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Buzlu Cam Patolojide  neler olabilir?

• Zamanla  kayboluyorsa;
– İltihap
– Ödem

• Değişmeyen-progresif;
– Amiloidoz
– Fokal fibrozis,  
– benign nodüler hiperplazi
– Atipik adenomatöz hiperplazi , İn-AK
– Mi AK, Adenokarsinom (lepidik)
– MALT  lenfoma



• Atipik A H
• IS Adenokarsinom
• MIA
• İnvazif adenokarsinom paternleri

– Lepidik
– Asiner

• kribriform

– Makropapiller
– Mikropapiller
– Solid
– Müsinöz lepidik/asiner adenokarsinomlar







Nasıl ölçeceğiz?

• Fikse etmeden makroskobik olarak ölçülecek
• En son çekilen BT boyutu ile karşılaştırılacak
• 5mm ile 10 mm arasındaki fark  hasta için önemli 
• Fiksasyon sonrası kollaps olabilir buna dikkat etmeliyiz
• Mikroskopik incelemede tümör olarak ölçülen alanda organizasyonlu 

pnömoni vs. saptanmışsa tümör boyutundan düşülecek
• Tümörün non-invazif alanı ve invazif alanı ayrı ayrı ölçülecek;
• Artık sadece invazif boyut evrelendirmede kullanılıyor





Radyolojik –patolojik korelasyon



Radiological-Pathological Correlation

Ground Glass Opacity
Recognized on high-
resolution CT
Localized or focal lesion
Mild (moderate) increase 
of CT density, which does 
not obscure lung 
structures

JCOG0201 STUDY
Suzuki K, et al. JTO 2011 

Asamura H, et al. JTCVS 2013



Travis’in Önerileri-

• 3 boyut ölç, en büyük boyutu yaz
• Non-müsinöz adenokarsinomlarda lepidik patern var ise  invazif olan 

alanı ayrıca ölç (mikroskopik ) rapora Total boyut ve invazif alanın 
boyutu ayrı ayrı yaz

• Total boyut  (Makroskopik, mikroskopik ve BT )
• İnvazif boyut ( Eğer tek bir alada değilse ve tek bir maksimum boyut 

verilemiyorsa o zaman  %----)    Verilecek









SUB-SOLID LESION
Non-solid (pure) : homogeneous transparent density

MTE 20.2  Jin-Haeng Chung, Seoul National University Bundang Hospital, 
  



SUB-SOLID LESION
Partly-solid (mixed) : subsolid lesion accompanied by 
solid, linear components <50%

MTE 20.2  Jin-Haeng Chung, Seoul National University Bundang Hospital, 
  



Invazyon değerlendirmesi

• AIS ve MIA ayırımında invazyon çok önemli
• Ne zaman invazyon diyebiliriz?

– Patern lepidik değilse
– Vasküler yada plevral invazyon varsa
– Fibromiksoid stroma
– Lepidik-asinere geçerken halka yapısında  köşelerde genellikle 

angülasyon +



İnvazyona neden kolay karar veremiyoruz?

• Lepidik paternde bazen stromal
kollaps oluyor ,zorluk yaratıyor

• Yine lepidik paternde stromal
kollaps papiller paternle
karışmasına neden oluyor

• Kollaps olduğunda gerçek invazif
alanın ölçülmesi de zor.



• Sonuçta 64 vakanın sadece 6’sında  tam 
uyum var 

• Sadece 2 vakada herkes  ilk bakıda 
invazyona karar verebilmiş.

• Kolay vakalarda Kappa 0.55 (orta)
• Zor vakalarda Kappa 0.08  (çok zayıf)



Mixed GGO on CT scan

Although distinguishing MIA/AIS from low-
grade lepidic-predominant adenoCA may be 

difficult on FS, identifying high-grade patterns 
– micropap, solid – maybe most important and 

much more feasible





GGO ’DE  FROZEN SECTİON UYGULAMALARI





Erken evre karsinomlarda Frozen uygulamaları 
artacak mı?



Erken evre karsinomlarda Frozen uygulamaları 
artacak mı?





Cerrahi sınır

• ‘’ +’’ cerrahi sınır  %5-15 negatif prognoz
• Emniyetli sınır ?
• 〉2cm lezyonlarda 15mm 





Overall accuracy of FS for AAH/AIS/MIA vs invasive adenoCA: 94%

Study Summary



Frozen section accuracy for 
indolent lesions (AIS/MIA) vs invasive adenoCA:

High accuracy of FS

- Liu S et al J Clin Oncol 2016 
(accuracy 96%)

Lower accuracy of FS

- Yeh YC et al Histopathology 2015
(accuracy 66%)

- He P et al J Clin Pathol 2016
(accuracy 63%)



2009-2015 yılları arasında sub-lober rezeksiyon yapılmış  803 
Evre I  AK ‘lar retrospektif değerlendirilmiş.

Frozen kesit (FS) ile definitif sonuçlar (FP) karşılaştırılmış : 
uyum %84.4

Düşük riskliler birlikte gruplanırsa (AAH, AİS ve MİA) : uyum 
%95

Boyut önemli; ≤1cm tümörlerde uyum %76.9,     ≥1cm 
tümörlerde ise %90.8  (p< o.1)

FS/ FP diskordansı en sık Düşük risk lezyonlarda 



Dilemma of Surgical Pathologist in FSD for 
Detection of Small Unpalpable Lesions

Severely distorted architecture
Ice crystal formation
Complete collapse of the alveolar spaces during cryosection.

FSD: frozen section diagnosis

MTE 20.2  Jin-Haeng Chung, Seoul National University Bundang Hospital, 
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Inflation of lung tissues during FSD

uninflated lung tissue inflation with diluted embedding medium (2:1) inflation with diluted embedding medium (2:3)

Myung et al. Lung Cancer 2008:59;198

MTE 20.2  Jin-Haeng Chung, Seoul National University Bundang Hospital, 
  



MTE 20.2  Jin-Haeng Chung, Seoul National University Bundang Hospital, 
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