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Bu konuşmada… 
 
Raporlamada standardizasyonun önemi 
Raporda olması gerekli temel bilgiler 
TNM ve cap protokolleri esas alınarak 
Temel bilgilerin güncellenmesi 
 

 
                                                



Patoloji raporlarında standardizasyon 
    Hastalığın tedavisini, prognozunu ve 

takibini belirlemede patoloji raporlarının 
standardizasyonu ve klinikopatolojik 
işbirliği çok önemlidir  

 
   Patoloji raporları, patoloji bölümleri 

arasında hatta aynı bölümde farklı 
kişiler arasında da değişkenlik 
gösterebilmektedir 

     



Patoloji raporlarında standardizasyon 
                                                nasıl? 

   ADAPS (Association of Directors of Anatomic 
and Surgical Pathology) ve CAP (College of 
American Pathologists) bir çok kanser için 
standart raporlamayı içeren rehberler 
yayınlamışlardır 

   Bu rehberler multidisipliner bir ekip (patolog, 
cerrah, radyasyon ve medikal onkolog) 
tarafından hazırlanarak maligniteli bir hastanın 
takibinde disiplinler arası uyumun tam olması 
hedeflenmiştir 
 



Bu protokol… 

İnvaziv mide karsinomlarını içeriyor  
EGB tümörlerini, iyi diferansiye düşük  
dereceli nöroendokrin tümörleri, lenfoma ve  
sarkomları içermez 
 
 
 
AJCC (American Joint Committee on Cancer) / 
UICC (Union for International Cancer ControlTNM,  
7. baskı, Haziran 2014 versiyonu 

 



 
Mide rezeksiyonlarının makroskopik 

değerlendirilmesi 
 

















Tümör invazyon derinliği 







Fikzasyon 

 İdeali 6-24 saat 
 6 saatten az, 24 saatten çok tespitte,  
   immünhistokimyasal incelemede yanlış  
   negatif veya yanlış pozitif sonuçlar  
   olabilir 
Hedefe yönelik tedaviyi (HER-2 gibi) 

etkiler 



Ne kadar kesit alalım? 

Tümörden en az 4-5, olguya göre değişir 
Erken mide karsinomu? Veya belirgin 

kitle yok ise lezyonlu alanın tümü 
Haritalandırıp, kodlayarak 
Tümör dışı lezyonlu ve lezyonsuz alanlar 
 
                                                  



Cerrahi sınırlar-1 

      Proksimal ve distal cerrahi sınır 
 

   



Cerrahi sınırlar-2 

Radiyal cerrahi sınır/peritonsuz büyük 
ve küçük omental cerrahi sınır (her cerrahi 
spesmende olmayabilir veya cerrah tarafından ayrı 
gönderilebilir) 

 Peritonsuz alan boyanarak dikine kesitler 
 Tümöre yakınlık kesit sayısını belirler 
 Spesmen üzeri özofagus var ise özofagus radiyal 

cerrahi sınırı da alınmalıdır 
 

   



Spesmenin türü 
Yapılan cerrahi işlem 
Tümörün yerleşim yeri 
Tümör boyutu ve diğer özellikleri 
Fotoğraf çekimi 
Gerekli ise taze doku saklanması 



Tümörün yerleşim yeri 
Özofagogastrik bileşke tümörleri 

EGB’yi tutan tümörler özofagus tümörü 
olarak ele alınmalıdır 
 Distal özofagus-proksimal mide 

yerleşimli tümörlerde ayırım zor olabilir 
Sınıflama çelişkili 
Distal adenokarsinomlarda prognoz daha 

iyi  
 
                                                 J Gastrointest Oncol 2012,3:251-261 
                                                 Surgery 2002;134:720-727 



 
 
 



Lenf nodu diseksiyonu 

Büyük ve küçük kurvatur olarak ayrılır 
En az 15 lenf nodu beklenir 
En büyük lenf nodu 
Radiyal cerrahi sınıra yakın lenf nodu 
 
 
                                                  



 
Mide rezeksiyonlarının mikroskopik 

değerlendirilmesi 
 



Mide karsinomlarında WHO Sınıflaması-1 
 

 Adenokarsinom 
 Lauren sınıflaması; * İntestinal tip 
                                  * Diffüz tip (%50’nin üzerinde ise taşlı   
                                    yüzük hücreli karsinom) 
                                  * Karışık tip (yaklaşık eşit oranlarda) 
  
 WHO 2010; 
                   * Tübüler (intestinal) adenokarsinom 
                   * Papiller adenokarsinom 
                   * Müsinöz adenokarsinom (%50’den fazla müsinöz) 
                   * Kohezyonu az karsinom (taşlı yüzük hc vd)  



Mide karsinomlarında WHO Sınıflaması-2 
  WHO 2014 versiyonu (alternatif opsiyonel sınıflama) 

                     * Kohezyonu az karsinom (adenokarsinom ve   
                       %50’den fazla taşlı yüzük hücre özellikleri) 
                     * Diffüz karsinom (kohezyonu olmayan   
                        karsinom,%80’den fazla diffüz/taşlı yüzük   
                        hücreleri) 
 Hepatoid karsinom 
 Lenfoid stroma ile birlikte karsinom (medüller karsinom) 
 Yüksek dereceli nöroendokrin karsinom 
                        * Büyük hücreli nöroendokrin karsinom  
                        * Küçük hücreli nöroendokrin karsinom 
 Karışık adenonöroendokrin karsinom 
 Skuamöz hücreli karsinom 
 Adenoskuamöz karsinom 
 Andiferansiye karsinom 
 
 



 
 
 



Pansitokeratin 



Taşlı yüzük hücresi dışı kohezyonu az hücreler 



Bir tümörde iki komponent, müsinöz ve tübüler 



48y, erkek 
Üst cerrahi sınıra 
12cm, alt cerrahi 
sınıra 0.5cm 

 
 
 



 
 
 



Midede skuamöz hücreli karsinom tanısı 
vermeden önce 

Özofagus karsinomu yayılımı olmadığına  
 
veya 
 
Adenokarsinom odağını gözden  
kaçırmadığımıza 
                                    emin olmak gerekli 



63 y kadın hasta 
Üst GİS kanaması nedeni ile endoskopi 



Korpus büyük kurvatur ön duvarda 2cm 
çapında, lümene protrude, ülsere polipoid 
lezyon 

Korpus büyük kurvatur arka duvarda  
3.5 cm çapında ülser 
 



 
Böyle bir olguda….. 
Midenin birden fazla primer tümörü  
                yada… 
Başka organ malignitelerine eşlik eden 

erken mide karsinomu 
                 veya… 
Mideye metastaz (akciğer, meme, melanom) 
                iyi bilinen, nadir…. 



Histopatolojik derece-1 

Adenokarsinomlarda gland yaygınlığına göre 
Grade 1-3  

Tübüler adenokarsinom grade 1 
Taşlı yüzük hücreli karsinom grade 3  
 Küçük hücreli nöroendokrin karsinom ve 

indiferansiye karsinom grade 4 
                                



Histopatolojik derece-2 

Tam rezeke edilen tümörlerde yaşam süresine 
etkisi az/yok 

Rezeke edilebilirliği etkiliyor 
Yüksek dereceli tümörlerde cerrahi sınır 

pozitifliği yüksek 
 

 
Eur J Surg Oncol. 2002,28:633-6 

 



Primer tümör (pT) 
 pTX:   Değerlendirilemiyor 

pT0:    Primer tümör kanıtı yok 
pTis:   Karsinoma in situ, yüksek dereceli glandüler d. 
pT1:    Tümör lamina propriya, müskülaris  
           mukoza veya  submukozaya invaze 
pT1a:  Tümör lamina propriya veya müskülaris  
            mukozaya  invaze 
pT1b:  Tümör submukozaya invaze 
PT2:    Tümör müskülaris propriyaya invaze 
pT3:    Tümör subserozal bağ dokusuna invaze 
pT4:    Tümör seroza (visseral periton) veya  
            komşu  yapılara  invaze  
pT4a:  Tümör serozaya (visseral peritona) invaze 
pT4b:  Tümör komşu yapılara invaze   
  

T1-Submukozaya kadar (dahil) 
T2-Müskülaris propriya 
T3-Subseroza 
T4-Seroza ve çevre 



Duodenum ve özofagusa intramural  
yayılım komşu yapılara invazyon değildir 
İnvazyon derinliği ‘T’yi belirler 

Müskülaris propriyayı tutan bir tümör gastrokolik  
veya gastrohepatik bağlara ya da büyük veya  
küçük omentuma yayılım gösteriyor,  
ancak visseral periton perfore değil ise T3, 
perfore ise T4’dür 





  

 
 
 
Bölgesel lenf nodları (pN) 
pNX:   Değerlendirilemiyor 
pN0:   Bölgesel lenf nodu metastazı yok  
pN1:    1 -2 perigastrik lenf nodu metastazı 
pN2:   3 -6 perigastrik lenf nodu metastazı 
pN3:   7 veya daha fazla perigastrik lenf nodu metastazı 
pN3a: 7-15 perigastrik lenf nodu metastazı 
pN3b: 16 veya daha fazla perigastrik lenf nodu  
           metastazı 
 



Lenf nodu metastazı 
 
 

 İncelenen ve tutulan lenf nodu sayısı  
 En büyük metastatik lenf nodunun çapı 
 İzole tümör hücresi veya 0.2 mm’yi geçmeyen hücre 
    grubu pN0’dır 
 Subserozal tümör nodülü metastatik lenf nodudur 
 Serozal tümör nodülü uzak metastazdır 
 
 
 
 
                               World J Surg. 33:2383-2388,2009 
                               Gastric Cancer.1:10-24,1998 
                               BMC Cancer. 7:200,2007 
                               AJCC Cancer staging manuel, 7th ed. 
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Cerrahi sınırların değerlendirilmesi 

 Tümör cerrahi sınırda yok  
 Tümör cerrahi sınırda yok ancak 

yakın: mm cinsinden uzaklığı 
verilmeli 

 Tümör cerrahi sınırda yok ancak 
cerrahi sınırda displazi mevcut 

 Tümör cerrahi sınırda mevcut 



Lenfovasküler ve perinöral invazyon 
 

 Olumsuz prognostik faktör 
 Erken mide kanserinde lenf  
    nodu metastazı 
 Operasyon öncesi KT alacak 

hastalarda yaşam süresine 
olumsuz 

 Küratif rezeksiyon sonrası 
olumsuz 

 
 
Ann Surg Oncol. 2007;14:3412-34187 
Am J clin Oncol. 2009;32:356-62 
Ann Surg Oncol. 2010;17:2037-44 



Tedavi etkisi  
Önceden kemoterapi veya radyoterapi 

alanlarda tümörün yanıtını belirler 
Ryan ve ark.’nın önerdiği sistem sık 

kullanılmakta 
Klinik ekip ile ortak karar verilen başka 

bir sistem de kullanılabilir 
Tedavi sonrası müsin varlığı artık tümör 

olarak yorumlanmamalı 



Tümör gerilemesinin derecelendirilmesi 

Tanım Derece 
Canlı kanser hücresi yok 0 (Tam yanıt) 
Tek veya küçük gruplar 
halinde kanser hücresi 

1 (Orta derecede yanıt) 

Fibrozis ile birlikte artık 
kanser 

2 (Minimal yanıt) 

Tümör ölümü minimal veya 
hiç yok, yaygın artık tümör 

3 (Kötü yanıt) 

Ryan R et al. Histopathology. 2005;47:141-146 



  Ek patolojik bulgular  
  -İntestinal metaplazi,  
  -Düşük ve yüksek dereceli glandüler   

displazi,  
  -Gastrit“Helicobacter pylori” veya başka 

tip 
  - Polip 

 



HER2 testi 
 
İleri evre mide karsinomunda hedefe 

yönelik tedavinin belirleyicisi 
Mide karsinomunun heterojen olması ve 

ihk değerlendirmenin mide 
karsinomundan farklı olması nedeni ile 
dikkat 
Gereksiz tedavi,  
   yüksek maliyet 
   ve tedavi şansını  
   yakalama 
 



Gastrektomi materyalinde intraoperatif 
inceleme-1 

 
Ancak cerrahi yöntemi belirleyecekse 
Cerrahi sınırlara bakılır 
Özel çalışma için (akım sitometrisi, 

sitogenetik, elektron mikroskopi) 
tümör-normal taze doku gerekiyor ise 
tümörden örnek alınır 
Tümör örneklenirken anatomik ilişkileri 

korunmalıdır 
 



Gastrektomi materyalinde intraoperatif 
inceleme-1 

 Tümörün çapı, lokalizasyonu ve cerrahi 
sınırlara uzaklığı not alınır 

 Diğer prognostik belirteçlere kalıcı 
kesitlerde bakılmalı 

 Malign tanısı, tiplendirme, cerrahın 
merakını gidermek veya sadece olayı 
hızlandırmak için yapılmaz 
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