


Patolojide son konuşulanlar

• Rutin patoloji/histopatoloji – En son bakış ve
tartışılanlar

• Moleküler alterasyonlar / Hedef tedavi
– NGS
– Likid biyopsi



Adenokarsinom - paternler

• Lepidik
• Asiner
• Papiller
• Mikropapiller
• Solid

• Kolloid
• İnvaziv müsinöz



W.D.Travis – USCAP 2019





Yeni patern: Kribriform

1 olguda Kras mutasyonu, 1’er olguda EML4Alk ve ROS1 translokasyonu



Mikropapiller patern varyantı: Filigree

Kyoto M et al. JTO 2018;13:S386-87



STAS vs artefakt

• STAS – Spreading through air spaces
– Gerçek bir yayılım paterni mi?
– Doku kesilirken sürüklenen tümör hücrelerinin bir

kandırmacası mı?



Toyokawa G et al. Thoracic Cancer (2018) 9:1255-1261



Kadota K et al. JTO 2015; 10:806-14



Tümör boyutu – TNM 8th



Akciğer adenokarsinomu nedeniyle rezeksiyon geçirmiş ve total tümör boyutuna göre
Evrelenmiş (Evre I-IIA) 1704 olgu yeniden incelenmiş (p-Evre (t)) ;
İnvaziv boyut ölçülmüş ve yeniden sınıflandırılmış (p-Evre (i));
Kümülatif rekürrens insidansı ve kümülatif akciğer kanseri ölüm insidansı analiz edilmiş;
Prognostik ayırım değerlendirilmiş (C-index)



İnvaziv boyutun kullanılması 377 hastada evreyi aşağıya çekmiş (%22)
5 yıllık kümülatif rekürrens insidansı %11 (i) vs %13 (t); 5 yıllık akciğer kanseri spesifik
kümülatif ölüm insidansı %5 (i) vs %7 (t);

Prognostik ayırım p-Evre (i) de (t)den daha iyi – C-indeks p-Evre (i) vs p-Evre (t): 
rekürrens 0.614 vs 0.593; akciğer kanseri spesifik ölüm 0.634 vs 0.621

DAHA FAZLA SAYIDA HASTA DAHA İYİ PROGNOZ İLE KLASİFİYE EDİLMİŞ VE p-EVRE I-IIA’NIN 
PROGNOSTİK AYIRIMI DAHA İYİ YAPILMIŞ OLUYOR



• Salt invaziv alanın makroskobik olarak ölçümü zor
• Mikroskop altında ölçülecek (küçük tümörler)
• Büyük tümörler non invaziv komponent ve total 

boyut değerlendirilerek oranlanacak
• Multipl invaziv alanlar karışıklık yaratıyor

• ‘Interobserver’ değişkenlik yüksek – patoloğun
deneyimi arttıkça bu uyumsuzluk azalıyor





Moleküler testler - NGS









Nature 2019;20:71-88




	Slayt Numarası 1
	Patolojide son konuşulanlar
	Adenokarsinom - paternler
	Slayt Numarası 4
	Slayt Numarası 5
	Yeni patern: Kribriform
	Mikropapiller patern varyantı: Filigree
	STAS vs artefakt
	Slayt Numarası 9
	Slayt Numarası 10
	Tümör boyutu – TNM 8th
	Slayt Numarası 12
	Slayt Numarası 13
	Slayt Numarası 14
	Slayt Numarası 15
	Moleküler testler - NGS
	Slayt Numarası 17
	Slayt Numarası 18
	Slayt Numarası 19
	Slayt Numarası 20
	Slayt Numarası 21

