
SORULAR VE OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ GÜNCELLEMESİ 
 
10-MAYIS 2014 CUMARTESİ 
8:50-9:00 Açılış  
9.00-10.15  SERVİKS ve VULVA OTURUMU 
Oturum Başkanı: DR. MERAL KOYUNCUOĞLU 
1-En sık gördüğümüz inflamatuar vulva lezyonlarını tanıyalım. 
-Vulvada en sık görülen 3 dermatoz hangisidir? Nasıl ayırıcı tanı yapılır?   
-Liken simpleks kronikus tanısını rutin olarak kullanalım mı? Ya da alternatifimiz var mı?  
DR. ÖZLEM ERDEM 
2-Servikal sitolojide baş ağrılarımız. 
-“LSIL-H” bu da nerden çıktı?     
-Biyopsiye düşmeyen SIL var mı? Olursa ne yapacağız? 
-Tanımlandıktan 20 yıl sonra ASCUS. Anlayabilen var mı? 
-Glandüler lezyonların sitolojisi ve biyopsi uyumu olur mu? 
-Servikovaginal smearde immunhistokimya bir işe yarar mı?   
DR. HALDUN UMUDUM 
3-Serviks biyopsileri (SIL-CIN); günlük sorunlar. 
-LEEP ve konizasyon materyalini nasıl örneklenmeliyiz? 
-LATS nedir? Bu yeni isimler kimin işine yarıyor? 
-İmmunohistokimya ile SIL tanısı konur mu? IHK nerede kullanılmalı, nerede kullanılmamalı? 
-Laboratuvarı yeni kurdum. Serviks biyopsileri için hangi antikorları alsam iyi olur? (LSIL ve HSIL 
ayrımında IHK’nın yeri nedir? Hangi antikorlar kullanılmalıdır?)  
DR. ÖZLEM ÖZEN 
4- Serviksin sorun yaratan benign ve öncül glandüler lezyonları 
-Glandüler lezyonlar nelerdir? Karakteristik özellikleri nelerdir? 
-En sık görülen glandüler lezyonların ayırıcı tanısı nasıl yapılır? 
-Glandüler displazi diye bir şey var mıdır? 
DR. HALDUN UMUDUM. 
5-İnvaziv serviks kanserinin makroskopik değerlendirmesinde ipuçları ve patoloji raporu 
-Serviks kanseri nedeniyle alınmış materyal nasıl örneklenir? 
-Parametrium nasıl örneklenmeli? 
-Makroskopik incelemede önemli anatomik yapılar nelerdir?  
-Tanıda rapora hangi parametrelerin yazılması gereklidir? 
DR. NİHAN HABERAL 
10.15-10.30 TARTIŞMA 
10.30-11.00 ÇAY KAHVE ARASI 
11.00-12.00 OLGU SUNUMLARI 
12.00-12.20 GÜNDEM 
SERVİKSTE NELER OLUYOR? 
DR. HALDUN UMUDUM 
DR. ALP USUBÜTÜN 
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ 
 
13.30-15.00 ENDOMETRİUM OTURUMU 
Oturum Başkanı: DR. ŞEYDA KARAVELİ 
1-Endometrial biyopsi değerlendirilmesinde genel prensipler. 
-Endometrial biyopside ”yeterlilik”  değerlendirilmeli midir? 
-Endometrial biyopsilerde "panik / kritik değer" ? Ne zaman klinisyeni telefonla aramalı? 



-Klinisyen düzensiz kanamadan bahsediyor, ben hiç bir anormallik görmüyorum, raporumu nasıl 
yazayım? 
-Postmenapozal hastada kanama var, ama gelen biyopsi materyali çok az. Bu hasta niye kanadı, 
biyopside ne aramalıyım? 
DR. ÇAĞNUR ULUKUŞ 
2-Endometrit, polip ve diğerleri 
-Endometriumda iğsi stroma görüldüğünde hangi patolojileri düşünmeliyiz ve nasıl ayırıcı tanı 
yapmalıyız? 
-Endometrit demek için plazma hücresi aradım ama bulamadım. Ne yapayım? 
-Postmenapozal hastada endometrial polip var, biyopsi yapılmış. Bu sıradan bir polip mi, yoksa bu 
işin içinde bir tuzak var mıdır?  
-Endometrial polipi değerlendirirken neye dikkat etmeliyim? 
DR. DERYA GÜMÜRDÜLÜ 
3-“Endometrial hiperplazi “ nasıl tanıyacağım? Nasıl isimlendireceğim” 
-Düzensiz proliferasyon ile hiperplazi arasında nasıl ayrım yaparım, ne zaman yapmalıyım? 
-Endometrial hiperplazi ile karışabilen neoplastik olmayan endometrial lezyonlar nelerdir? 
-EIN mi DSÖ sınıflaması mı kullanılmalıdır? DSÖ klasifikasyonu ve EIN arasındaki fark ve benzerlikler 
nelerdir? 
-Atipik hiperplazi ile grade 1 endometrial adenokarsinom histopatolojik ayırımı nasıl yapılır, 
yapılabilir mi, yapmalı mıyım? 
-Atipi mi / Metaplazi mi? Nasıl ayıracağım? 
DR. ÇAĞNUR ULUKUŞ 
4-Endometrial kanserler ve öncül  lezyonlarda aklımıza takılanlar, önemli noktalar: 
-EIN-EIC nedir? Bu terimler arasında fark var mı? 
-Biyopsisinde EIN (atipik hiperplazi) saptanan olguda ameliyat sırasında intraoperatif konsültasyon 
istediler. Ne yapacağız? 
-Biyopside endoservikal kanser ile endometrial kanseri niye ayırmalıyız? Kanser diyelim gitsin ne 
olacak? 
-Kadın doğumcunun endometriumdan mı endoserviksten mi aldığı belli olmayan bir 
adenokarsinom var. Ayırım nasıl yapılır? 
DR. DERYA GÜMÜRDÜLÜ 
5-Endometrial karsinoma görürsek ne yapacağız? 
-Endometrium kanseri nedeni ile yapılmış histerektomi materyalininin makroskopik 
örneklemesinde nelere dikkat edilmeli? 
 -Raporda hangi kriterler belirtilmeli? 
-Materyalde endometrioid karsinoma var. Atipik iğsi hücresel alanlar da görüyorum. Hemen 
karsinosarkoma tanısı verebilir miyim?   
-Endometriumda nöroendokrin tümör karşıma çıktı. Nasıl raporlamalıyım? 
DR. BAHAR MÜEZZİNOĞLU 
15.15-15.30 TARTIŞMA 
15.30-16.00 ÇAY KAHVE ARASI 
16.00-17.00 OLGU SUNUMLARI 
17.00-17.20 GÜNDEM:  
Önümüzdeki Dekadlarda Patoloğun Rolü Değişecek mi? 
DR. SITKI TUZLALI 
 
 
 
 



 
11-MAYIS-2014 PAZAR 
9.00-10.15 OVER OTURUMU 
Oturum Başkanı: DR. SITKI TUZLALI 
1-Makroskopik değerlendirme nasıl yapılmalı? Nasıl Yapılmamalı?  
-Over lezyonlarına makroskopik olarak nasıl yaklaşmalıyım ve ne kadar örneklemeliyim? (Over 
tümörlerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken makroskopik özellikler nelerdir?) 
-Over tümörünün kapsülü çok mu önemli? Ne yapmalıyım? Over kapsülü bütünlüğü yok. İatrojenik 
mi acaba? Nasıl evrelemeliyim? 
-Over tümörlerinde algoritmik bir yaklaşım mümkün mü? 
-Over tümörlerini intraoperatif değerlendirmede ipuçları nelerdir? 
-Tubaları nasıl örneklemeliyim? 
DR. ZERRİN CALAY 
2-Over tümörlerinin ayrılmasında temel prensipler. 
-Over tümörlerinde histolojik tiplerin ayrımı önemli midir? Gerekli midir? 
-Epitelyal tümörleri morfolojik olarak nasıl ayırt edebilirim? 
-Şeffaf hücrelerin görülmesi “şeffaf hücreli karsinomayı” işaret eder mi? 
-Overde transisyonel hücreli karsinom var mı? 
DR. BAHAR MÜEZZİNOĞLU 
 3-Overde malign epiteliyel tümör var ! Primer mi metastaz mı? İmmünohistokimya işe yarar mı? 
-Metastaz mı? Primer mi? Patoloğun rolü nedir? (baş rol, en iyi yardımcı oyuncu, figüran?) 
-Ayrım yapmanın genel prensipleri nelerdir? 
-Immünohistokimyanın rolü nedir? Yapmak ya da yapmamak ! 
-Batın içi kitle ve malign asit ile birlikte giden lezyonlar nereden geliyor? (primeri neresi?) 
DR. ZERRİN CALAY 
4- Seröz Borderline over tümörleri; tanımlar ve sorunlar 
-Borderline tümörlerinin tanımı nedir?  
-Borderline tümörlerde invazyona nasıl karar verilir? Mikroinvazyon- invazyon ayrımı nasıl yapılır? 
-Serömüsinöz tümör nedir? 
-Seröz borderline tümörlerde implant konusunda yaşanan sorunlar, güncel gelişmeler? 

DR. DUYGU KANKAYA 
5-Over Lezyonalarında İntraoperatif Konsültasyon (IOK) ; Gerçek indikasyonlar ve gereklilikler  
-IOK da ne söylemeliyim ne söylememeliyim? 
-Hangi konularda ayırıcı tanıya gitmem şart? 
-Çalıştığım cerrah sürekli İOK tanılarımı eleştiriyor, İOK da nitelikli bir değerlendirme yapıp 
yapmadığıma nasıl karar verebilirim? 
-Kocaman multiloküle musinöz tümör geldi. Neresine frozen yapacağım? 
DR. FUNDA EREN 
10-15.10.30 TARTIŞMA 
10.30-11.00 ÇAY KAHVE ARASI 
11.00-12.00 OLGU SUNUMLARI 
12.00-12.20 GÜNDEM 
Herediter jinekolojik kanserleri morfolojik olarak ayırt edebilir miyiz? 
DR. FUNDA EREN 
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ 
 
 
 
 



13.30-15.15 GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIKLAR VE MEZANKİMAL TÜMÖRLERİ 
Oturum Başkanı: DR. NECMETTİN ÖZDEMİR 
1-Gebelik materyaline bakıyoruz.  
-Koryon villusu görmediğimde gebelik olup olmadığını nasıl ayırt ederim? Başka gebelik kriterleri 
var mıdır? 
-Arias Stella reaksiyonu ile şeffaf hücreli adenokarsinoma ayrımı nasıl yapılır? 
-Bu gebelik kalıntılarını bilmek zorunda mıyım? PSN/İmplantasyon bölgesi/Plasental polip vs. 
DR. ALP USUBÜTÜN 
2-Gestasyonel trofoblastik hastalıklar çok mu zor? 
-Biyopsi örneğinde gebelik materyali değerlendirirken ne zaman mol düşünmeliyim ve nasıl 
ayırmalıyım? 
-Bu villuslar hidropik mi, yoksa parsiyel mol mu? Bu ayrımın histolojik ipuçları nelerdir? 
-Koryokarsinom/ETT/PSTT ayrımı nasıl yapılır? Ayrım önemli mi? 
DR. ALP USUBÜTÜN 
3- Düz kas tümörlerinin ne kadar çok alt tipi var! 
-Leiomyomalara makroskopik yaklaşım nasıl olmalı? Hangilerinden kaç örnek alınmalı? 
-Leiomyomlarda görülen varyantlar nelerdir? Nasıl ayrım yapılır. 
-Atipik leiomyom, neye denir? Atipik leiomyom benign bir düz kas tümörü müdür? 
DR. MEHMET KEFELİ 
4- Düz kas tümörleri benign mi? Malign mi? 
-Makroskopi alırken leiomyosarkomdan ne zaman şüphelenmeli? Makroskopik yaklaşım nasıl 
olmalı? Kaç örnek alınmalı? 
-Uterus düz kas tümörlerinde infarkt tipi nekroz / tümör hücre nekrozu ayrımı nasıl yapılır? 
-Uterus düz kas tümörlerinde mitoz / karyorektik nükleus ayrımı nasıl yapılır? 
-Miksoid ve epiteloid düz kas tümörlerinde leiomyoma/ leiomyosarkoma ayırıcı tanısı nasıl yapılır 
-STUMP nedir? STUMP kriterleri nelerdir? 
-Leiomyosarkomalarda histolojik dereceleme yapılıyor mu? 
DR. ŞENNUR İLVAN 
5-Diğer bilmemiz gereken mezankimal tümörler. 
-Endometrial stromal sarkom ayırıcı tanısına hangi tümörler girer ve ayrım nasıl yapılır? 
-Endometrial stromal tümörlerin sınıflaması ve histopatolojik özellikleri nelerdir? 
-Stromal tümörler ve düz kas tümörlerin ayrımında immünhistokimyanın yeri nedir? 
-Mikst müllerian tümör tanısı verilmeli mi? Karsinosarkom mu kullanmalıyız? Tanı kriterleri nedir? 
-Adenosarkomunun tanı kriteleri nedir? Ne zaman şüphelenmeliyiz? 
DR. ŞENNUR İLVAN 
15.00-15.30 TARTIŞMA 
15.30-16.00 ÇAY KAHVE ARASI 
16.00-17.00 OLGU SUNUMLARI 
17.00-17.30 KLİNİSYEN SORULARIMIZI YANITLIYOR 
Oturum Başkanı: DR. ZERRİN CALAY  
-Endometrial küretaj ve ofis yöntemler nedir? Nasıl yapılır? Farkları nedir? 
-LEEP, konizasyon vs nedir? Nasıl yapılır? Farkları nedir? 
-Vajinal, abdominal, Tip 1, 2, 3 histerektomiler arasında ne fark vardır? Temel olarak nerelerde 
yapılır? 
-Smearde tanı alan epiteliyel hücre anormallikleri A nasıl tedavi ediliyor? Genel olarak pozitif 
sitoloji nasıl izleniyor ve tedavi ediliyor? 
-Endoservikal glandüler intraepitelyal neoplazilerin klinik önemi nedir? Takip ve tedavi nasıl 
yapılıyor? 
-Endometrial patolojilerde genel tedavi prensipleri. Endometrial biyopsi sonuçlarına göre kanser 



dışı hastaları nasıl tedavi ediyorsunuz? Patoloji sonucu tedaviyi nasıl yönlendiriyor. 
-Düzensiz kanaması olan bir hastada hiperplazi, endometrit, polip vs. bulamadık. Bu hastaya ne 
yapıyorsunuz? 
-Polip ve endometrit tanılarına ne yapıyorsunuz? 
-Hiperplazi tedavisi. Endometrial hiperplazi konusundaki sınıflama sorunları kliniğe nasıl yansıyor? 
-EIN klasifikasyonuna klinik uyum nasıldır? Hiperplazi ve EIN tanısı alan olgularda klinik yaklaşım ne 
şekilde oluyor? 
-Endometrium kanserinde tedavi nasıl planlanıyor? 
-Patologlardan intraoperatif konsültasyonda nasıl bir yaklaşım bekliyorsunuz? Bu süreçte yaşanan 
sorunlar nereden kaynaklanıyor? Nasıl çözülebilir? 
-HPV ile serviks tarama programı nedir? Neden böyle bir programa gerek görüldü? Bu sistemde 
patologların görevi ne olacak? 
DR. NEJAT ÖZGÜL 


