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HEPATOPANKREATOBİLİYER SİSTEMDE MAKROSKOPİ İLE İLGİLİ GENEL

KURALLAR

1. Tespit: Vücuttan çıkarılan biyopsi materyalleri derhal tespit solusyonuna konulmadıkları

taktirde otolize uğrarlar. Otoliz hücre içi enzimlerin etkisi ile hücre proteinlerinin

parçalanması ve sonuçta hücrenin likefaksiyonudur. Otoliz soğukta yavaşlar, 30 C

civarında hızlanır. Karaciğer, beyin ve böbrek gibi hücre içinde fazla oranda enzim içeren

dokular daha az içerenlere (ör elastik lif ve kollajenden zengin dokular) oranla daha hızlı

otolize uğrarlar. Özellikle yaz aylarında makroskopiye gönderildikten sonra hızla tespite

alınmayıp laboratuar bankosu üzerinde bekletilen dokular hızla otolize uğrar. Bu yüzden

makroskopi laboratuarında ideal çalışma prensibi materyallerin Patoloji laboratuarına

gelir gelmez uygun biçimde tespite konulmasıdır. Geciken tespit daha sonra bu materyale

uygulanacak immünohistokimyasal incelemeler gibi birçok yöntemi olumsuz

etkileyecektir.

Küçük biyopsiler (Papilladan alınan endoskopik biyopsiler ile karaciğer ve pankreastan

alınan iğne biyopsileri) büyük operasyon materyallerine göre daha kısa süre tespitte

kalabilirler. Bu tür materyallerde minumum formalin tespiti süresi ideal olarak 2 saat

olmalıdır, aksi takdirde doku takibi ve sonrasında teknik sorun yaşanabilir.

2. Materyalin ve gönderilme koşullarının uygunluğunun denetlenmesi:

a. Kimlik ve protokol bilgilerinin denetimi: Materyalin üzerindeki isim ve biyopsi

gönderme formu üzerindeki isim, soyadı, hastane protokol numarası gibi detayların biri

birine uyup uymadığı materyali teslim alan teknisyen ve/veya patoloji asistanı tarafından

kontrol edilmelidir.

b. Gönderilen biyopsi materyali ile biyopsi formu üzerinde belirtilen materyalin uyumlu

olup olmadığının kontrolü: Gönderildiği bildirilen materyal sayısı ve niteliği ile teslim

alınan materyalin uyumlu olup olmadığının kontrolü gereklidir. Mukoid nitelikteki

materyal doku takibinde kullanılan solüsyonlar içinde erime riski taşıdığından ve çok

küçük biyopsi parçaları da takip sırasında küçülüp döküm sırasında gözden

kaçabileceğinden “takipte kaybolabilecek nitelikte” olarak tarif ve not edilmeleri

uygundur.

c. Materyalin uygun koşullarda gönderilip gönderilmediğinin kontrolü:

Özel bir inceleme yapılması planlanmadığı sürece alınan biyopsi örneklerinin hızla %10

nötral tamponlu formalin içinde gönderilmesi gerekmektedir. Materyalin uygun ve yeterli



tespiti için minimum formalin/doku oranı 10:1 ‘dir (Yani materyal hacminin 10 katı

hacimde formalin).

İğne biyopsi materyalleri asla havada kurumasına neden olacak biçimde

gönderilmemelidir. Dokunun kuru gazlı bez veya kağıt üzerinde gönderilmesi dokunun

tüm suyunun çekilip kurumasına yol açacaktır.

Çeşitli metabolik hastalıklarda karaciğer biyopsileri için farklı tespit solüsyonları gerekli

olabilir. Glikojen depo hastalığı ve sistinozis düşünülen olgularda biyopsi örneğinden bir

parçanın %100’lük alkol içinde gönderilmesi gerekmektedir. Patoloji laboratuarında bu

materyal doku takibi işleminde hiç formalinle karşılaştırılmadan doğrudan alkol takibine

alınır. Mukopolisakkaridozlarda Lindsay’in dioksan pikrat solüsyonunu önerenler

bulunmaktadır. Dokuda lipidlerin gösterilmek istendiği durumlarda (ör: mitokondriyal

fonksiyon bozuklukları, Gebeliğin akut yağlı karaciğeri, lipid depo hastalıkları), alınan

karaciğer biyopsi materyalinden yaklaşık 5 mm’lik bir parçanın serum fizyolojik veya

doku tamponu ile ıslatılmış gazlı bez içinde hızla patoloji laboratuarına gönderilmiş

olması gerekmektedir. Bu tespitsiz gönderilen parçadan dondurulmuş kesit elde edilerek

yağ boyaları yapılır.

Elektron mikroskopik inceleme yapılması gereken durumlarda materyal hastadan alınır

alınmaz hasta yatağı başında, yine yaklaşık 5 mm uzunluğunda bir parçanın glutaraldehit

(%3) veya paraformaldehid içeren bir solüsyona konulması gerekmektedir. Bu işlem

patoloji laboratuarında yapılmamaktadır. Bunu talep eden klinisyenlere doğru yöntem

açıklanmalıdır.

d. Tespite koymadan önce yapılması gerekenler: Büyük operasyon materyalleri (karaciğer

ve pankreas rezeksiyonları, total hepatektomi, total pankreatektomi, kolesistektomi, safra

yolu rezeksiyonları) patoloji laboratuarına geldikleri gün uygun bir biçimde bir gece

formalin tespitine alınırlar (1. Gün) ve ertesi gün sabah yada öğleden sonra makroskopik

tarifleri yapılır, alınan örnekler kasetlere konularak doku takip makinasına alınırlar (2.

Gün). Bu biyopsiler 3. Günde parafin blok halinde döküldükten sonra kesit odasına

gönderilirler.

Bu materyaller tespite konmadan önce tartılmalı, doku dondurulması gerekenlerde uygun

yerlerden doku örneği alıp dondurulmalıdır. Büyük operasyon materyallerinde materyale

oryantasyon çok önemlidir. Biyopsi formu üzerindeki bilgiler doğrultusunda materyal

anatomik pozisyona getirilmeli ve lezyonun nerede olduğuna palpasyon ile oryante

olunmalıdır. Eğer materyale oryante olunamıyorsa kesilmemeli ve mutlaka kıdemli bir

kişiden yardım istenmelidir.



Total hepatektomi ve karaciğer rezeksiyon materyalleri tartılıp üç boyutu not edilip, tüm

solid organlarda olduğu gibi materyalin uzun eksenine paralel olarak kesitler yapıldıktan

sonra fotoğrafı çekilir ve tespit solüsyonu içine konur. Materyalin üzerinden safra kesesi

disseke edilir, safra kesesinin boyutları ölçülür ve içindeki safra boşaltıldıktan sonra ayrı

bir kapta tespite konur. Aynı kapta tespite konmamalıdır yoksa tüm hepatektomi materyali

safra ile boyanacaktır. Tümörlü olgularda tümör sayısı ve boyutlarının tespiti materyalin

dilimlenmesinden sonra güçleşeceği için, tümör sayısı, her bir tümörün üç boyutu

mümkün olduğunca not edilmelidir. Bazen karaciğer nodüllerinin tümöre özgü bulguları

(krem rengi renk değişimi) materyal tespit olduktan sonra ertesi gün daha belirginleşir. Bu

durumda ertesi gün belirginleşenler de ayrıca not edilir.

Whipple ve diğer pankreatektomi materyalleri üzerindeki ince barsak ve varsa mide, anti-

mezenterik duvar boyunca açılır, içeriği temizlenir ve yıkanır. Safra kesesi varsa açılır ve

içindeki safra materyalin diğer kısımlarına bulaştırmamaya dikkat edilerek boşaltılır.

Koledok cerrahi sınırı bulunur ve cerrahi sınır kesilerek incelenecek yüzeyi alta gelmek

üzere bir kasete konur. Koledok üst ucundan bir stile ile girilerek koledok kanalının ince

barsakta nereye açıldığı bulunur. Papilla Vateri’ye ya da farklı bir aksesuar papillaya

açılıp açılmadığı not edilir. Daha sonra pankreas cerrahi sınırı bulunur ve yaklaşık 4-5

mm lik kalınlıkta bir lambo alınarak incelenecek yüzeyi alta gelmek üzere bir veya iki

kasete konur. Retroperitoneal cerrahi sınır materyal tespit olduktan sonra ertesi gün

işaretlenir ve alınır. Tespitten önce mürekkep sürülen dokularda her yer mürekkep ile

bulaşacağından işaretlemenin anlamı kalmaz. Koledok distali veya alt uçunda tümör

düşünülen olgularda koledok uzunlamasına açılarak tümörün lokalizasyonu görülür.

Pankreas başı veya Papilla Vateri lokalizasyonlu tümörü olan olgularda Papilla Vateri’ye

paralel kesitler yapılarak tümör-pankreas başı ilişkisi görülür ve bu alanlar tespit solüyonu

ile yeterince karşı karşıya kalacak şekilde dilimlendikten sonra tespite alınır. Tespit için

dilimleme yapıldığı zaman tümörün boyutlarını ölçmek zorlaşacağı için tümörlerin üç

boyutu da materyal tam parçalanıp dilimlenmeden ölçülür ve not edilir.

Büyük materyaller formaline konuldukları zaman da materyal hacminin 10 katı  hacimde

formalin konulması kuralı geçerlidir. Bu tür materyaller formaline konulduktan hemen

sonra içerdikleri kan formalin içine sızarak solüsyonu dilue ederler, bu nedenle materyal

tespite konulduktan yaklaşık 10 -15 dk sonra solüsyonun değiştirilmesi tespitin kalitesini

arttırır.

Tüm materyallerde genel kural özelikle cerrahi sınırlara konan metal klipsler ve sütür

materyallerinin iyi temizlenmesidir. Alınan örnekler üzerinde bu yabancı materyaller iyi



temizlenmediği takdirde hazırlanan doku bloğu kesilirken mikrotom ve mikrotom

bıçaklarını zedeleyecek ve kesit kalitesini bozacaktır.

e. Materyal karışmasını önlemek için kurallar:

Kesme tahtasında aynı anda birden fazla materyal bulundurulmamalıdır. Hele ki farklı

hastalara ait materyaller kesinlikle aynı anda aynı kesme tahtası üzerinde

bulundurulmamalıdır.

Ardışık iki materyalin diseksiyonu arasında kullanılan tüm aletler ve kesme tahtası

silinmeli üzerindeki doku sıvıları ve parçacıkları yıkanmalıdır, temizlik için kullanılan

bezler değiştirilmelidir.

Papilla biyopsisi gibi küçük parçalardan oluşan materyallerin bulundukları şişeden kasete

konulması işlemini makroskopik değerlendirmeyi yapan hekim bizzat gözü ile görmelidir.

Bu, küçük parçaların karışmaması için alınacak ilk önlemlerden birisidir. Ayrıca

parçaların kasete koyulması sırasında düşen parçacıkların başka parçalarla

karıştırılmaması için kasete koyma işlemi kesme tahtasının ortasında yapılmalıdır.

Biyopsiyi doku takip kasetine koyarken, kasetin tabanına sünger konulması özellikle

karaciğer iğne biyopsilerinde vasküler boşluklarda artefakta neden olacağından

önerilmemektedir.
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BİLİYER ATREZİ VE KOLEDOK KİSTİ GİBİ LEZYONLAR İÇİN ÇIKARILAN
SAFRA KANALI MATERYALLERİ

Bu materyaller genellikle işaretlenip şekli çizilerek gönderilmektedirler. Bu

nedenle Patoloji laboratuarında materyale oryantasyon bu şema kullanılarak

yapılmalıdır ve materyal şematize edildiği biçimde bozulmadan tespite

alınmalıdır (Resim S1). Bu tür materyalleri tespite alırken en uygun yol

bunların düzgün bir köpük zemin üzerine iğnelenmesidir (Resim S1, S2).

Resim S1. Koledok kisti rezeksiyon spesimeni ve materyalin tespiti

Resim S2. Operasyonu yapan cerrahın safra yollarını anatomik lokalizasyonunda şematize

ettiği resim ve rezeke edilen materyalin köpük üzerine aynı pozisyonda iğnelenerek tespit

edilmiş hali (soldaki resim sol alt köşe ve sağdaki resim).
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Resim S1. Koledok kisti rezeksiyon spesimeni ve materyalin tespiti

Resim S2. Operasyonu yapan cerrahın safra yollarını anatomik lokalizasyonunda şematize

ettiği resim ve rezeke edilen materyalin köpük üzerine aynı pozisyonda iğnelenerek tespit

edilmiş hali (soldaki resim sol alt köşe ve sağdaki resim).

BİLİYER ATREZİ VE KOLEDOK KİSTİ GİBİ LEZYONLAR İÇİN ÇIKARILAN
SAFRA KANALI MATERYALLERİ

Bu materyaller genellikle işaretlenip şekli çizilerek gönderilmektedirler. Bu

nedenle Patoloji laboratuarında materyale oryantasyon bu şema kullanılarak

yapılmalıdır ve materyal şematize edildiği biçimde bozulmadan tespite

alınmalıdır (Resim S1). Bu tür materyalleri tespite alırken en uygun yol

bunların düzgün bir köpük zemin üzerine iğnelenmesidir (Resim S1, S2).

Resim S1. Koledok kisti rezeksiyon spesimeni ve materyalin tespiti

Resim S2. Operasyonu yapan cerrahın safra yollarını anatomik lokalizasyonunda şematize

ettiği resim ve rezeke edilen materyalin köpük üzerine aynı pozisyonda iğnelenerek tespit

edilmiş hali (soldaki resim sol alt köşe ve sağdaki resim).



Bazen biliyer atrezi olgularında safra kanalı bulunmaz veya yerinde

rudimenter bir kordonumsu yapı bulunur. Bu durumda çıkaran cerrahın

safra kesesi loju veya safra kesesi artığı olarak işaretlediği yer örneklenir.

Ekstrahepatik biliyer atrezinin lokalizasyonunu saptamak için safra

yollarının hiler plağın sağ ve sol tarafı yani sağ ve sol hepatik safra kanalları

(Resim S3’te 1 ve 2 olarak belirtilmiş olan alanlar),  hiler plağın ortası (3),

koledok (4,5,6), ve safra kesesi örneklenir. Örnekler Resim 3’te gösterilen

şemaya uygun olarak alınır.

Resim S3- Biliyer atrezide safra yolları ve safra kesesinin örneklenmesi için şema (Bicetre

Hospital, Paris’ten Dr Monique Fabre’ın izniyle alınmıştır).

Buna göre alınacak parçalar şöyledir;

1- sağ hepatik safra kanalı,

2- sol hepatik safra kanalı,

3- karaciğer hilusu düzleminin (hiler plak) transvers kesitleri,

4- Ana hepatik duktus (ortak hepatik duktus) üst kısım

5- Ana hepatik duktus (ortak hepatik duktus) alt kısım

6- Koledok alt cerrahi sınır

7- safra kesesi kanalı (duktus sistikus)

8- Safra kesesi gövdesi ve fundusu



TÜMÖR REZEKSİYONU İÇİN ÇIKARILAN EKSTRAHEPATİK SAFRA
KANALI MATERYALLERİ

Bu materyaller genellikle proksimal ve distal cerrahi sınırları işaretlenerek

gönderilir. Eğer cerrahi sınırlar işaretlenmemiş ise bu konuda bilgi

alındıktan sonra materyaller örneklenmelidir. Bu materyallerde dikkat

edilmesi gereken noktalar şunlardır;

a) Gönderilen materyalin boyutları ve hangi anatomik yapıları içerdiği

b) Materyal anatomik pozisyona konulduğunda tümörün lokalizasyonu,

üç boyutu ve makroskopik tarifi

c) Tümörün proksimal ve distal cerrahi sınırlara mesafesi

d) Materyal üzerinde safra kesesi varsa, safra kesesinin makroskopik

değerlendirilmesi ve tarifi (aşağıda anlatılmıştır)

e) Lenf nodüllerinin ayrı gönderilip gönderilmediği, sayısı, boyutları.

Dış safra yolları tümörleri multipl olabileceği gibi hem safra yolları hem de

safra kesesini tutabilir. Bu yüzden multifokal tümörler açısından materyalin

dikkatli incelenmesi gereklidir.

Tümör dışındaki koledok ve safra kesesi mukozası da nodüler kabarıklıklar,

papiller lezyonlar açısından incelenmelidir. Bazı lezyonlar (özellikle

intrasistik veya intraduktal papiller neoplaziler) mukozada kaba granüler bir

görünüm şeklinde başlayabilirler. Safra kesesi ve safra yollarında mukozanın

granüler alanlarının örneklenmesi erken lezyonların yakalanması açısından

önemlidir.

Alınacak örnekler (Resim S4’te şematize edilmiştir):

 Proksimal cerrahi sınır (Resim 4’te 1 ve/veya 2 olarak belirlenen alanlar

olabileceği gibi, rezeksiyonun yüksekliğine bağlı olarak 3 hizası da

cerrahi sınıra karşılık gelebilir)

 Distal cerrahi sınır (Resim S4’te 6)

 Tümörün lokalize olduğu alanın örneklenmesi: Dış safra yollarında

genellikle tümör adventisiyaya kolayca ulaşabildiği için tümör bölgesinde

materyalin dışarıdan boyanması tümör yayılımının belirlenmesi

açısından gereklidir (Resim S4’te 4 ve 5 olarak belirlenen bölge)



 Eğer materyal üzerinde varsa safra kesesi, duktus sistikus ve boyun lenf

nodülünün örneklenmesi

 Tümör dışındaki Koledok (ortak safra kanalı) örneklemesi.

 Koledok çevresi lenf nodüllerinin örneklenmesi.

Resim S4. Tümör nedeniyle rezeke edilen ekstrahepatik safra yolu rezeksiyonlarının

örneklenmesi.

KOLESİSTEKTOMİ MATERYALLERİ

Kolesistektomi materyali patoloji laboratuvarına kesinlikle açılmadan ve

mümkün oldukça taze gönderilmelidir. Taze gönderilemiyorsa, doku

hacminin 10 katı miktarda %10 formaldehit içinde gönderilmelidir.

Mümkünse duktus sistikus cerrahi sınırı ipek vs. ile işaretli olmalıdır.

Eğer bir tümör olgusu cerrah tarafından açılarak gönderilmişse, bu,

makroskopi kalite/ hata defterine not edilir, ilgili cerrah gerekirse

makroskopiye oryantasyon için davet edilir.

 Eğer materyal üzerinde varsa safra kesesi, duktus sistikus ve boyun lenf

nodülünün örneklenmesi

 Tümör dışındaki Koledok (ortak safra kanalı) örneklemesi.

 Koledok çevresi lenf nodüllerinin örneklenmesi.

Resim S4. Tümör nedeniyle rezeke edilen ekstrahepatik safra yolu rezeksiyonlarının

örneklenmesi.

KOLESİSTEKTOMİ MATERYALLERİ

Kolesistektomi materyali patoloji laboratuvarına kesinlikle açılmadan ve

mümkün oldukça taze gönderilmelidir. Taze gönderilemiyorsa, doku

hacminin 10 katı miktarda %10 formaldehit içinde gönderilmelidir.

Mümkünse duktus sistikus cerrahi sınırı ipek vs. ile işaretli olmalıdır.

Eğer bir tümör olgusu cerrah tarafından açılarak gönderilmişse, bu,

makroskopi kalite/ hata defterine not edilir, ilgili cerrah gerekirse

makroskopiye oryantasyon için davet edilir.

 Eğer materyal üzerinde varsa safra kesesi, duktus sistikus ve boyun lenf

nodülünün örneklenmesi

 Tümör dışındaki Koledok (ortak safra kanalı) örneklemesi.

 Koledok çevresi lenf nodüllerinin örneklenmesi.

Resim S4. Tümör nedeniyle rezeke edilen ekstrahepatik safra yolu rezeksiyonlarının

örneklenmesi.

KOLESİSTEKTOMİ MATERYALLERİ

Kolesistektomi materyali patoloji laboratuvarına kesinlikle açılmadan ve

mümkün oldukça taze gönderilmelidir. Taze gönderilemiyorsa, doku

hacminin 10 katı miktarda %10 formaldehit içinde gönderilmelidir.

Mümkünse duktus sistikus cerrahi sınırı ipek vs. ile işaretli olmalıdır.

Eğer bir tümör olgusu cerrah tarafından açılarak gönderilmişse, bu,

makroskopi kalite/ hata defterine not edilir, ilgili cerrah gerekirse

makroskopiye oryantasyon için davet edilir.



1) Tüm kolesistektomi materyalleri üç boyutu ölçüldükten, dış yüzeyler

(serbest yüzey ve karaciğer yatağına oturan yüzey) tarif edildikten sonra

anti-hepatik yüzeyden açılır, içindeki safra ve varsa taşlar boşaltılır. Eğer

materyal açık gönderilmişse bu şekilde gönderildiği raporda belirtilir.

Safra içeriği muhtemel kendiliğinden ampute olmuş tümör parçaları

açısından araştırılmalıdır (kese lavabo içinde yıkanarak açılmamalıdır).

2) Taşlar varsa sayısı yaklaşık büyüklükleri ve renkleri tarif edilir. Kese

içindeki taşları tariflerken, eğer taş sayısı 10’un altında ise sayı verilmeli,

>10 ise 10’un üstünde diye tarif edilmelidir. Boyut en büyük ve en küçük

olarak verilmelidir. Taşların şekli (fasetli-keskin yüzeyli, yuvarlak vs.) ve

taş rengi belirtilmelidir.

3) Mukozanın tamamı incelenir ve tarif edilir: Mukozanın rengi, görünümü

(düz-parlak, fibrinöz, hemorajik, noduler vs.), sarı renkte çizgilenmeler,

kitle lezyonu (polip, duvarda solid tümör)  veya ülser içerip içermediği

belirtilir.

4) Safra kesesi duvar kalınlığı incelenir herhangi bir lezyon içermeyen safra

keselerinde duvar en kalın olduğu yerde ölçülür ve rapora yazılır. Lezyon

içeren safra keselerinde duvar kalınlığı lezyon bölgesinde ve lezyon

bölgesi dışında ölçülür ve rapora yazılır.

5) Safra kesesi boyun lenf nodülü (Cattle ganglionu) mutlaka aranmalı ve

ikiye bölünerek her iki parçası da takibe alınmalıdır. Lenf nodülü

bulunamıyorsa raporda belirtilmelidir.

6) Duktus sistikus ve karaciğer yatağı cerrahi sınır boyanmalıdır. Dış

yüzeyler tarif edilmelidir.

Tümör dışı nedenlerle yapılmış kolesistektomi materyallerinde safra kesesi

örneklemesi şu parçaları içerir (Resim S5’te şematize edilmiştir):

Safra kesesi boyun cerrahi sınırı ve boyun lenf nodülü

Safra kesesi gövde ve fundusu  (2 örnek). Bazı merkezlerde makroskopik

olarak belirgin tümör izlenmeyen safra keselerinde duktus sistikustan

fundusa dek uzunlamasına kadar bir parça çıkartılarak

örneklenmektedir (çoğunlukla 1-3 kaset yeterli kabul edilmektedir).



Ayrıca dikkat çeken lezyonlu alan varsa bu alan da ayrıca

örneklenmelidir.

Varsa özellik gösteren bölgeden bir örnek. Bazı lezyonlar (özellikle

intrasistik papiller neoplaziler) mukozada kaba granüler bir görünüm

şeklinde başlayabilirler. Makroskopik tümör izlenmeyen safra

keselerinde, mukozanın granüler alanlarının örneklenmesi erken

lezyonların tanınması açısından önemlidir. Özellik gösteren alanların

farklı bir kasette ayrı bir numara ile takibe alınması gerekir.

Resim S5: Tümör dışı kolesistektomi materyali örneklemesi

Tümör nedeni ile yapılan veya makroskopik incelemede tümör kuşkusu

duyulan kolesistektomilerde, tümör bölgesinin üç boyutlu olarak büyüklüğü,

renk ve kıvamının tarifi yapılır. Tümörün lokalizasyonuna göre serozaya veya

karaciğer yatağı rezeksiyon sınırına ulaşıp ulaşmadığı belirtilir. Eğer tümör

safra kesesinin serbest duvarında lokalize ise tümör bölgesine uyan seroza

alanı duvardaki tutulumun seviyesini belirlemek amacı ile mürekkeple

işaretlenerek örneklenir. Alınacak örnekler (Resim S6’da şematize edilmiştir):

 Safra kesesi boyun cerrahi sınırı (1).

 Safra kesesi boyun lenf nodülü (2). Eğer makroskopik olarak lenf nodülü

ayırt edilemiyorsa, duktus sistikus çevresi alan mikroskobik tümör veya

lenf nodu varlığı açısından örneklenmelidir)



 Tümör bölgesinin örneklenmesi (3): Mümkünse bütün tümör, tümör

büyükse en büyük çapının her bir santimetresi için 1 parça olacak

şekilde örneklenmelidir. Bazı merkezlerde çok büyük tümörler 8 kasete

kadar örneklenebilmektedir. Bu konuda literatürde de henüz konsensus

sağlanamamıştır. Çalışma grubumuz laboratuvar olanakları göz önüne

alınarak en fazla miktarda örnek alınmasını önermektedir.

 Tümör safra kesesi duvarı ilişkisi: Tümörün lokalizasyonuna göre serozal

dış yüzey veya karaciğer yatağı rezeksiyon sınırı ile tümörün ilişkisini

gösterecek şekilde tam kat seri örnekler alınmalıdır.

 Tümör dışı mukozanın normal ve özellik gösteren alanlarının

örneklenmesi (4).

 Bazı merkezler tümörlü olgularda duktus sistikusun tamamını

örneklemektedir.

Resim S6: Kolesistektomi materyalinde tümörün örneklenmesi

 Tümör bölgesinin örneklenmesi (3): Mümkünse bütün tümör, tümör

büyükse en büyük çapının her bir santimetresi için 1 parça olacak

şekilde örneklenmelidir. Bazı merkezlerde çok büyük tümörler 8 kasete

kadar örneklenebilmektedir. Bu konuda literatürde de henüz konsensus

sağlanamamıştır. Çalışma grubumuz laboratuvar olanakları göz önüne

alınarak en fazla miktarda örnek alınmasını önermektedir.

 Tümör safra kesesi duvarı ilişkisi: Tümörün lokalizasyonuna göre serozal

dış yüzey veya karaciğer yatağı rezeksiyon sınırı ile tümörün ilişkisini

gösterecek şekilde tam kat seri örnekler alınmalıdır.

 Tümör dışı mukozanın normal ve özellik gösteren alanlarının

örneklenmesi (4).

 Bazı merkezler tümörlü olgularda duktus sistikusun tamamını

örneklemektedir.

Resim S6: Kolesistektomi materyalinde tümörün örneklenmesi

 Tümör bölgesinin örneklenmesi (3): Mümkünse bütün tümör, tümör

büyükse en büyük çapının her bir santimetresi için 1 parça olacak

şekilde örneklenmelidir. Bazı merkezlerde çok büyük tümörler 8 kasete

kadar örneklenebilmektedir. Bu konuda literatürde de henüz konsensus

sağlanamamıştır. Çalışma grubumuz laboratuvar olanakları göz önüne

alınarak en fazla miktarda örnek alınmasını önermektedir.

 Tümör safra kesesi duvarı ilişkisi: Tümörün lokalizasyonuna göre serozal

dış yüzey veya karaciğer yatağı rezeksiyon sınırı ile tümörün ilişkisini

gösterecek şekilde tam kat seri örnekler alınmalıdır.

 Tümör dışı mukozanın normal ve özellik gösteren alanlarının

örneklenmesi (4).

 Bazı merkezler tümörlü olgularda duktus sistikusun tamamını

örneklemektedir.

Resim S6: Kolesistektomi materyalinde tümörün örneklenmesi
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KARACİĞER İĞNE BİYOPSİLERİNİN TARİF VE TAKİBİ

Patoloji Laboratuvarına gönderilen karaciğer iğne biyopsi materyalinin kaç parça olduğu, her

bir parçanın tek tek boyutları ve rengi kaydedildikten sonra tamamı doku takip kasetine alınır.

Biyopsi materyalinin uzunluğu 20 mm’den fazla ise eşit uzunlukta iki parçaya ayırılmalıdır.

Biyopsiyi doku takip kasetine koyarken, kasetin tabanına sünger konulması, karaciğer iğne

biyopsilerinde vasküler boşluklarda artefakta neden olacağından önerilmemektedir. Doku

takip cihazında işlemden geçen biyopsi materyalleri parafin içine bloklanarak kesit elde

edebilir hale getirilir. Bu sözü edilen doku takibi ve ardından yapılan bloklama işleminde

amaç dokudaki suyu çekip yerini parafinle doldurup (bir çeşit mumyalaştırma işlemi) sert bir

ortama (parafin kalıba) gömmektir. Bu şekilde parafin kalıba gömülen iğne biyopsisi

materyallerinden maksimum verimde değerlendirme yapmak için, ilk kesit işlemi sırasında

hematoksilen-eozin (H-E), özel histokimyasal ve immünohistokimyasal incelemeler için

yeterli sayıda seri kesit alınmalıdır. Kesitlerin bir kısmı boyanmadan saklanarak, ilk

mikroskopik değerlendirmeden sonra gerekirse uygun boyalar ile boyanmalıdır. Özellikle

granülom, safra duktusu hasarı gibi fokal lezyonların gözden kaçması bu seviyeli kesit alma

işlemi ile büyük oranda önlenmektedir.

KARACİĞER KAMA BİYOPSİLERİ

Karaciğer kama biyopsileri de biyopsinin üç boyutu, rengi, kesit yüzeyinde nodülarite olup

olmaması, herhangi bir fokal lezyon varsa bunun boyutları kaydedildikten sonra tamamı doku

takip kasetine alınır. Doku takip cihazından sonraki işlemler karaciğer iğne biyopsilerinde

olduğu gibidir. Materyalin tümü takibe alınır ve birden fazla kaset yapılacaksa kasetlerin

numaralandırılmasında özel bir lezyon olmadığı sürece özellik yoktur.

KARACİĞER REZEKSİYONLARI

Patoloji laboratuarına ilk gönderildiği gün tartılmış, boyutları not edilmiş ve dilimlenmiş olan

karaciğer rezeksiyonu materyalin tipine göre karaciğer yeniden anatomik pozisyona konularak

incelenir. Bu incelemenin yapılabilmesi için karaciğerin makroanatomisi, karaciğer

segmentleri ve yapılan rezeksiyonların tipleri bilinmelidir. Karaciğer makroanatomisi

segmentler temel alınarak Resim K1 ve K2’de gösterilmiştir. Rezeksiyon tipleri Tablo K1’de

verilmiştir.



Resim K1- Karaciğer segmentleri (ön yüzden)

Resim K2- Karaciğer segmentleri (alt yüzden)

Resim K1- Karaciğer segmentleri (ön yüzden)

Resim K2- Karaciğer segmentleri (alt yüzden)

Resim K1- Karaciğer segmentleri (ön yüzden)

Resim K2- Karaciğer segmentleri (alt yüzden)



Tablo K1. Karaciğer Rezeksiyonu tipleri

Sağ lobektomi

Genişletilmiş sağ lobektomi

Medial segmentektomi

Sol lateral segmentektomi

Total sol lobektomi

Karaciğer rezeksiyon materyallerinin makroskopik tarifinde mutlaka bulunması gerekenler

şunlardır;

1. Rezeksiyon materyalinin ağırlığı ve üç boyutu

2. Kitle sayısı ve her bir kitlenin üç boyutu,

3. Kitlenin makroskopik tarifi: sınırlı/infiltratif, kapsüllü/kapsülsüz, renk, kıvam, nekroz,

kanama alanları,

4. Kitlenin rezeksiyon sınırına en yakın ve en uzak olduğu mesafeler

5. Kitlenin vasküler yapılar ile ilişkisi

6. Karaciğerin kitle dışındaki alanlarının tarifi: siroz varsa sirotik nodüllerin en büyük ve

küçük olanlarının çapı, kesit yüzü özellikleri, rengi, nekroz vs gibi diğer lezyonlar.

Kural olarak tümörlerden en büyük çapının her bir santimi için bir parça alınır. Tümör dışı

karaciğer de yeterince örneklendirilir. Cerrahi sınırlar çini mürekkebi ile işaretlenerek

tümörün cerrahi sınıra en yakın olduğu mesafe ve varsa cerrahi sınıra yakın satellit nodüller

gösterilecek şekilde örneklenir.  Eğer cerrahi sınıra tam adapte olunamıyorsa mutlaka daha

kıdemli bir kişiden yardım alınmalıdır. Bazen Glisson kapsülü üzerinde operasyon sırasında

oluşan zedelenmeler cerrahi sınır zannedilebilir.

Cerrahi sınırları işaretlemek için fazla boya kullanılmamalıdır. Boya uygulanacak yüzey önce

kurulanmalıdır, bu işlem boyanın istenmeyen yüzeylere yayılmasını önler. Daha sonra 1

dakika kadar boyanın yüzeyde kuruması beklenmeli ve ardından kağıt havlu ile fazlası

alınmalıdır. Taze sürülmüş boya üzerinden hemen kesmeye başlanmamalıdır. Bu şekilde

boyanın bıçak ile işaretlenmesi istenmeyen alanlara bulaştırılması önlenmiş olur.

Cerrahi sınır ile tümör arasındaki mesafe çok fazla ise cerrahi sınırdan belirli aralıklarla

rastgele örnek alınır. Eğer rezeksiyon kolanjiyokarsinom için yapılmışsa cerrahi sınırdaki

safra kanalları özellikle örneklenmelidir.



Lenf nodülleri: Hepatik bölgesel lenf nodülleri hilus, hepatoduodenal ligament, and ve V.

Cava lenf nodüllerini içerir. Bu lenf nodülleri genellikle ayrıca gönderilir. Eğer incelenen

materyal üzerinde lenf nodülü bulunursa lokalizasyonu belirtilerek örnekleme yapılmalıdır.

TOTAL HEPATEKTOMİ MATERYALLERİ

Materyal anatomik pozisyonuna Resim K1 ve K2’ deki şemalardan faydalanılarak konulur.

Materyalin üzerinden safra kesesi disseke edilir, safra kesesinin boyutları ölçülür ve içindeki

safra boşaltıldıktan sonra ayrı bir kapta tespite konur. Aynı kapta tespite konmamalıdır yoksa

tüm hepatektomi materyali safra ile boyanacaktır. Segmentlerin lokalizasyonuna daha uygun

olduğu için total hepatektomilerde karaciğeri kubbeden hilusa doğru 1,5 cm kalınlıkta

kesitlerle ayırarak tespite koymak’ radyoloji gorunumlerine paralelligi nedeniyle tercih edilen

bir yöntemdir (Resim 3). Bu şekilde uzun eksenine paralel şekilde dilimlenen karaciğerlerin

ertesi gün tespitten sonra anatomik pozisyonuna konulması ve segmentlerine göre lezyonların

tarif edilmesi daha kolay olmaktadır. Total hepatektomi dilimlenmeden önce materyalin üç

boyut, ağırlığı, parakim ve hilusun tarifi yapılır. Yine hepatik ven çıkışları da materyal

dilimlenmeden önce incelenir ve içlerinde trombüs vb yapı bulunup bulunmadığı araştırılır.

Resim K3- Total hepatektomi spesimenin incelenmesi. Karaciğer kubbeden hilusa doğru 1,5

cm kalınlıkta kesitlerle ayırılarak dilimlenir.

Kemal Deniz



Tespitten sonraki değerlendirmelerde karaciğer kesitleri anatomik pozisyonlarına konarak

materyal incelenir. Parankim tarif edilirken renk (sarı, safralı yeşil, kahverengi), nodüllerin

görünümleri, nekroz varlığı, belirtilir. Tüm özellikli lezyonların (tümör, kist vs) sayısı, üç

boyutu, özellikleri, segmentlere göre lokalizasyonları tarif edilmeli ve her birine ayrı numara

verilerek örneklendirilmelidir (Resim K4). Parankim genelinde bulgular uniform gibi

görünmekte ve özellikli lezyon bulunmamakta ise her segmentten en az birer örnek alacak

şekilde parankim örneklenmelidir.

Resim K4. Kubbeden aşağı doğru dilimlenirken segmentlere göre lokalize edilebilen tümöral

nodüller.

Portal ven ve hepatik arter içinde trombüs bulunup bulunmadığı hem hilus düzeyinde hem de

intrahepatik dalları düzeyinde aranır. Hilusta safra kanalları hepatik arter ve portal ven cerrahi

sınırları özellikle tümörlü olgularda örneklenir. Daha sonra hilus bölgesi blok halinde

karaciğerden kesilir ve sağ ve sol taraf olarak ikiye bölünerek numaralandırılıp takibe alınır

(Resim K5). Bu şekilde örneklendirme özellikle biliyer atrezi olgularında hilusta safra kanalı

varlığının görülebilmesi için önemlidir. Daha önceden Kasai operasyonu geçirmiş olan

olgularda hilusta porto enterestomi anastomoz bölgesi bulunacaktır. Bu bölgenin de

örneklenmesi gerekir.
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Resim K5. Hilus bölgesi çıkarıldıktan sonra karaciğer eksplant materyalinin görünümüResim K5. Hilus bölgesi çıkarıldıktan sonra karaciğer eksplant materyalinin görünümüResim K5. Hilus bölgesi çıkarıldıktan sonra karaciğer eksplant materyalinin görünümü
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Bu kitapçığın başındaki Hepato-Pankreato-Biliyer Sistemde Makroskopi ile

İlgili Genel Kurallar bölümünde büyük rezeksiyon materyallerinin

laboratuvara ilk geldiklerinde yapılacakları anlatılmıştır. Tekrar kısaca

özetleyecek olursak, Whipple ve diğer pankreatektomi materyalleri patoloji

laboratuarına geldiklerinde formalin tespitine alınmadan önce tartılır,

boyutları ölçülür ve üzerindeki ince barsak ve varsa mide, anti-mezenterik

duvar boyunca açılır, içeriği temizlenir ve yıkanır. Mide büyük kurvatür

boyunca, duodenum anti-pankreatik (ve anti-mezenterik) yüzey boyunca

açılır. Bu işlem künt uçlu makas kullanılarak ve her kesiden sonra ilerisi

kontrol edilerek yapılır. Duodenum açıldıktan sonra Papilla Vateri ve varsa

aksesuar ampulla gözle ve mukozayı zedelemeyecek şekilde elle kontrol

edilir. Değişiklikler not edilir ve fotoğraflanır. Safra kesesi varsa açılır ve

içindeki safra materyalin diğer kısımlarına bulaştırmamaya dikkat edilerek

boşaltılır.

Cerrahi sınırların incelenmesi: Pankreas rezeksiyon materyalleri üzerindeki

cerrahi sınırlar Resim P1’de verilmiştir. Koledok cerrahi sınırı bulunur ve

cerrahi sınır kesilerek incelenecek yüzeyi alta gelmek üzere bir kasete konur.

Koledok üst ucundan bir stile ile girilerek koledok kanalının ince barsakta

nereye açıldığı bulunur. Papilla Vateri’ ye ya da farklı bir aksesuar papillaya

açılıp açılmadığı not edilir. Ucu künt ve mukozayı zedelemeyecek stileler

tercih edilmelidir.

Daha sonra pankreas cerrahi sınırları bulunur, bunun için öncelikli olarak

pankreas rezeksiyon sınırı ve retroperitoneal pankreas cerrahi sınırı ayırt

edilmelidir (bkz. Resim P1 ve P2). Pankreas rezeksiyon sınırı yaklaşık 4-5

mm kalınlıkta bir lambo alınarak, incelenecek yüzeyi alta gelmek üzere bir

veya iki kasete konur. Bazı merkezlerde pankreas rezeksiyon sınırı

boyanarak alınmaktadır. Retroperitoneal pankreas cerrahi sınırı materyal

tespit olduktan sonra ertesi gün işaretlenir ve alınır. Tespitten önce

mürekkep sürülen dokularda her yer mürekkep ile bulaşacağından

işaretlemenin anlamı kalmaz.



Resim P1- Pankreas rezeksiyonu (Whipple) materyali cerrahi sınırlarıResim P1- Pankreas rezeksiyonu (Whipple) materyali cerrahi sınırlarıResim P1- Pankreas rezeksiyonu (Whipple) materyali cerrahi sınırları



Resim P2. Pankreas rezeksiyon materyalinde pankreas cerrahi sınırları. PCS: Pankreas

cerrahi sınırı, RPCS: Retroperitoneal pankreas cerrahi sınırı

Koledok distali veya alt uçunda tümör düşünülen olgularda koledok

uzunlamasına açılarak tümörün lokalizasyonu görülür, fotoğraf çekilir

(Resim P3). Ampullaya ulaşılıp ulaşılamadığı ve guideın ilerlediği nokta

tümörün veya intraduktal komponentinin yeri hakkında fikir vereceğinden,

bu işlem yavaş ve değişiklikler not edilerek yapılır.

Pankreas başı veya Papilla Vateri lokalizasyonlu tümörü olan olgularda

Papilla Vateri’ ye paralel kesitler yapılarak tümör-pankreas başı ilişkisi

görülür ve bu alanlar tespit solüyonu ile yeterince karşı karşıya kalacak

şekilde dilimlendikten sonra tespite alınır. Tespit için dilimleme yapıldığı

zaman tümörün boyutlarını ölçmek zorlaşacağı için tümörlerin üç boyutu da

materyal tam parçalanıp dilimlenmeden ölçülür ve not edilir. doku

dondurulması gerekenlerde uygun yerlerden doku örneği alıp dondurulur.

Resim P3. Koledok uzunlamasına açılmış halde tespite alınmış, tümör Papilla Vateri ve

koledok alt ucunda lokalize

Bir gün önce açılmış ve uygun biçimde tespit edilmiş olan Whipple ve diğer

pankreatektomi materyalleri’nin ertesi gün değerlendirilmesinde şunlar

yapılır:
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1) Bunun için biyopsi formu üzerindeki bilgiler doğrultusunda materyal

anatomik pozisyona getirilir, organlara ve palpasyon ile lezyonun

lokalizasyonuna oryante olunur. Eğer materyale oryante olunamıyorsa

kesilmemeli ve mutlaka kıdemli bir kişiden yardım istenmelidir.

2) Boyutların ölçümü ve makroskopik tarif: materyal üzerindeki pankreas,

koledok ve ince bağırsak, varsa safra kesesi, mide, dalak ve omentumun

boyutları verilir. Taş varsa belirtilir. Dalak ayrıca tartılır. Tümörün

lokalizasyonu, yayılımı, rengi, sertliği, kistik veya solid oluşu, kesit yüzü

özellikleri ve üç boyutu not edilir, cerrahi sınırlarla olan mesafesi yazılır.

Tümör lokalizasyonu açısından intrapankreatik duktuslarla ilişkisi

özellikle aranmalı ve not edilmelidir. Tümör dışı pankreas dokusunun

özellikleri (lobüler yapıda bozulma, yağ nekrozu, atrofi, taş oluşumu,

pankreas duktuslarının dilate olup olmadığı vb) not edilir.

3) Bir gün önce tespit için kasete konulmuş olan Koledok cerrahi sınırı ve

pankreas cerrahi sınırı ayrı ayrı numaralandırılmış kasetlere konur.

Proksimal (ince bağısak veya mide ) ve distal (ince bağırsak) cerrahi

sınırlar örneklenir (Bkz. Resim P1).

4) Retroperitoneal pankreas cerrahi sınırı bulunur ve mürekkeple boyanır

(Resim P4). Cerrahi sınırları işaretlemek için fazla boya

kullanılmamalıdır. Boya uygulanacak yüzey önce kağıt havlu ile

kurulanmalı, boyadıktan sonra bir süre boyanın yüzeyde kuruması

beklenmeli ve ardından kağıt havlu ile fazlası alınmalıdır. Boya

sürüldükten hemen sonra kesmeye başlanmamalıdır. Bu şekilde boyanın

bıçak ile işaretlenmesi istenmeyen alanlara bulaştırılması önlenmiş olur.

Retroperitoneal pankreas cerrahi sınırı mürekkeple işaretli yüzeye paralel

bir kesi yapılarak bu yüzeyin 7-8 mm altından bıçak ilerletilerek bir

lambo halinde çıkarılır. Daha sonra bu lambo mürekkeple işaretli yüzeye

dik ve 4-5 mm aralıklarla yapılan kesitlerle dilimlenerek her bir kesit yan

yatırılarak kasete konur (Resim P4).

5) Cerrahi sınırlar alındıktan sonra tümör örneklemesi yapmadan önce

peripankreatik lenf nodülleri araştırılır (Bkz. Tablo P4). Lenf nodüllerinin

lokalizasyonu (peripankreatik, pankreatikoduodenal, koledok çevresi,

duktus sistikus çevresi varsa mide büyük ve küçük kurvatür çevresi,



jejunal, dalak hilusu lenf nodülleri), sayısı ve görünümü, en büyük lenf

nodülünün çapı, çevre yumuşak doku yayımı not edilir. Tüm lenf

nodülleri lokalizasyonları belirtilerek birer yarıları düzgün kesilmek

sureti ile takibe alınır.

6) Tümörün örneklenmesi: Tümörün serozal yüzeylere ulaştığından

kuşkulanılıyorsa tümör örneklenmeden önce bu bölgeler de mürekkeple

işaretlenir. Tümörden en büyük çapının her bir santimi başına en az bir

örnek alınır. P. Vateri’ tümörlerinde hem P. Vateri tümör ilişkisi hem de

tümör-pankreas ilişkisi örneklenmelidir (Resim P5). Tümör P. Vateri ile

ilişkili lokalizasyonda değilse ayrıca P. Vateri de örneklenmelidir.

7) Tümör dışı çevre dokuların örneklenmesi: tümör dışı pankreas, ince

bağırsak, safra kesesi, koledok, varsa dalak, omentum vd. organlardan

örnek alınır.

Resim P4. Retroperitoneal cerrahi sınırın örneklenmesi

Pankreas rezeksiyon materyallerinin makroskopik tarif edilmesine örnekler

Tablo P1 – P3’de, örnekleme ile ilgili öneriler Tablo P4’ te verilmiştir.
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Tablo P1. Pankreas rezeksiyon materyalleri için örnek makroskopik tanımlama

Taze/Formolde tespitli gönderilen, __ cm uzunluk __cm çapında duodenum ile __x __ x __ cm

boyutlarında pankreas başından oluşan pankreatikoduodenektomi materyali. Mide izlenmedi /  ___x

___ x ___ cm boyutlarında mide izlendi. Büyük kurvatur __cm, küçük kurvatur __ cm uzunluktadır.

Ayrıca beraberinde ___x ___ x ___ cm boyutlarında safra kesesi görüldü / Safra kesesi görülmedi

Koledok uzunluğu ___ cm, proksimal çapı ___ cm olup, lümende stent görülmedi/ fleksibl/metalik

stent görüldü. Pankreas duktusu (Wirsung) uzunluğu ___cm, proksimal çapı ___ cm’dir. Her iki kanal,

ampullaya ayrı ayrı açılmaktadır/ uzunluğu ___ cm olan ortak bir kanal ile açılmaktadır. Kanallarda

obstruksiyon/ striktur/ invazyon/ papiller yapılar mevcut olup, ___ cm boyuttadır ve bu alanın

ampullaya uzaklığı  ___ cm, koledok cerrahi sınıra uzaklığı ___ cm’dir/ Kanallar patent olup, lümende

özellik izlenmemiştir.

Kesit yüzeyinde duodenum/ periampulla/ ampulla/ pankreas başı/ koledok/ peripankreatik

yumuşak dokuda yerleşik, ___X___X___ cm boyutlarında, solid/%.....solid, %...kistik görünümde

tümör izlendi.

Duodenum mukozası doğaldır/ Duodenum ve ampulla başını içeren …x… cm boyutta kabarık/

ülserovejetan/ papiller yapıda tumor mevcuttur. Ampulla duodenal yüzden doğal olarak izlenmiştir.

Ampullada kabarıklık/ nodülasyon/ papiller yapılar mevcuttur. Duodenal mukozada aksesuar

ampulla izlenmemiştir/ …cm çapında ve ampullaya ….cm uzaklıkta aksesuar ampulla izlenmiştir.

Tablo P2. Solid pankreas tümörleri için örnek makroskopik tanımlama

Tümör sert/ elastik/ jelatinoz/ diğer kıvamda, nodüler/ düzensiz sınırlı ve beyaz-krem/ sarı renkli

olup, hemorajik alanlar içermektedir/ içermemektedir. Tümör sınırları belirli/ belirsiz olup, tümör

içinde lobüler yapıda rezidü pankreas dokusu izlenmiştir/ izlenmemiştir. Nekroz izlenmemiştir/

tümörün %.....’ini kapsamaktadır. Periampulla/ ampulla/ koledok/ pankreatik duktusta,  polipoid/

papiller yapıda,  frajil büyüme alanları izlenmemiştir/ mevcut olup, total tümör kitlesinin %.....’ini

oluşturmaktadır.

Tablo P3. Kistik pankreas tümörleri için örnek makroskopik tanımlama

Tümör multiloküle/ uniloküle kistik kitle olup, kist boyutları …..-….cm arasındadır. Kistleri ayıran

septalar ince/kalın olup, kalınlıkları ….-….cm’dir. Kist lümenlerinde akışkan/ berrak/ serömüsinöz/

kanlı/ müsinöz vasıfta, ………. renkli mayi mevcuttur. Kist iç yüzü düzgün-parlak/ granüler

yapıdadır ve papiller projeksiyonlar içermektedir/ izlenmemistir. Kistler duktal sistemle ilişkilidir/

ilişkisizdir. Kistler kompakt bir kitle oluşturmamaktadır/ oluşturmakta olup, kitlenin sınırları

düzgündür/ belirsizdir.

Tümör ampullayı invaze etmemiştir/ etmiştir/ ampullaya dogru büyümüş ve büyük kısmı

intraluminal kitle oluşturmuştur. Tümör koledoğu infiltre etmemiştir/ etmiş ve konstrüksiyon

yapmıştır; tümörün koledok cerrahi sınırınaa uzaklığı …cm’dir. Tümör pankreatik duktusu infiltre

etmemiştir/ etmiş ve konstrüksiyon yapmistir, bu alanın pankreas boyun cerrahi sınıra uzaklığı

…cm’dir. Tümör duodenumu infiltre etmemiştir/ ……tabakasına kadar infiltre etmiştir. Tümörün

pankreas boyun cerrahi sınıra uzaklığı ….cm, retroperitoneal cerrahi sınıra (unsinat, posterior)

uzaklığı ….cm,  anterior yüzeye uzaklığı …cm ve posterolateral serbest yüzeye uzaklığı ….cm’dir.



Tablo P4. PANKREATODUODENEKTOMİ (WHIPPLE) ÖRNEKLEMESİNDE Prof. Dr. Volkan Adsay ve
ekibinin önerileri

Hazırlayanlar Dr. Pelin Bağcı, Dr. Serdar Balcı
Cerrahi sınırlar
Cerrahi sınırlar örneklenirken farklı renklerin kullanılması spesmen oryantasyonunda kolaylık
sağlayacaktır. Burada verilen renkler birer örnektir ve laboratuvar şartlarına göre düzenlenmelidir.
Anterior yüz kırmızıyla; postero-lateral (pankreatoduodoneal) serbest yuzey siyahla boyanır.
 Koledok cerrahi sınır (sarı), tüm yüzey (en face)
 Pankreas boyun (duktus) cerrahi sınır (mavi), anfaz (en face)
 Retroperitoneal (unsinat) cerrahi sınır (siyah); 3 mm kalınlıkta

yüzeyel/anfaz bir dilim çıkartılır. Cerrahi sınıra dik olacak şekilde
dilimlenerek tümüyle örneklenir.
 Vaskuler yatak cerrahi sınır (yeşil); 3 mm kalınlıkta yüzeyel/anfaz

bir dilim çıkartılır. Cerrahi sınıra dik olacak şekilde dilimlenerek
tümüyle örneklenir. Bu bölgede damar duvarı varsa: Superior
mezenterik arter ve venin iç yüzü (lümeni) boyanır ve tümör –
damar duvarı geçişi örneklenir. Damarın proksimal ve distal
cerrahi sınırları da ayrıca örneklenir

BU SINIRLAR FROZEN
AMACIYLA
ÖRNEKLENMİŞ OLSA
DAHİ, TEKRAR
ÖRNEKLENMELİ VE
“KENAR/ UÇ” CERRAHİ
SINIR ŞEKLİNDE
KODLANMALIDIR

LENF NODLARI [portakal soyma-orange peeling metodu, (Adsay et al. Mod Pathol. 2009 Jan;
22(1): 107–112)]:

Peripankreatik yağ doku tümüyle örneklenir. Amaç pankreası tümüyle çıplak bırakmaktır. Bu
örnekler de serbest yüzeylere ait cerrahi sınır boyalarını içerecektir. Anatomik örnekleme alanları,
tercihan, ayrı ayrı kodlanarak örneklenmelidir:

o Posterior pankreatoduodenal
o Posterior pankreatik
o Süperior baş
o Anterior pankreatoduodenal
o Anterior pankreatik
o İnferior baş
o Koledok
o Perigastrik---Baska bir organi drene ettigi icin, ayrica kodlanmali
o ve orneklenmelidir.

3) Diğer cerrahi sınırlar
 Proksimal gastrik/duodenal cerrahi sınır
 Distal intestinal cerrahi sınır

4) Diğer anatomik yapılar
 Safra kesesi
 Aksesuar ampulla (altındaki pankreası da içerecek şekilde ampute edilip, mukozaya dik

dilimlenerek örneklenir)
5) Ampulla

 Ampulla tümörsüz ise; ampute edilip ekmek dilimi yapilir
 Ampulla tümörle infiltre ise / primer ampulla tümörü ise:
o Spesmen duodenumu sirküler şekilde, ampullaya dik ve pankreas posterioruna dik olacak şekilde

kesilir. Boylece perpendikuler bir kesit ile ampulla + koledok+ duodenum + pankreası içeren bir
üçgen çıkarılır. Üçgenin bir dik kenarında posterior/groove alan vardır ve cerrahi sınır boyası
izlenir. Üçgenin diğer dik kenarında duodenum ve ampulla varıdr. Diğer kenar ise ampuladan
başlayıp koledoku içeren bir hat halindedir.

o Perpendiküler bir kesit ile ampulla + pankreatik duktus+ duodenum + pankreası içeren bir
üçgen çıkarılır. Tabanında posterior/groove alan vardır ve cerrahi sınır boyası izlenir.

6) Normal pankreas (genellikle gozardi edilir! Mutlaka örneklenmelidir!)
 Normal koledok (pankreasla birlikte)
 Pankreatit ile uyumlu alanlar
 Normal pankreatik duktus (pankreasla birlikte)

7) Tümör ve diğer yapılarla ilişkisi
 Tümör duodenum geçişi

 Tümör koledok geçişi
 Tümör pankreatik duktus geçişi

 Tümör normal pankreas geçişi
 Tümör santrali /değişik görünümde alanları (nekrotik, hemorajik, papiller, jelatinöz, frajil, kistik vs)

-1 CM’DEN BÜYÜK
LN’LARI İKİYE

BÖLÜNÜR.
-ANATOMİK

ALANLARDAN HERBİRİ,
LN’U ÇIKMASA DAHİ, O

BÖLGEYE AİT YUMUŞAK
DOKU ÖRNEKLENEREK,
MUTLAKA, DÖKÜMENTE

EDİLMELİDİR.


