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İstanbul 
5İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İstanbul 
6Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Patoloji Teknikleri, Adıyaman 
7Gazi Üniversitesi,Sağlık Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Patoloji Teknikleri, Ankara 
8Harakani Devlet Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, Kars 
 
 
Amaç: Sitoteknolog, başta kanser olmak üzere bazı hastalıkların tanısı için mikroskobik inceleme 
yapan, mikroskopta normal-anormal ayrımı yapabilen ve anormal şüphesi taşıyanları patoloji 
uzmanının incelemesine sunan personeldir. Amerika ve gelişmiş ülkelerde birçoksitoteknolog 
yetiştirilmektedir. 4 yıllık eğitim veren bu tür okulların ülkemizde henüz bir örneği yoktur. Bu ihtiyaç 
patoloji laboratuvar teknikleri ön lisans programlarıyla giderilmeye çalışılmaktadır.Sitoteknikerlik 
eğitiminin yaygınlaşması adına sitotekniker çalışanları olarak,rutin taradığımız vakalardan sıklıkla 
karşımıza çıkanenfeksiyöz hastalıkları poster çalışması şeklinde sunmak istedik. 
 
Gereç ve Yöntem: Rutin vajinal smear taramamızda karşımıza sıklıkla çıkan enfeksiyöz hastalıkların 
sitolojik özelliklerini derleme şeklinde sunmak istedik. 
 
Bulgular: Bakteriyel vajinit vakalarında, çoğu Gardnerella vaginalis'in neden olduğu suşta meydana 
gelir. Tüy yumağı gibi görünen, gram negatif küçük bir basil olduğu için "clue cell" olarak adlandırılır. 
Bireysel skuamöz hücreler, bir kokobasil tabakası ile kaplıdır. Göze çarpan bir laktobasil yokluğu 
vardır. Trichomonas vaginalis’in neden olduğu vajinit, soluk griden yeşile boyanan armut biçimli 
trikomonalar bulunur. İçeride kırmızı granüller görülebilir, ancak flagella genellikle yoktur. Çoğu 
skuamöz epitel hücresi, hücreler orta tip hücre olmasına rağmen eozinofili gösterir. Perinükleerhalo 
da görülür. Bazılarının biraz genişlemiş bir çekirdeği vardır ve displastik hücrelerden ayırt edilmesi 
gerekebilir. Sitolojik inceleme pembe renkli psödo filamentöz hifleri ve kırmızı kan hücrelerinden biraz 
daha küçük sporları ortaya çıkarır. Trichomonas vaginalis 15 ila 30 μm2 arasında değişen, armut 
biçimli, oval veya yuvarlak siyanofilik organizmadır. Çekirdek soluk, vezikülerdir ve eksantrik olarak 
yerleştirilmiştir. Eozinofilik sitoplazmik granüller sıklıkla belirgindir. Flagella bazen gözlemlenir. 
Herpes Simplex Virus enfeksiyonlarında çekirdekler, intranükleer viral partiküller nedeniyle "buzlu 
cam" görünümündedir ve periferik marjinasyonun neden olduğu nükleer zarfın güçlendirilmesi 
kromatin. Halo veya şeffaflık ile çevrili yoğun eozinofilik intranükleer inklüzyonlar zon değişken olarak 
mevcuttur ve hem birincil hem de tekrarlayan enfeksiyonlarda görülebilir. Kalıplanmış çekirdekli 
büyük çok çekirdekli epitel hücreleri karakteristiktir ancak her zaman mevcut olmamak; açıklanan 
nükleer özelliklere sahip tek çekirdekli hücreler yukarıdaki tek bulgu olabilir. 
 
Sonuç: Bu poster çalışmamızda sitoteknikerlerin mikroskobundan sıklıkla karşımıza çıkan enfeksiyöz 
hastalıkları mikroskobik özelliklerini ve kendi arşivimizdeki görüntüleri paylaşarak sitoteknikerlik 
eğitiminin yaygınlaşması üstüne dikkat çekmek istedik. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sitotekniker, Enfeksiyon, Smear, PAP boyama



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-40 Servikal Sitolojilerde Candida Sitomorfolojisi: Sitoteknikerler Derlemesi 
 
Hatice Beşeren1, Emre Yıldız2, Müslim Bahlol3, Müge Öztop4, Başak Aydın5, Ülkü Nisa 
Yobaş5, Duygu Ayata6, Şeyma Doğan7, Baset Sığırcı8, Hilal Gökdağ9 
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Amaç: Candida albicans ve Candida glabrata, kadın alt genital sistemini enfekte eden iki yaygın 
Candida türdür. Hastalar semptomsuz olabildiği gibi kaşıntı, yanma hissi, yoğun kıvamlı, beyaz renkli 
akıntı şikayetleri olabilir. Kadın hastalıkları birimleri tarafından bu hastalardan alınan yayma/sıvı bazlı 
numuneleri laboratuvar koşullarında PAP boyama yapılarak yapılarak değerlendirmeye alınır. 
 
Gereç ve Yöntem: Sitoloji tarama eğitimi almış teknikerler olarak konvansiyonel/sıvı bazlı vakaları 
tarayarak candida sitomorfolojisi ve ayırıcı tanıda dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde ortak 
deneyimlerimizi sunmak istiyoruz. 
 
Bulgular: Candida maya formu ve mantar formu olarak iki şekilde olabilir. Maya formları pembe 
renkli, oval yapıda, 3-7 mikron çapında, kapsüllü düzenli yapıdadır. Mantar formları psödohif olarak 
uzun ince septat olmayan yapılardır. Mantar hücreleri skuamöz hücreler arasına yerleşmiş, şiş kebap 
görünümünde olup pembe renkli boyanırlar. Bununla birlikte skuamöz hücrelerde nükleer genişleme, 
perinükleer halolar ve artmış eozinofili göstermektedir. Ayrıca arka planda birçok parçalanmış nötrofil 
görülebilir. Skuamöz hücrelerdeki perinükleer halo genelikle koilositoz ile karıştırılabilir. Skuamöz 
hücrenin nükleer atipi olması atipik skuamöz hücreyi simüle edebilir. Ayıca ince mukus lifleri sıklıkla 
candida hifaları ile karıştırılabilir, ancak soluk mavi renktedirler. 
 
Sonuç: Bu araştırma çalışmamızda sitoteknikerler olarak smear yaymalarındaen sık karşılaştığımız 
candida sitomorfolojisi ve ayırıcı tanıda dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durmaya çalıştık. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Smear, Candida, Sitotekniker, PAP



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

Kandida sporları (PAPx100) 

 
 
 
Kandida hifa yapıları 



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-41  Sitoloji Çalışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Sitotekniker Derlemesi 
 
Hatice Beşeren1, Emre Yıldız2, Furkan Yalçın3, Merve Cantürk4, Hasret Çalışkan5, Yusuf 
Aydın1, Duygu Birdal5, Burcu Er5, Betül Kavas6 
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Amaç: Patoloji laboratuvarına sıklıkla sıvı materyaller gelmektedir. Eğer uygun koşullarda 
laboratuvara ulaştırılmayıp, doğru tespit ve boyama işlemi yapılmazsa patolog/sitotekniker hücreleri 
tanıma da zorluk yaşayabilir. Bu konuda dikkat edinilmesi gereken hususları derleme şeklinde 
sunarak patolog ve sitoteknikerlere kaynak olabileceğini düşündük. 
 
Gereç ve Yöntem: Sitolojik çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususları derleme çalışması ile 
sunmak istiyoruz. 
 
Bulgular: Sitolojik çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları özetle şunlardır; 
-İdrar örnekleri çalışmalarında ilk idrar ile 24 saatlik idrar sitolojik inceleme için uygun değildir. Kadın 
hastalarda vajinal mukus ve bulaş olmasını önlemek için genital temizlik sonrası numune vermesi 
önerilir. 
-Balgam örnekleri sabah ilk balgam 3 gün boyunca verilmelidir. 
-BOS çalışması için en az 3 ml sıvı alınmalıdır. 
-Tiroid ince iğne aspirasyon yaymalarında kolloid içeriği az olan yaymalar MGG boyamaya 
ayrılmalıdır. 
-Havada kurutma yaymalarında kuruma artefaktı çok olabilir bu yüzden nükleer büyüme ve nükleer 
vakuolizasyon gibi yanlış yorumlamaya neden olacağından uzun süre havada kurutularak 
bekletilmemelidir. 
-Tespit için kullanılan alkol solüsyonları kullanıldıktan sonra imha edilmeli ya da filtre edilerek tekrar 
kullanılmalıdır. 
-Ksilen öncesi lam yüzeyi iyice kurumalıdır aksi takdirde zeminde damlacık kalabilir. 
-Yine ksilen sonrası lam yüzeyi kurumadan kapatılmalıdır. Aksi takdirde artefakt oluşumu nedeniyle 
hücre yorumu zorlaşır. 
-Jinekolojik ve nonjinekolojik sıvılar kontaminasyon riskini azaltmak amacıyla ayrı setlerde 
boyanmalıdır. 
-Yoğun malign sıvılarda bulaş riski olabileceğinden boyaların tamamı değiştirilmelidir. 
-%95 lik Alkolde tespit süresi en az 15 dk olmalıdır. 
-Aerosol spray ile tespitlenmiş sıvılar boyama öncesi en az 10 dk %95 lik alkolde tutulmalıdır. Kanlı 
yaymalar için sprey fiksatif tercih edilmemelidir. 
-Uzamış tespit süresi (gün ya da hafta) materyalde önemli sayılabilecek değişikliklere yol açmaz. 
-Mukus içeriği yüksek balgam ve bronşial sıvılar, eşit miktarda Saccomanno solusyonu ile 
tespitlenmelidir. 
-Aspirasyon sitolojileri lam yüzeyi kurumadan / 10 sn içinde, %95 lik etanole atılmalıdır. Ya da en az 
%70 lik alkolde yarım saat tutup, havada kuruttuktan sonra uygun zamanda laboratuvara iletilebilir. 
-Efüzyon sitolojileri ve aspirasyon dışındaki diğer sitolojiler laboratuvara en geç 1-2 saat içerisinde 
ulaştırılmalıdır. Buna imkan yok ise %50 lik etanol ile eşit miktarda ya da sıvının miktarından biraz 
daha fazla miktar etanol eklenerek hava almayacak şekilde gönderilmesi sağlanmalıdır. Eğer bu da 
mümkün değil ise buzdolabı kapağında (+4 derece) 12 saate kadar bekletilebilir. 
 
Sonuç: Bu poster çalışmamızda sitolojik çalışmalarda materyal gönderimi, tespit ve boyanması ile 
ilgili dikkat edilmesi gereken hususları derleme çalışması ile sunmak istedik. 
 
 
Anahtar Kelimeler: sitotekniker, aspirasyon, tespit



 

Aramak istediğiniz ismi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 
 

P-42 Covid-19 Pandemi Sürecinde Sitoloji Pratiği: Hacettepe Deneyimi 
 
Olcay Kurtulan, Sevgen Önder 
 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 
 
Giriş ve Amaç: Covid-19 pandemisi dünya çapında sağlık hizmetlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu 
sürecin sitoloji laboratuvar pratiğine etkisini araştıran sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Çalışmamızın 
amacı bu süreçte kurumumuz sitoloji laboratuvarının deneyimini paylaşmaktır. 
 
Yöntem: Covid-19 pandemi sürecinde Türkiye’de ilk vakanın resmi olarak bildirildiği 13 Mart 2020 
tarihinden itibaren, sokağa çıkma kısıtlamalarının en yoğun olduğu dönemi içeren 31 Mayıs 2020 
tarihine kadar; Hacettepe Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı Sitoloji Ünitesi’ne gelen vaka sayıları ve 
dağılımları, 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılmıştır. 
 
Bulgular: Bu dönem içinde tüm sitoloji spesimenlerinin sayısı 2019 yılında 3197 iken, 2020 yılında 
745 olup %76,7 oranında azalma izlenmiştir. Servikal sitoloji sayısı 2012’den 340’a ve tiroid ince 
iğne aspirasyon sitoloji sayısı ise 346’dan 32’ye düşerek; pandemi sürecinde istatistiksel olarak 
anlamlı azalma izlenmiştir. Buna karşılık beyin omurilik sıvısı, efüzyon sitolojisi ile yumuşak doku, 
karaciğer ve akciğer ince iğne aspirasyon sitoloji oranlarında anlamlı artış mevcuttur. İdrar, 
pankreas, lenf nodu ve tükürük bezi sitoloji oranlarında değişiklik izlenmemiştir. Pandemi döneminde 
malignite oranında artış (%13’ten %29’ya), malignite açısından negatif (%55’ten %46’ya) ve yetersiz 
(%24’ten %19’a) örnek oranlarında ise azalma dikkati çekmiştir. 
 
Tartışma ve Sonuç: Sitolojik örnek sayılarında belirgin azalma olmakla birlikte, gönderilen 
örneklerin daha yüksek oranda malign olgular olduğu görülmüştür. Covid-19 pandemi sürecinde 
tarama ve kontrol amaçlı hasta örneklemesinden ziyade, yüksek malignite riskli hastalara ve 
onkolojik takip hastalarına öncelik verilmiş olduğu izlenimi alınmıştır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi, sitoloji laboratuvarı 
 
 




