
T. C. 
ATA'I'ÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

PATOLOJİ ANABİLİM DALI 

. ' 
•ı • · •. ~ 1 

' 

··. 
--" 

.KARACIGER 
İNCE İGNE ASPIRASYON BİOPSİLERİNDE SİTOPATOLOJİK 

TANI KRiTERLERİ 

(Uzmanlık Tezi) 

Dr. M. Akif ÇIFTÇIOGLU 

1991 



T.C 

ATATURK UNİVERS!TESİ TIP FAKlJLTESİ 

PATOLOJİ ANABİLİM DALI 

KARACİGER 

İNCE İGNE ASPİRASYON BİOPSİLERİNDE SİTOPATOLOJİK 

TANI KRİTERLERİ 

(Uzmanlık Tezi) 

Dr.M.Akif ÇİFTÇİOÖLU <.... __ _..---· 

I99I 

~ 03286-~/ 



TEŞEKKtlR 

Uzmanlık eğitimimde bUyUk emekleri olan değerli hocalarım ; 

Doç.Dr.N.Engin AYDIN ve Doç.Dr.Muzaffer KELEŞ 1 e, tez çalışmala

rım esnasında yardımlarını esirgemeyen Pror.Dr.Cemil EKİNCİ ve 

Uzm.Dr.BUlent MIZRAK'a, AtatUrk Universitesi Tıp FakUltesi Pato

loji Anabilim Dalı Araştırma G~revlisi arkadaşlarıma ve çalışan

larına teşek.kUrU borç bilirim. 

Dr.M.Akif ÇİFTÇİOGLU 



İÇİNDEKİLER 

öuyf'a No 
! 

GİRİŞ VE AMAÇ •••••••••••••••••••••••••••••• l 

GENEL BİLGİLER •••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2-10 

MATERYAL VE METOD. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 

13(.JIAJtJI.u\.~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12-28 

TARTIŞMA ••••••••••••• • ••••••• •.• •••• • • • • • • • • 29-40 

~()l'I1J(j •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41 

ÖZET •••• :•••••••••••••••••••••••••••••••••• 42 

lCll'Y'l\f.A.!{IıA.It •••••••••••••••••••••••••••••••••• 43-48 



1 

GİRİŞ VE AMAÇ 

!nce iğne aspirasyon biopsisi (İİAB) ; çok ince çaplı iğneler 

kullanılan enjektörlerle yapılan aktif doku aspirasyonundan elde 

edilen materyalin sitolojik değerlendirmesine dayanan bir sitolo

jik biopsi tekniğidir (II,I5,I6,23,26). 

özellikle son yıllarda ülkemizde de giderek yaygın olarak kul 

lanılan bu teknik için, vücudun bütün bölgeleri uygun olmakla bir

likte lenf düğümleri, akciğer, karaciğer, pankreas, meme, tiroid, 

tükrük bezleri, yumuşak dokular ve kemik, prostat bu tekniğin en 

çok kullanıldığı alanlardır (!6,26,27). 

Günümüzde malign olayların teşhisi ve tedavideki gelişmeler 

tümörün karakterinin erken anlaşılmasındaki gerekliliği ortaya koy

muştur o Ayrıca tümörün rekürrensinin ve tedaviye cevabının anlaşıl

masıda son derece önemli ve gereklidir. İşte bu anlamda !!AB, diğer 

klasik doku biopsi tekniklerinden tamamen farklı, yeni, güvenilir 

ve basit bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır (II,I5,I6). 

Bu çalışmada karaciğerin benign ve malign lezyonlarının tanı

sında, İİAB'nin kulllanım yerini ve sitopatolojik tanı kriterlerini 

ortaya koymayı amaçladık. 



2 

GENEL BİLGİLER 

Modern anlamda ince iğn~ aspirasyon biopsisinin kullanılmaya 

başlanması, 1930 yıllarında Martin ve Ellis tarafından olmakla bir

likte (3,19,20,23,52) , !84? yılında Kunn tarafından ilk rapor lite

ratüre kaydedilmiştir. Kunn; " Tümör Teşhisi İçin Yeni Bir Alet " 

adlı makalesinde aspirasyon biopsisi üzerine bilgiler vermekle bir

likte, preparatın nasıl hazırlandığı, yada ne tip bir morfolojik in

celememin yapıldığına ilişkin net bir açıklama yapmamıştır (I6). 

I853 yılında Sir James Paget, cerrahi p~toloji derslerinde as

pirasyon biopsisini tercih ettiğini bildirmiş, hazırlanan hücre yny

ma spesmenlerinin incelenmesini anlatmıştır (16). 

!863 yılında Prichard ; meme biopsisi için oluklu bir iğne kul

lanmış ve yağ ne.krozunun sitopatolojik özelliklerini mükemmel bl..r 

şekilde tanımlamıştır (I6). 

Bilinen ilk transtorasik aspirasyon biopsisi ise, 1883 yılında 

Leyden tarafından pnömoni tanısında kullanılarak rapor edilmiştir. 

I904 yılında Grieg ve Gray, lenf düğümü aspirasyonu ile trypa

nosomiazis teşhisini sağlamışlar, daha sonra I9I4 yılında Ward, Cha

tard ve Guthrie neoplastik hastalıkların teşhisinde lenf bezi aspi

rasyon biopsisini kullanmıştır (5). I92I yılında Since Guthrie, lenf 

bezi aspirasyonu ile Hodgkin Hastalığı•nın sitolojik teşhisini ver

miştir (I?). 

Bu gelişmelere rağmen 20. yilzyılın ilk çeyreği boyunca kanser 

teşhisinde, aspirasyon materyalleri, doku kesitlerine oranla rağbet 

görmemiş, ya çok sınırlı bir kullanım alanı bulabilmiş, yada hiç 

kullanılmamıştır (I6,26)o 



Daha sonra 1930 y:illarında Amerika'da modern anlamda ilk çalış

malar ortaya çıkmıştır. New York Memorial Center'da baş-boyun cer

rahı olarak çalışan Dr.james Ewing, açık biopsilerin kanserin yayı

labileceğine sebep olacağını düşünerek bu işlemden kaçınmış, iğne 

aspirasyon biopsisini te~cih etmiş, daha sonra bu çalışmalar Martin 

ve Ellis tarafından yayınlanmıştır (I6,26,27). Yine I930 yılında 

Ferguson, prostat iğne aspirasyon biopsisi üzerine makaleler yayınla 

mış, ayrıca 1933 yılında Dr.Fred Stewart, büyük seriler halinde as

pirasyon sitolojisinin teşhis doğruluğu üzerine yayınlamıştır (~6, 

27). 

Tüm bu gelişmeler ve Memorial Hospital deneyimine rağmen aspi

rasyon biopsisi klinik kullanımda fazla ilgi görmemiştir. Bundaki en 

büyük pay ise klinisyenlerin; bu işlem esnasında malign hücrelerin 

iğne yoluyla taşınması ve gizli tümör aktivasyonu gibi istenmeyen 

durumları düşünmeleridir (I6,2?). 

Martin ve Ellis'in yayınlarından yaklaşık 20 yıl sonra İsveç 

Stockhom'deki Karolinska Enstitüsü'nde ince iğne aspirasyon biopsisi 

başarılı bir şekilde rutin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Koss'a 

göre bu yöntemin başarılı olmasının sebebi; Avrupa'da nisbi bir pa

tolog azlığıdır (33). Avrupa'da patolog-hasta oranının I/40.000 do

laylarında olması, klinisyenlerin özelliklede hematologların neoplazm 

tanısında ekonomik, güvenilir, kolay ve ucuz bir işlem olarak İİAB'ni 

kullanmalarına ve geliştirmelerine yol açıniştır (I6,28). 

İİAB'nin gelişimine büyük katkıda bulunan Lopes Cardoso ve Soder

strom, aspirasyon materyalllinin en iyi değerle~dirilmesinin, maniplas

yonu uygulayan hekim tarafından olacağını savunnnışlardır (I5). 



İİAB' nin başlıca kullanım alanlarını şu ş'ekilde sıralayabiliriz: 

I- Meme 

2- Lenf bezleri 

3- Tükrük bezleri 

4- Tiroid 

5- Akciğer ve mediasten 

6- Pankreas 

7- Karaciğer 

8- Dalak 

9- Prostat 

IO- Kemik ve yumuşak dokular 

İİAB'nin temel endikasyonu,bir kitle. bulunmasıdır (27,42). Kit

le , palbapl olabilir yada herhangi bir görüntüleme yöntemiyle orta

ya çıkarılabilir (!6,42). Aspirasyon biopsisi; herhangi bir şişme, 

sertleşme yada inflamatuar olduğundan kuvvetle şüphelenilen lez.yonlnr

dan ziyade, ınalignite şüphesi taşıyan lezyonlardan yap1lmalıdır(I6). · 

Prostatik aspirasyonun öncülerinden Fere;uson; "aspirasyon biopsisinin 

temel fonksiyonu, neoplastik dokuyu, non-neoplastik dokudan ayırmak

tır " cümlesini kullanmışsa da, bugün tümör dışı lezyonlarda, İİAB 

ile teşhis edilebilmektedin (I5). 

İİAB'nin birçok üstünlükleri vardır. Hasta açısından; aspiras-

yon sonrası ağrı ve rahatsızlık hissi minimaldir, genellikle anestezi 

kullanımı gereksizdir, kalp-akciğer problemli yüksek riskli yaşlı 

hastalarda bile rahatlıkla kullanılabilir (~8,42) 9 çoğu kez hastane

ye yatırmaya gerek kalmadan ayakta yapılabilir, zaman kaybı ve has-

tane masrafları çok azdır (I5,38). 
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Klinik kullanım açısından; kolayca tekrarlanabilen bir işlemdir 

ve minimal travma ile multipl sahalardan örnekleme yapılabilir, bir 

nodül veya kitlenin malign karakterini ortaya koyduğu gibi, tedavinin 

başarılı olup olmadığının ve rekürrenslerin takibinde de kullanılabi

lir. Doku biopsisine göre. daha çabuk sonuç alınır, spesifite ve sen

sitivi tesi yüksektir (I5,I6,22,24). 

Ayrıca son yıllarda, sitogenetik çalışmalar, tümör hücrelerinin 

enzimatik yönden incelemeleri, kemoterepotiklerin sensitivitelerinin 

testleri için stem cell kültürleri ve immunositokimyasal teknikler 

İİAB ile başarıyla yapılmaktadır (35). 

İİAB' nin üstünlükleri yanında, yetersizliklerini ve sınırlama

larınında bilinmesi hem klinisyen, hemde sitopatolog açısından önemli

dir (I5,42)o İİAB'nin ınajor sınırlaması, bazı özel durumlarda yeterli 

hücresel eleman aspire edilmemesi sonucu aspirata tanı konulamaması

dır (42). Radyasyon uygulaması sonrası gelişen desmoplastik reaksi

yon veya tümörün desmoplastik özelliği neticesinde yeterli hücresel 

eleman aspire edilemeyebilir (42). Usulüne uygun yapılmayan biopsi 

teknikleri neticesinde~de yeterli hücresel eleman aspire edilemeye

bilir (I5). Lenfomalar ve yumuşak doku sarkomları gibi bazı malig

nensilerin alt guruplarının doku kesitleri ile ayırdedilmelerindeki 

güçlükler aspirasyon ile teşhis içinde geçerlidir (42). Bu tür vaka

larda dikkatli bir ayırıcı tanı yapılmalı, ancak klinisyen şüphede 

kalırsa, kesin teşhis için açık biopsi yapmakta terddüt etmemelidir 

(42). Burada da görüldü~ü gibi, İİAB ile açık biopsi birbirlerini 

tamamlayıcı işlemlerdiro Aspiratı değerlendiren kişilerin tecrübele

ri arttıkça, sınırlamalar ve yetersizlikler büyük oranda azalmaktadır 
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Sonuç olarak; sitopatologlar ve klinisyenler İİAB'nin sınırla

maları ve yetersizliklerini, açık biopsinin ise ne.zaman yapılması 

gerektiğini çok iyi bilmek zorundadırlar. Çünkü,malignensinin klinik 

şüphesi, aspirasyon ile ortadan kaldırılamamB.ktadır (I5,2?,42)o 

İİAB'nin temel biopsi ekipmanları oldukça b~sit ve ekonomiktir. 

20 ml'lik disposable enjektör, dış çapı 0,6-I,O mm, uzunlukları as

pirasyon yerine göre 5-20 cm arasında değişen !8-22 gauge'luk iğne

ler, alkol veya iyotlu bir antiseptik ve materyalin yayıJ:acali;ı lam

lardır (I5,I6). Yüzeye! palpabl. kitlelerden direkt aspirasyon yapı

labildiği halde, intraabdominal, intratorasik ve derin yumuşak doku 

lezyonlarında floroskopi, bilgisayarlı tomograt,i, anjiografi, ultra

sonografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak aspirasyon yapı

labilir (I5,3I,32,48,53). 

Aspirasyon materyalinin değerlendirilmesi için çeşitli boyama 

yöntemleri vardır. Kuzey Avrupa ülkelerinde, havada kurutup Roma

novsky yöntemine göre May-Grünwald-Giemsa boyası, ABD'de ise, alkol 

tesbiti ve Papanicolau boyama yöntemi kullanılmaktadır (I5,6I). 

MGG boyası ile mukopolisakkarit ve konnektiv doku stroması gibi meta

kromatik aramadde iyi gösterilebilmektedir. 

Papanicolau boyama· yöntemi ile,· keskin kromatin'' detayı ve iyi si toı

plazmik şeffaflık sağlanabilmektedir (I6). 

!!AB'nin major komplikasyonları; kalın çaplı iğneler kullanılan 

durumlarda ortaya çıkar (I5). 22 gauge'luk iğnelerde delici yüzey 

0,4 mm olduğu halde, I2 gauge'luk bir iğnede bu yüzey 5,3 mm'dir. 

İğne çapı arttıkça ortaya çıkabilen komplikasyonlar; hemoraji, trav

matik lezyonlar ve enfeksiyondur (I3,I5,42). 
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Üzerinde çok tartışılan bir konu ise, iğne trasesi boyunca· tümör 

hücrelerinin yayılımıdır. Yapılan·çalışmalar bu tehlikenin teoride 

kaldığını veya tümör hücre yayılımı.potansiyel·bir tehlike olarak· 

görünüyorsa da, bu riskin çok düşük olduğunu ortaya çıkarmıştır (13, 

İI5,26,42). 

İİAB ile teşhis konmuş, hormon tedavisi alan 469 prostatik karsirıomlu 

hastanın 5 yıllık takiplerinde ve tükrük bezi mikst tümörü tanısı ile 

IO yıl izlenen I57 hastada, iğne trasesi boyunca tümör rekürrensi gö

f rülmemiştir (27). 

IPnömotoraks ve hava embolizmi ise literatürde yer alan komplikasyonlar 

!arasındadır ve sıklıkla 22 gauge' dan daha'"' kalın iğneler kullanıldığı 
[durumlarda ortaya çıkmaktadır (42). 
! 
ı · İİAB' nin temel kontrendikasyonu ; kontrol al tına alınamayan hemo-

1rajik diatezlerdir. Vasküler malforınasyonlar, anevrizmalar yada karo-
i 

ltis gövdesi tümörleri gibi vasküler tümörlerde kullanılmamalıdır. Bül
i 

lıöz anfizem, pulmoner hipertansiyon ve solunum güçlüğü olanlarda akci
ı 

fğer aspirasyonu, hidatik kist vakalarında ise karaciğer aspirasyonu 
1 yapılmamalıdır (IG,27). 

Karaciğer İnce İğne Aspirasyon Biopsileri 

i 

ı Karaciğer, kanser metastazlarına en sık maruz kalan organlardan 

~irisidir (Io,53). 

1 Tüm kanser ölilmlerinde, otopsi esnasında %40-50 oranında hepatlk 

1

metastaz saptanmıştır (53). 

iPrimer karsinom oranları, metastatik karsinom oranlarına göre azda oı-
ı 

! 

! 
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sa , neoplazmın teşhisi, tedavisi ve prognozunun izlenmesi büyük 

önem taşır. İİAB; karaciğer ve diğer intraabdominal organ kanserle

rinin sitolojik teşhisinde, güvenilir ve emin bir metod olarak uy

gulanmaktadır (9,II,I8,I9,24,31,32,40,48,53). 

Karaciğer İİAB; ultrason,. bilgisayarlı tomografi, anjiografi, floro

skopi ile birlikte kullanılınca, % 85-100 arasında değişen oranlarda 

doğru teşhisler verebilmektedir (40,44). 

Teknik olarak çok basittir, hastanın yatağında uygulanabilir, sonuçla

rın alınmasında özel laboratuar imkanları bulunmasa dahi ·gecikme ol

maz ve daha ucuzdur (11). 

Endikasyonları : İİAB'nin karaciğerde end!ke olduğu durumları kısaca 

şu şekilde özetleyebiliriz (11,31,32). 

1- Klinik tablo ve anamnez organ içi tümörü düşündürüyorsa 

2- Ultrason, bilgisayarlı tomografi, sintigrafi, anjiografi gibi bir 

.görüntüleme yöntemi ile ortaya çıkarılan odağın kesin yapısının anla

şılmasında. 

3- Organ içi tümörün düşünülmediği diğer karaciğer lezyonlarında ba

sit bir tarama yöntemi olarak. 

İİAB ile; viral hepatit, toksik ve ilaca bağlı hepatitler, gra

nülomutöz hepatitler, depo hastalıkları, hemosiderozis, amiloidozis 
' 

myeloid metaplazi, primer ve sekonder tümörler, yağlanma, abse, hidu-

tik kist hastalıklarına tanı konulabilmektedir (2,12,18,20,22,46,54)
0 

İİAB'nin diagnostik olarak yetersiz kaldığı, ·daha doğrusu keoin 

teşhis veremediği durum, karaciğer sirozudur. Fibrozis nedeni ile, ka

raciğer yapısı bozulduğu için sitolojik olarak teşhis güçtür, bu du-
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rumda en sağlıklı teşhis doku kesi ti ile konulur. (54). Ancak, safra 

duktus epiteli proliferasyonu ilu parankimal rejenerasyonu gösteren 

ıçok sayıda mul tinükleer hepatosi tler ve anizokaryozis, klinik olarak 

siroz şüphesini çok büyük ölçüde destekler. Sirozun sıklıkla rastla

nan önemli bir işareti, parankimdeki fibrozis ve dansite artışı nede

niyle iğnenin operasyon .esnasında karaciğere zorlukla girmesidir (54). 

Karaciğer İİAB'nin Yapılış Tekniği : Karaciğer aspirasyonu genellikle 

22 gauge'luk, 80 mm uzunluğunda, dış çapı 0,8 mm olan disposable i~ne

ler ile yapılır (11,31,32,40,44,4?,50). 

Bazen derin yerleşimli, floroskopi yada sintigrafi ile lokalize edilen 
, 

lezyonlan için 150 mm uzunlukta, dış çapı 0,6 mm olan iğnelerde kulla-

nılabilir (44,47,54). Ancak, 18 gauge'lu.k yada 20 gauge'luk iğnelerle 

dahi güvenli ve başarılı aspirasyonlar yapılabildiği bildirilmiştir(27) 

,Aspirasyon lezyon lokalizasyonuna göre abdominal veya torasik olarak 
' 

yapılabilir (31,32)0 Ancak diffüz karaciğer lezyonlarında standart 

olarak 80 mm uzunlukta iğne ile, 9. yada ıo. interkostal aralık ve 

ön-orta aksiller çizgi üzerinden, hasta sırt üstü yatar pozisyonda i

ken yapılır (11,13,31,32,40,47). 

Bazı yazarlar, yalnızca multipl aspirasyonlar için lokal bir anes

tezik kullanılmasını savunuyorlarsa da, bazıları tüm vakalarda lokal 

bir anestezik kullanılmasını önermektedirler (32,40,44) 0 

IPalpabl olan kitlelerde herhangi bir görüntüleme yöntemine gerek kalmu

dan doğrudan, diğer durumlarda. ise ultrason ve bu gibi görüntüleme 

yöntemleri ile odağa ulaşılabilir (2,11,40). 

Hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken karaciğerin sınırları ve 

lezyon lokalizasyonu belirlenir, daha sonra antiseptik bir solüsyon

la cilt temizlenir, gerekirse lokal anestezi uygulanır. 
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Hastanın iki yada üç derin inspirasyondan sonra, nefesinin tutulma-
. 

sı sağlanır, bu sırada 20 rol.' lik bir enjektöre bağlanmış iğne ile 

karaciğerdeki lezyona girilir, piston 3-4 kez ileri geri oynatılarak 

aspirasyon yapılır (2,31,32). İdeal olarak enjektör içerisinde her

hangi bir materyalin görülmemesi gerekmektedir. Aspirasyon esnasın

daki kuvvetli· emişler, kapillerlerin parçalanmasına ve eritrosit as

pirasyonuna neden olacağı için, materyalin kalitesini düşürür (2,22, 

31,32,40). Piston negatif basınçla kendiliğinden normal sınırlarına 

inince, aspirasyona son verilir ve iğne karaciğerden çıkarılır. 

İğne içerisinde kalan materyal kuru bir lam üzerine püskürtülerek ya-, 
yılır, püskürtme ideal olarak 1-2 mm yukardan yapılmalıdır ve havada 

15-20 dakika süre ile kunutulmalıdır (11,15,16,32). 

Bazı yazarlar iki lam hazırlanmasını, bazıları ise daha fazlasını. 

önermektedirler. 
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MATERYAL VE METOD 

Bu tez çalışmasına konu olan, karaciğer !!AB materyalleri; Anka

ra Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Sitoloj~ Bilim Dalı'nın 1989-

1990 yılları içerisindeki materyalleridir. Bu iki yıl içerisinde ge

len toplam 413 karaciğer aspirasyonu değerlendirmeye alınmış, bunlar

dan bir kısmı retrospektif incelemeye tabi tutulmuş, bir kısmı ise ru

tin çalışma esnasında incelenmiştir. 

Tüm materyaller May-Grünwald-Giemsa boya yöntemiyle boyanmıştır. 

Materyallerin sitolojik değerlendirilmesi, hücre morfolojisi ağırlık-.. 
lı olmak üzere; aspirasyonun yapılış şekli, vakaların tüm aspirasyon 

içerisindeki oranları ve malign olaylar içerisindeki yüzdeleri gibi 

istatistiki yönleride incelenmiştir. 

Vakalarımızın birisinde; aspirasyon materyalinin yanısıra, doku 

biopsisi de elde edilebilmiş ve karşılaştırmalı inceleme imkanı doğ

muştur. Bunun haricinde karşılaştırmalı olarak, doku biopsi inceleme

si yapılamamıştır. Bu nedenle yalancı pozitiflik ve yalancı negatiflik 

oranları hesaplanamamıştır. 

Aspirasyon materyallerine, May-Grünwald-Giemsa haricinde özel 

boya yöntemleri uygulanmamıştır. 
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BULGULAR 

Aspirasyonların büyük bir kısmı ultrason eşliğinde, diğerleri 

ise değişen oranlarda bilgisay~rlı tomografi, anjiografi ve palpabl 

olan kitlelerden direkt aspirasyon şeklinde yapılmıştı, Tablo 1. 

TABLO 1 : Aspirasyonlarda Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri 

Görüntüleme Yöntemi --------------------
Ultrason eşliği 

Bilgisayarlı tomografi 

Anjiografi eşliğinde 

D!~~~~-l~~~!~g!~~---

, 
355 (% 86) 

27 (% 7) 

2 (% 0,5) 

_g2_(~_z1 __ _ 

Toplam 413 materyalin; 33 tanesi höoresel açıdan yetersiz mater

yal olup, sadece periferik kan. elemanları içeriyordu. 47.vaka benign 

lezyonlara ait olup, toplam 220 vaka ise primer-metastatik malign 

tümördü. Benign lezyonlardan; kist hidatik 5 vaka, hemanjiom 2 vaka, 

abse 17 vaka, ekstramedüller hematopoez 5 vaka, .granülomatöz hepatit 

4 vaka, yağlanma 4 vaka, sirotik proçes 10 vaka olarak izlendi. 

104 vaka normal karaciğer dokusu olarak rapor edildi, 9 biopsi mater

yali ise şüpheli lezyon olarak değerlendirlldi. Bu vakalara ait orun

lar Tablo 2'de gösterilmiştir. 
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TABLO 2 : Tümör Dışı Tanı Alan Materyallerin Tipleri ve Sayıları 

Normal Karaciğer Dokusu 

Benign Lezyonlar 

Kist hidatik 

Hemanjiom 

Abse 

Ekstramedüller hematopoez 

Granülomatöz hepatit 

Yağlanma 

Sirotik proçes 

Şüpheli Lezyonlar 

Yetersiz Materyal 

104 

5 

2 

l? 

5 

4 

4 

10 

9 

33 

220 malign tümörlük serimizde; 48 vaka ile primer karsinomlar 

% 22'lik bir oran oluşturuyorlardı. Metastatik karsinom oranları ise, 

% ?8 ve 172 vaka şeklindeydi, Tablo 3. 

iPrimer Karsinomlar 

Metastatik Karsinom.lar 

Total 

48 vaka 

172 

220 

" 

" 

% 22 

% 78 

% 100 
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Primer ve metastatik tümörlerin dağılımları ve % olarak oranları 

ise Tablo 4'de gösterilmiştir. 

TABLO 4 : Malign Tm. Tipleri,vaka sayıları v~ % olarak oranları 

PRİMER KARSİNOMLAR 

Hepatosellüler karsinom 

İyi dif eransij"e 

Az dif eransiye 

Anjiosarkom 

Hepatoblastom 

METASTATİK KARSİNOMLAR 

Adenokarsinom met. 

Yassı epitel kar. met. 

Küçük hüc.kar.met. 

Malign ınezanşimal tm. meto 

Lenfoma infiltrasyonu 

Karsinoid tümör met. 

Malign ınelanom met. 

Renal hüc. kar. met. 

Malign epitelyal tüm. met. 

VAKA SAYISI 

45 

34 

11 

2 

1 

92 

10 

13 

4 

4 

2 

3 

1 

43 

.. 

-----

% 

20,45 

0,9 

0,45 

41,81 

4,54 

5,90 

1,81 

l,aı 

0,90 

1,36 

0,45 

19,54 
----------
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Vnkalarımızın . sitolojik bulguları ise şu şekilde sıralanıyordu : 

Normal Karaciğer Dokusu : Temel elemanlar olarak; hepatositler, büyük 

ve küçük safra duktus hücreleri, er·itrosi tler, Kupffer hücreleri, endo

tel hücreleri ve seyrek lökositler izlendi. 

Hepatositler; tek yada küm~ler halinde, santral yerleşimli vezikiller 

bir nükleusa sahip, poligonal yada yada yuvarlak şekilli, sitoplazma sı

nırları gayet belirgin hücrelerdi. Sitoplazma hafif bazofilik ve ince 

ı~rnnüler yapıdaydı, si toplazrna içerisinde koyu mavi-yeşil safra pigmen

ti izleniyordu. Ancak sitoplazma içerisinde herhangi bir inklüzyon ci

s imciği görülmedi. Nükleus membranı düzgün, kromatin ince homojen dağı-

1ırnlıydı, bir iki tane eozinofilik nükleol görülüyordu. Resim ı. 

Safra duktus epitel hücreleri; büyük veya küçük duktuslara ait olmasına 

ı~öı·e dei~işik {~örünümde izlendiler. Küçük duktuslara ait hücreler, hepa

to:>i tlerden küçük, koyu, oval veya yuvarlak nükleuslu, sitoplazmaları 

r~nyct dar,küboidal yada alçak kolumnar hücre kümeleri şeklindeydi. Re-

sim 2 • 

.. . 
. - -----·-- -

Renim 1 Poligonal Resim 2:Dar sitoplazmalı, hiper-

zıları binükleer, uniform hepatositler. kromutik nükleuslu küç~k safra 

40X MGG duktus epitel hücreleri. 
40X MGG 
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Kupffer hücreleri; uzun, koyu, uniform nükleuslu, dar sitoplazmalı 

hücreler olarak izlendi. Sitoplazma membranı düzgün, çoğunlukla ni

toplazınıılarında safra pigmenti veya hemosiderin izlendi. 

grnıotel hücreleri; oval yada yuvarlak, düzgün nüklcuslu, tipik si to

plazmi k uzantıları olan hücrelerdi, arasıra tüm bir kapillerde aspi

r·u.n,yon rııa teryalinde izlendi. 

Mezotel hücreleri; tek tabakalı, düzgiln, yuvarlak nükleuslu, bazofilik 

dar sitoplazmalı, bazen geniş hücre kümeleri, hazanda 3-4 hücrelik 

kümeler halinde izlendiler. 

HİDAT!K KİST : Genellikle yay~alarda çok az hücresel eleman izlendi. 

Zendnde bol amorf bazofilik bir materyal ve küçük kristaloid oisimcik

:l ı!r izlondi. Tanı koydurucu olarak; ekinokok çengeli(hooklet) görül

cıu. Hesim 3. 

Resim 3 : Hidatik kist. Zeminde 

amorf bazofilik materyal ve iki 

adet hooklet izleniyor. 40X MGG 

llEMA.NJİOM Aspiratlurda yoğun olarak poriferik kan elemanları izlen

eli. Fibröz konnektiv dokulara ait elemanlar, hemosiderin yüklü makro

f n.i lar, sık olarak endotelial hücreler ve kapiller kümeleşme leri tar

zında görünümler izlendi. 
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ABSE : Hepatooit sitoplozrnalarında düzens~~'- fµ"anüler bir görünüm iz

lendi. Bol miktarda piknotik nükleuslar ve eozinofilik sitoplazmalı 

nckrotik hücrelen , yoğun nötrofil lökositler, tek tük histiyosi tler ve 

l<ınfositler izlendi. Özellikle nötrpfil lökositlerin, parankim hücrele

ri arasında ve üzerinde ipliksi kitleler oluşturduğu gözlendi. 

EKSTRAMEDÜLLER HEMATOPOEZİS : Karakteristik olarak; immatür nötrofiller 

mcv,akaryositler ve normoblastlar temel elemanlar olarak izlendio Nor

moblastlar, ?-8 mikron boyunda, büyük,santral, hiperkromatik düzgün nük

leuslu ve dar sitoplazmalı hücrelerdi. Megakaryositler, irregüler, mul

tilobüler nükleuslu ve bol homojen sitoplazmalı hücreler olarak izlendi. 

GHANULOMATOZ HEPATİT : Granülomatöz hepatit vakalarında; epiteloid hüc

reler, multinükleer dev hücreler ve arasıra nekrotik materyal izlendi. 

r•;pi teloid hücrelerin, iyi sınırlanmış kümeleri oldukça karakteristikti. 

'rek bir epiteloid hücre, soluk ve geniş sitoplazmalı, büyük bir hücrey

di vo genellikle tipik histiositlerden daha fazla uzamıştı. Kromatini 

oldukça ince granül er yapıda idi, ·küçük ve belirgin bir nükleol bulundu

ruyordu, kümeleşmeleri oldukça karakteristikti. Multinükleer dev hücre

ler ine , bir vakamızda izlendi. 

Y'AGLANMA : Parankim hücre si toplazmalarında, düzgün, yuvarlnk sınırlı, 

boyutları değişik vak:uoller görüldü. Bazon büyük bir vakuol nükleusu bir 

kenara itebiliyordu. Nüklouslar veziküler veya piknotik olabilmelerine 

karf,>ın, hepsi benzerdi. Hücreler tek tek o'labildikleri gibi kümeler ha-

linde de izlendiler~ Resim 4. 
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Resim 4: Yağlanma. İntrasitoplazmik 

değişik boyutta vakuoller ve bazı 

nükleuslarda kenara itilme.40X MGG 

SlROTİK PROÇES : Fibrozis nedeniyle aspirasyonda, nisbi olarak az hüc

resel materyal izlendi. Fibröz doku plakları ve· artmış safra kanalikül 

epitel proliferasyonu en belirgin bulgu idi. Bazen fibröz doku plakları 

haricinde, spindle şe~illi, tek fibroblastik hücrelerde izlendi. 

Guruplar halinde, artmış sayıda safra duktus epitel hücrele.ri, safra 

trombüsleri ve nadiren nekroz görüldü. Hepatositlerde; hepatosellüler 

karsinoma benzer tarzda anizonükleozis, makronükleol ve intrasi toplaz

mik değişik büyüklükte . yağ vakuolleri sıklıkla izlenen bulgulardı. 

flepatositlerde, binükleasyon ise oldukça nadir olarak izlendi. Resim 

'...i -f>. 

Iie~, im 5-6 Siroz. Fibröz doku plakları 

20X-ll-OX MGG 
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şOPHELl I.ıl~:ZYONLAR : Bu grupta; tümör olabi.leoejÇi konusunda kuvvotli 

:;üphelcr olan, ancak kesin ayırım yapılamayan vakalar incelendi. Bizim 

9 vakamız bu şekilde değerlendirilmiş, bunlardan birisinde malign tümör 

nnkrozu izlenmiş, aynı va~onın daha sonra tekrarlanan aspirasyonlarında 

"küçük hücreli karsinom" tanısı konmuştur. Bir diğer vakada ise; iyi 

diferansiye hepatosellüler karsinomun sitolojik özelliklerine benzer 

unpiruta kesin tanı konulmadı ve Class 111 olarak rapor edildi. 

HEPATOSELLULER KARSİNOMLAR : Hepatosellüler karsinom vakalarında sito

lo;jik görünüm, histopatolmjik tiplerle uyumluydu. 

İyi Diferansiye Hepatosellüler Karsinom ı Bu vakalarda, neoplastik he

patosi tler koheziv kümeler yada tümör doku fragmanları halinde izlendi. 

Tümör hücre nükleusları yuvarlak ve santral yerleşimli idi. Bazı neo~ ,, ' 

plastikhücreler; trabeküler, kalın kordon yada yuvarlak hücre topları 

tarzında dizilim gösteriyorlardı. Tümör hilcreleri, sık olarak intranük

leer inklüzyonlar gösteriyorlardı. Bazı tilmör hücrelerinde, intrasi to

plazmik safra izlendi. Mi totik akti vi te ve mul tinükleasyon sık olmaya

rak izlendi. Resim 7,e,9,10. 

Az Diferansiye Hepatosellüler Karsinom : Bu vakalarda, çok sayıda dihe

zlv neoplnstik hücro gurupları yanısıra birkaç küçük koheziv hücre c;u

rubuda izlendi.· Hücreler bizar görünümlüydü, nükleuslar büyük, santral 

,yadn ekzantrik yerleşimliydi. Oval yada yuvarlak olabildikleri gibi, be

lir13in bir nükleole sahiptiler. Binükleasyon sık olmayarak izlendi. Saf

ra mevcudiyeti oldukça nadir olarak izlendi. Nükleus kromatini yoj,Sun 

ve ince granülerdi, nükleol sınınları düzensizdi. Birçok vakoda bol 

miktarda çıplak atipik nükleuslar izledik. Resim 11,12. 
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l<esim 7 : İyi dif'. HSK. İntranük

l c cr inklüzyonlar. 40X MGG 

l<e::;"i.m 9: İyi dif'. HSK. !ntranük-

J ı ~ el' .lnk.liJ zyon, safro pir.;menti ve 

: ; ;ııı Lral nükluor yerlcQimi L~OX MGG 

Resim 8: İyi dif .HSK. Karacieer 

hücrelerine benzeyen atipik he pa
tosi tler. 40X MGG 

Resim 10: İyi dif. HSK. Trabe kül er 

dizilim gösteren tümör hücre v,ur u 

hu. 40X MGG 
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·- ---·- ---- --------

Hesim 11 : Az dif. HSK. Dar sitoplaz- Resim 12 : Az dif.HSK. Çıplak 

ııı:ılı, ırınkronükleoler ve si toplnzmik nükleuslu atipik hücreler.40X 

lınzofilik inklüzyonlu tümör hücreleri. MGG 

ıı.ox MGG 

Tüm hepatosellüler karsinom vakalarında izlenen özelliklerin kısa 

analizi ise şu şekildedir : 

SlTOI.OJ!K ÖZELLİK 

l 'ol i f~onal sitoplazma 

: iarı tral nükleus yerleşimi 

1 n t;ranijkleor inklüzyon 

l<araciii;er epi teline benzeme 

Trubeküler dizilim 

Sofra pigmenti 

fioluk bazofil-eozinofil sitoplazma 

r.1nkronükleol 

Çıpluk atipik nükleuslar 

Ruzofilik sitoplazmik inklüzyon 

YAKA SAYISI 

32 

_;4 

30 

34 

35 

26 

34 

18 

35 

10 

71 

75 

66 

75 

78 

57 

75 

40 

78 
22 
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ıı~:l 'A'l'OBLAS'.l'OM : HcıiıoraJik bir zominde sellüler bir aspirat izlendi. 

l ld ere ler, küçük opi telyal guruplar halinde yada as iner yapıdaydı. Tü

ı ıı ür hücreleri, oval, bazofilik si toplazmalı, belirgin fakat küçük nükle

ol lü ·, santral yerleşimli nükleuslara sahipti. Pleomorfizm ve dev hücre

.t e r izlenmiyordu. Hemorajik zeminde, immatür hematopoetik hücreler, özel-

l ikle 

~ ;r- . . -
W-. . • .. ~'.. 

ANJIOSARKOM : . Tümör hüörele.ri 

myelosit ve metamyelosit izlendi. 

• 

Resim 13 : Hepatoblastom. Asiner f or

masyonlu tümör hücre gurubu.40X MGG 

gevşek guruplar halinde yada tek tek iz-

le ndiler. Bazıları yuvarlak yada oval nükleusluydu ve sitoplazmaları net 

olarak izlenemiyordu. Spindl şekilli yada uzamış hiper kroma tik nükleusl u 

hü crelerde izlendi. Büyük, bizar, neoplastik hücre sitoplazmalarında he

ı nos iderin pir;menti görülüyordu. Az oranda nekrotik hücresel materyal 

i zlcnc.ii.Resim 14. 

Resim 14 : Anjiosarkom. Gevşek kü

me halinde, yuvarlak yada oval nük

leuslu, sitoplazmik uzantılı endo-

telyal hücreler. 40X MGG 
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Met;astutik karsinom vakalarında aspiratta temel olarak iki gurup 

hücre i zlcndi. Bunlardan birisi; karaci~er paran.kim hücreleri, dii·~cri 

i~>e metastatik tümöre ait.hücre guruplarıdır. 

AJJE:NOKARSlNOM ME'l'ASTAZLARI : Aspiratlarda genel olarak; bazıları 3-4 

hücrelik, bazıları daha çok sayıda hücrelerin oluşturduğu guruplar iz

lendi. Hücreler genellikle büyük, hiperkromatik nükleusluydu ve bazen 

ndkleuslar ekzantrik yerleşimli hücreler olarak izlendi. Nükleoller va

lw l1.1ra r.;öre değişmokle birlikte, genellikle izlendiler. Bazı hücreler 

wi<!noid f'orı~syon dizilimide gösteriyorlardı. Resim 15. 

? 

' '& 
~ ~ .... ' , ,., 

.. J-_._. . -· - ·· ·· - -·-

--• 

Resim 15 : Adenokarsinom. Büyük, 

hiperkromatik nükleuslu, bazofilik 

MG~oplazmalı atipik hücreler 40X 

ı\(ienoknrsinom mo tas tazı vakalarında, alt guruplar olarak; kolonik ade

ııokuro inom ve müoinöz adenokarsinom metastazlarını ayırdık. 

Kolonik adenokarsinom metastazı vakalarında; sıkı sinsitial hücre gurup-

larının , t~nbekiller yada yaprak dizilimi tarzında sıralandıkları iz-

1 endi. Nükleusloı;, oval yada silendrikti ve kromatinleri düzensiz daj};ı

lırnlıydı. Bazı hücrelerde sekretuar akti vi te izlendi, bazılarında ise 
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rrıakronükleol görüldü. Sitoplazma çoğunlukla, soluk bazofilik ve ince 

vakuollü olarak izlendi. Resim 16. 

Resim 16 : Kolonik adenokarsinom 

metastazı. Tipik, uzamış nükleuslu 

kolumnar hücrelerde palizadik dizi-

lim. 40X MGG . 

r,~ ii fÜ nöz adenokarsinom metastazı vakalarında; taşlı yüzük hücreleri yanı

:-;ıru, tek yada 2-3 hücrelik kümeler halinde, si toplazmaları büyük vaku

ol lii, nüklcusları ekzantrik yerleşimli, nükleer membranları kabalaşmış, 

kaba kromatinli atipik hücreler izlendi. 

YASBI EPİTEL ırıcREL! KARS!NOM METASTAZLARI : Zeminde bazofilik skuamlar 

ve rıckrotik ma tcryal izlendi. Genellikle tek tek duran, sıklıkla ovo.l 

ve,Yn fusiform, ba.zen polie;onal, . büyük, düzenciz kromatin dağılımı ve 

lı:i. pcrkromazi r~österen nükleuslaro. sahip ati pik hücreler görüldü. Si to

plazma oldukça geniş olarak izlendi ve çoğunlukla homojen bazofilikti. 

Nijkleol ise Resim l?. 

Resim l? : Yassı epitel hücreli kar

sinom. Homojen bazofilik sitoplazma 

ve hiperkramatik atipik nükleuslar 

40X MGG 
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KOÇU!·'. HUCBELİ ANAPLASTİK KARSİNOM METASTAZLARI : Oldukça sellüler bir 

rı ı;J t0r,Ynl izlendi. Nekrotik materyal yanı sıra, dar si toplazmalı, oval 

ve.Ya . .Yuvarlak şekilli, relativ olarak küçük ve hiperkromatik nükleuslu 

l ıücrcler görüldü. Nükleer moulding" adı verilen, nükleusların birbirine 

h ;ıskı yaparak sıkıştırması ise genellikle bütün aspiratlarda izlendi. 

M.itotik aktivite nadir olarak görUldü. Resim 18. 

-

Resim 18: Küçük hücreli karsinom met 

Küçük, dar sitoplazmalı tümör hüc

releri ve nükleer moulding.40X MGG 

M ıi.LJ G N MEZANŞİMAL TO'MÖR METASTAZLARI ı Si toplazmik sınırları net olarak 

i :·. ı nncmoyon, çoğunlukla 8-10 hüorelik kümeler halinde, iri, hiper kromatik 

rı iil<lnu.slu, kaba kromatine sahip, yer yer uzamış atipik hücreler izlendi. 

l ' u lıUcre gurupları arasında ise. pembe boyalı mezanşimal ara madde dik

ku ti çekti. 

K ıi.HSİNOİD 'rÜMÖR METASTAZLARI : Bol hücre izlendi ve hü oreler monomorfikti • . 
Unj .form görünümlü hücreler, lenfositten biraz büyüktü, diheziv gevşek 

ı';uruplar yada izole olarak bulunuyorlardı. Nükleuslar yuvarlak ~ada oval, 

i. n cc! r;ranülcr kromotine ve arasıra belirgin nükleole sahiptiler. Si toplaz-
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rni k granüller çok sayıda ve de~işik çaplarda izlendiler. Resim 19. 

Resim 19 : Karsinoid tUmör metastazı 

Sitoplazmaları izlenemeyen, uniform, 

yuvarlak nükleuslu tümör hücreleri. 

40X MGG 

LENFOMA İNFİLTRASYONLARI : Bizim vakalarımız içerisinde; 2 adet, Low 

Grade, folliküler lenfoma, ı adet, Hıgh grade, immunoblastik tip ve bir 

;ıdf! tte malign lenfoma tanısı vardır. Hıgh Grade, immunoblastik tip len

fonın tnnısı alan vakada; B immunoblastları andıran, lenfositten 4-5 kez 

dül w büyük, oval yada yuvarlak, vezik:üle nükleuslu, bir yada iki santral 

rı ijJcloole sahip ati pik lenfoid . elemanlar izlendi. Folliküler lenf oma tanı

f; 1 a lan vakada ise, normal lenfositlerden biraz büyük, dar si toplazmalı, 

ni i kleer krornatini kabalaşmış, nükleol belirginliği izlenmeyen, küçük çen

L i k J .i hücreler r;örüldü. 

r·r. A r , ı GN MElıANOM METASTAZLARI : Genellikle hücreden zenı~in ve monomorfik bir 

ı~örUnüm izlendi. Hücrelerin çoğu izoleydi. Yuvarlak yada oval olabildik-
•' 

.Lı ~ r i gibi, spindl olarakta izlendiler. Sitoplazma; özellikle küçük hücre 

: · ;uruplarında dar olduğu halde, orta çaplı hücre guruplarında geniş, köpük

c;ii ve pigmente olarak izlendi. Sık rastlanan bir bulgu olarak; ekzantrik 
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nlikleus yerleşimi, makronükleol ve intrasitoplazmik melanin pigmenti 

izlendi. Nadir olarak mitoz görüldü. Resim 20. 
~ 

Resim 20 ı Malign melanom metastaz 

Ekzantrik nükleuslu, melanin pig

menti bulunduran tümör hücresi. 

ıoox !mmersion oil MGG 

HEN AL H0CREIJ1 Kfü~SİNOM METASTAZI : Bizim vakalarımız içerisinde 1 adet 

renal hücreli karsinom metastazı bulunmaktadır. Aspiratta bol hücre iz~ 

l endi, nükleuslar ~enellikle merkezde,oval yada yuvarlak, belirgin nük

leolü içeriyordu. Bazı tümör hücrelerinde birden fazla nilkleus bulunuyor· 

du. Sitoplazmaları geniş ve ince vakuolerdi. Resim 21. 

~ . 

Rasim 21 ı ~enal hücreli karsinom 

metastazı. Belirgin nükleol, vakuo

ler si toplazınal ı tümör hü ere guru b' 

40X MGG 
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MALİGN EPİTELYAL TUMÖR METASTAZLARI : Kes~n. olarak tip ayırımı yapamad 

rnız vo!rnları bu guı.ııp içerisinde topladık. 220 llllllip-,n tü mörlük serimiz 

11-3 vaka, % 19.5' luk bir oranla izledik. 

Bu vakolarda; kümeler yada guruplar halinde, bazıları tek tek durmaya 

o; :; i.lirnli, do{~ir,ıik hUyüklükta nüklouslortı sahip, bazılarında belirgin 

vo hirdon fazla nUkleolün, bazılarında makronükleolün izlendiği tümör 

hü ere leri ~örüldü. Nükleus yerleşimi bazı tümör hü ere le rinde ekzantrik 

huzılarında ise oantraldi. 6 vakomızda sitoplazma içerisinde ince gra

nüler yapılar, l vakada pleomorfik dev hücreler izlendi. 

Sitolojik preparatlarda izlenen bu hücre morfolojisi ile kesin tip ta

.Y ini yapmak mümkün olmadığı için, bu guruba "malign epi te.lyal tümör me · 

tastazı" adı verilmiştir. Resim 22. 

Resim 22 : Malign epitelyal tümör 

metastazı. Belirgin nükleollü, ba

zofilik sitoplazınalı atipik hücre-

ler. 40X MGG 
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TARTIŞMA 

Ulkemizde henUz benign ve malign lezyonların tanısındaki de~eri 

yeteri kadar anlaşılamamış olan, ince i~ne aspirasyon biopsisi; Av

rupa Ulkeleri ve Amerika'da uzun yıllardan beri başarı ile kullanıl

maktadır (15,31,32) 0 

Karaciğer ince iğne aspirasyon biopsisi de; birçok yabancı mer-

kez ve son yıllarda Ulkemizde de giderek art~n bir sıklıkta klinik 

kullanıma girmiş ve gUvenilirliP,ini bUyUk oranda ispatlamıştır(ll,48). 

Kanser ölUmlerinde otopside o/o 4o-'o oranında hepatik metastazın 

izlenmesi, karaciğerin malign neoplazi metastazına ne kadar sık maruz 

kaldığının bir göstergesidir (10,53). Bunun yanısıra primer malignen

silerinin de, tanı ve tedavisi için doğru ve gUvenilir bir tanı yön

teminin önemi çok bUyUktUr (19 ,24,40) •' 

Radyolojik teknikler her ne kadar yUksek sensitivite ile b?patık 

neoplazmı ortaya çıkarsalarda, spesifik değildirler (21,24,25). 

Çeşitli klasik iğne doku biopsi teknikleri ile elde edilen doku 

örnekleri, kesin tanıyı vermekle birlikte bu yöntemlerin komplikas

yonları bir hayli yUksektir. Menghini yöntemiyle yapılan doku iğre 

biopsi ekipmanındaki kalın dış çap , İİAB'nde o,6 mm'ye dUşmekte ve 

komplikasyonları en aza indirgemektedir ,(9·,ıı,tm,53) ., 

Hepatik metastazlı hastalarda, Menghini yada Vim-Silverman tekniği 

ile yapılan karaciğer biopsilerinde tUmörUn teşhis oranı o/o 23~78 

arasında, ancak morbiditesi ise o/o 0,29 oranındadır. Bu; teşhis yUk-
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sekliği açısından nisbeten az, komplikasyonlar açısından yUksek bir 

orandır (44,48,50,53). 

Karaciğer metastazlarının teşhisinde, ultrason eşliğinde yapılan ince 

iğne aspirasyon biopsisi, Menghini tekniğinden daha yUksek teşhis 

doğruluğu oranına sahiptir (48). 

Karaciğer İİAB; ucuz, tekrarlanabilir, basit, gUvenilir ve minimal 

komplikasyonlu olm~sı neticesinde, klasik doku iğne biopsisinden daha 

fazla hepatik malignensi teşhisinde, klinik kullanıma girmiştir (22,31, 

111~,53). 

Karaciğer İİAB'nin major komplikasyonları son derece azdır (25,32, 

39,43). Wasastjerna; I?oo vakalık bir serisinde komplikasyon bildir

memiştir (27). Major komplikasyon olarak Lundquist; bir hastada la

parotorniye götUren intrahepatik hematom(32),Riska-Friman-Koss; bir 

ra stada fa tal intraabdominal hemoraji (39), Schlutz ve ark.ları; bir 

vakada safra peritonit! (43), lıtldirmişlerdir. 

Arasıra minör komplikasyonlar olarak; hafif ateş, abdominal ağrı ve ra 

hatsızlık hissi, minimal pneumothoraks ortaya çıkabilmektedir (25). 

Karaci~er İİAB'nin major kontrendikasyonları ise; kontrol edile

meyen kanama diatezleri, hidatik kist hastalığı ve hemanjiomlardır 

( .)l~). 

Hidatik kist hastalığı; t~melde ultrason ile sıklıkla teşhis edilse 

bile, basit kistler ile ayırımı gUçtUr. Ca.son~ deri testi yardımcı 

bir faktördUr (34). Ancak hidatik kist şUphes1 olan lezyonlarda dahi 

karacieer İİAB uygulanmamalıdır (2?). 
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Solbiati ve ark.nın; 33 vakalık hemanjiom serisinde, 24 aspirat

ta yalnızca periferik kan elemanları, 5 vakada kanla birlikte endo

telyal hUcreler ve 4 vakada kapiller yumakları izlenmiştir (46). 

TIP.patik hemanjiomlar, İİAB için relativ kontrendikasyondur (34). Spe

sifik ultrasonografik görUnUmleri olmadığı halde, komputerize tomo

grafi ve anjiografi .ile teşhis.'edilebilirler. LiteratUrde şimdiye 

dek İİAB sonrası komplikasyon ortaya çıkan hepatik hemanjiom vakası 

bildirilmemiştir (34,46). Ancak karaciğerdeki her tUrlU vaskUler tU

möre yapılan İİAB 1 nden sonra, hastaların 24 saat klinik olarak göz

lenmeleri tavsiye edilmektedir (34). Hepatik hemanjiomlu bir hastada 

İİAB sonrası hematokrit değerinin normale döndUğU blldirilmiştir (46). 

Karaciğer abseleri; radyolojik olarak , primer yada sekonder ka

raciğer maligniteleri ile karışabileceklerinden (34)1 nekrotik mater

yal içerisinde malign hUcrelerin ekarte edilmesi için dikkatli bir ta

rama, yalancı negatif teşhisi önleyecektir (21, 34,40,53)
0

• 

Amorf nekrotik materyal veya hemosiderin pigmentli granUler nekrotik 

materyal izlenen yaymaların "amebiazis" yönUnden araştırılmasının 

faydalı olacağını bildirmişlerdir (11). 

Guckian ve Perry; I505 vakalık karaciğer hiopsisi serisinde; t:e

pati k granUlom oranlarını o/o 2 .5, Iversen ve ark. 28I3 vakalık bir 

seride o/o 9.3 olarak bildirmişlerdir (47). 

Sirotik proçeslerde, operatörUn unutmaması gereken nokta, iğne 

karacieere girerken keçeye batırma gibi bir hissin alınmasıdır (54). 

Ayrıca yine fibrozis nedeniyle, relativ olarak az sellUler materyal 

elde edilir (37). 
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21 primer bilier siroz vakalık bir seride, Sipponen ve ark.ları, 

rubeanic acid boyasıyla o/o 38 oranında bakır depozitlerini göstere-

bilmişlerdir (45). 

Bri ts; beli.rgin pleomorfi zm(nUkleer) gCSsteren siroz vakalarında 

bizar nUkleer değişiklikler gösteren hepatosellUler karsinom yönUnden 

araştırma yapılmasının gerekli olduğunu bildirmişlerdir (37). 
' . 

Sherlock ve ark.ları; karaciğer tUmörlerinin teşhisinde doku 

biopsi imprintleri ve asit mayi incelemesine dayanan hlr çalışmada, 

tUmör teşhisini o/o I3 oronında gerçekleştirebilmişlerdir (41). 

Grosmann ve ark.ları ise; tek histolojik örnekle o/o 4!, ikinci 

bir hl. opsi ile o/o. 5lt, si tolojik ve histolojik incelemenin birlikte 

yapıldıf,ı durumlarda ise o/o 69 oranında l::aşarılı sonuçlar almış

lardır (19). 

Tao ve ark.ları ise; hepatik malignensilerin teşhisinde tek ince 

iğne aspirasyonu ile o/o 72 oranında başarı sağladıkları halde, asp1-

rasyonun 3 kez yapılması durumunda başarı oranının o/o 95'e çıktığını 

bildirmiştir (48). 

Bazı yazarlar hepatik malignensilerin değerlendirilmesinde, hem 

İİAB'n~n, hemde doku biopsisinin btrlikte yapılması gerektiğine deein

mektedirler (3,20) •. Doku b1opsisin1n özellikle, ince iğne aspirasyon 

biopsisi negatif geldiği halde, klinik ve görUntUleme yöntemlerinin 

lezyonun malign olduğundan kuvvetle şUphelendirdiği durumlarda yapıl

ması gerektiğini bildirmişlerdir (3). 

Bell ve ark.larının, I97 vakal1k bir serisinde, 20-22 gauge 1 luk 
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iP,neler ve ultrason eşliğindeyapılan fokal karaciğer lezyonu aspiras

yonlarında hem sitolojik, hemde histolojik doku kesiti örnekleri alın

mış, yalnızca doku kesitleri ile o/o 67, yalnızca sitolojik inceleme 

ile o/o 73, her ikisininde birlikte yapıldığı durumlarda ise o/o 8! 

oranında başarılı sonuçlar elde edilmiştir (4) •. · 

Aspirasyonun ultrason, komputerize tomografi, anjiografi, floro

skopi gibi görUntUleme yöntemleri eşli~inde ve multipl olarak yapılma~ 

sının teşhis doğruluğunu çok bUyUk oranda artırdığı hi.rçok yazar tara

fından bildirilmektedir (10,16,48,53)0 

Çeşitli merkezlerde bu yöntemlerle yapılan a~pirasyonların başarı oran

ları aŞağıdaki gibi özetlenebilir cı,21,34,40,44,50,53) o 

TABI.O 5 ı Çeşitli Merkezlerde Aspirasyonların Başarı Oranları 

METASTATİK MALİGN TtlMÖRLER BENİGN LEZYONLAR 

GörUntU.Ydn. Malign Benign Sensitivite Benlgn Yalancı Pozitif 

Alspaugh( 57) CT 

Ho ve ark' 29) F' 

Montali(39) u 
paganı CT 

Rosenblatt(49) u 
Schwerk(5I) u 

'l'atsuda(36) u 

Whitlach(?4) U,CT 

Zornoza CT,U,A,F 

CT :komputerize tomografi 

22 I 

5'5' I 

60 4 

90 4 

36 3 

47 l+ 

3 -
5o 4 

II 6 

o/o 96 

o/o 96 

o/o 94 

o/o 96 

23 

8 

34 

5 
o/o 92 I2 

o/o 92 8 

22 

o/o 93 25 

I8 

2 

I 

I 

I 

u : ultrason F : floroskopi A : anjiograr1 
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Bu tablodanda anlaşılacağı gibi karaciğer malignensilerinin teşhisinde 

İİAB ile ortalama o/o 94 gibi yUksek bir oranda başarılı sonuçlar alı

nabilmektedir. 

Aspirasyon materyallerinin değerlendirilmesinde, temel sitolojik 

kriterleri kullanarak benign veya malign ayrımını yapmak kolaydır, an

cak nadiren bir hiperplaziyi, hepatosellUler karsinomdan ayırmak gUç 

olabilir (11,ı~s,53). E~er nUkleus değişiklikleri ve artmış nUkleosi' 

toplazmik oranın birlikte bulunmasını, hepatosellUler karsinom tanısı 

için temel alırsak, yalancı pozitif sonuç ortaya çıkmaz, az oranda yalan

cı negatif sonuçlar elde edilebilir (2,11) 0 

Yalancı negatif sonuçların en sık nedeni; biopsi !~nesinin lez

yona. ulaşamamış olmasıdır ( 40.,44). Lezyon sağ lobun Ust bölUmlerinde 

yada lezyon 3 cm.den kUçUkse, iğne lezyona ulaşamayabilir (34,40). 

Nekrotik tUmörlerden alınan tlrnek1er ise abse gibi yorumlanabilir (34). 

İyi diferansiye lenfoma vakaları, inflamatuar diatez olarak, fibrotik 

neoplazmlar ise tUmör hUcreleri görUlmedi diye yorumlanabilirler (34)'. 

Bu nedenle kolanjiokarsinom vakaları, yoğun desmoplastik reaksiyon gös

terdikleri için, İİAB'nde tUmör hUcrelerinin izlenmesi oldukça gUçtur. 

Bizim vakalarımız içerisinde de, kolanjiokarsinom vakası teşhisi yok-
tur. 

Yalancı pozitif teşhisler nadir olmasına rağmen, siroz ile ilgi~ 

lidir (21,50). Aktif hepatosellUler hastaliklar ile ilgili inflamatuar 

değişikliklerde, ya1ancı pozitif sonuçlara yol açabilmektedir. Akut ve 

kronik inflamatuar l~zyonlar,; nUkleol belirginliği, multinUkleer dev 
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hUcreler, mitotik aktivitede ve nUkleus çapında artış gibi deV,işik 

regeneratif aktivite örneklerine yol açabilirler. Bu gibi displas

tik değişiklikler, si tolojik olarak maligni teyi taklit edebilir (3,, 
L~,20) 01 

İnce iğne aspirasyon biopsisi ile incelenen, hepatosellUler 

karsinom örnekleri genellikle monomorfiktir, dejeneratif lezyon

larda ise aksine genellikle polimorfizm, normal yada yUksek oran

da atipik hepatositler izlenir (l,18). 

Reaktiv yada regeneratir hepatositlerdeld makronUkleol, yanlışlıkla 

hepatosellUler karsinom lehinde yorumlanabilir (18,48). 

HepatosellUler karsinom yaymaları tipik olarak çok sellUlerdir ve 

karakteristik trabekUler dizilim bUyUk oranda izlenir. Bazı hepato

sellUler karsinom vakalarında asiner yada tubuler dizilim görUlebil

diği için bu vakalar, sıklıkla kolanjiokarsinoma ve adenokarsinoma 

ile karıştırılabilmektedir. Az di feransiye bazı vakalarda ise çok 

sayıda çıplak malign nUkleyslar, herhangi bir formasyon oluşturma

dan tek: başlarına izlenebilmektedir· (2 ,18) oı 

Reakti v hepatosi tler, hepatosellUler karsinom ve adenokarsino

nnın sitolojik g~rUnUmleri arasındaki farklar aşa~~daki gibi sırala

nabilir (18).Bu durum Tablo 6'da göstorilmiştiro 
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TABLO 6:HSK, reaktiv hepatosit ve adenokarsinomun sitolojik farkları 

Ffücre şekli 

Sitoplazma_ 

N/S ora.I 

NUkleol sayısı 

İnf lamasyon 

HUc.dizilimi 

N-ase boyası 

REAKTİV HEPATOSİT HEPATOSEL.KARSİNOM ADENOKARSİNOMA 
-~~----~------.--- -~~ ..... ------~·~.-..-- ~--------------
poligonal,polihedral poligonal,polihedral kolumnar,kUboidal,pleomorfik 

bazof ilik,granUler 

-/+ 

0-I( kUçük) 

-/+++ 

organize,küçük kor-
donlar 

+ 

bazofilik,granüler 

+++ 

I-2 ( büyUk) 

-/+ 

tek hücre,çıplak nük-
leus,trabeküler,asiner 

\)J 
en 

+ 

değişebilir,sekretuar aktivi-
te görUlebilir 

+++ 

değişebilir 

+/+++ 

asiner,glandüler,palizadlar 
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Cohen ve ark.ları ise; hepatosellüler karsinom ve nonnedplastik 

:taraciğer lezyohlarının ayırıcı tanısında aşağıdaki karşılaştırmala

::-ı yapmıştır (8). 
1 

,~ABLO 7 : Hepatosellüler karsinom ve nonneoplastik dokunun farkları .. 

HCC Nonneoplastik KC. 
52 vaka 30 vaka 

o/o o/o 

YUksek sellUlarite 83 53 

Asiner yapı 38 7 

TrabekUler yapı 65 IO 

Hiperkromazi 33 IO 

Pleomorfizm 7I 30 

DUzensiz granUler 'kromatin 73 I3 

Uniform belirgin nUkleol 60 20 

Multipl nUkleol 54 7 

Artmış N/S oranı 7I 3 

Atipik çıplak nUkleuslar 73 3 

Yukarıda da görUldUğU gibi; hepatosellUler karsinom ile nonneoplas

tik lezyonlar arasındaki en belirgin farklar, trabekUler yapı, art

mış nUkleositoplazmik oran ve atipik çıplak nUkleuslarda ortaya çık

maktadır (8) o Bu Uç kriterin si tolojik değerlendirmede daima akıl

da tutulması, bUyUk oranda yalancı pozitif sonuçları azaltacaktır. 

Tüm sitopatolojik kriterlere ve değerlendirmelere karşın, metas-
. ' 

tatik karsinomların bazı tUrleri, az diferansiye hepatosellUler kar-

sinom ile karıştırılabilmektedir (2,48,53)0 

Metastatik skuamöz hUcreli karsinom ile kUçUk hUcreli anaplastik kar-
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, sinomun, hepatosellUler karsinomun 
az diferansiye tipi ile ayırımın

da önemli bir problem yoktur •. 

Malign melanom; makronUkleolU ile hepatosellUler kars1noma benzeye

bilir. Dağınık, tek hUcreler her iki durumda' da olabilir, ancak ma

lign melanomda kaba trabekUler formlar görUlmez (18). 

Asini ve kUçUk trabekUller görUlen karsinoid tUmörde, mpatosellUler 

karsinom ile karıştirılabilir. Karsinoidde, tUmör hUcreleri kUçUktUr 

ve makronUkleol göstermezler. Sitoplazma ince granUlerdir ve açık ba!

zof111 kt1r (18) 0 

Metastatik adenokarsinom hUcre nUkleusları genellikle pleomorfiktir 

ve dUzensiz, kaba kromatine sahiptir. Tek yada çok sayıda nUkleol 

görUlebilir, oysa hepatosellUler karsinomada sıklıkla tek makronUk

leol izlenir. Adenokarsinom hUcreleri glandUler yapılar oluşturduk1a

rı gibi, palizadik dizilimleri ise kolonik adenokarsinom için tipik

tir ( 18, 25, 28) 0 A denokarsinom vakalarında, in trasellUler mUsinöz ma

teryal mucicarmine boyası ile g~sterilebilir (18). 

Son yıllarda çeşitli boyama teknikleride ·hUcre tiplerinin ayrı

mında yardımcı olabilmektedir. Prostatik asit fosfataz tekni~i ile 

lezyonun prostatik orjinli ol~p, olmadığı ortaya çıkarılabilir (18). 

Aminoasit naftalmidaY.'ın (amino acid naphthylamidase) safra ka-

nalikUllerini boyamasına dayanan te1mik, safra kanalikUlleri neoplas-
. ' vi 

tik ve nonneoplastik durumların her ikisinde de birde~ bulunabileceg 

için sınırlı tanı değerine sahiptir (36,51). 

HepatosellUler karsinomun; pseudosarkomatöz görUnUmlU olan var-

yantı metastatik ,sarkom olarak değerlendirilebilir. Fakat bu hatanın 
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olabileceP,inin akılda tutulması ve dikkatli bir inceleme, teşhisin 

doğruluğunu sağlayacaktır (18). 

HepatosellUler karsinom tanısında bazı enzimlerinde yardımcı ro

ıu vardır (49)o Ancak spesifik olmadıkları için bu rolleri oldukça 

sınırlıdır. 

'.L'sou ve ark.ları; 5' nucleotide phosphodiesteraze 1soenzyme •ru.n hepa

tosellUler karsinomlu hasta serümlarında bulunduğunu bildirmişler, an

cak aynı enzimin nonkanseröz sirozlu hastalarda da bulunduğu tesbit 

edilmiştir (49). 

Serum proline hydroxylase'ın hepatosellUler karsinom vakalarında yUk

seldiği, ancak aynı yUkselmenin feokromositoma ve lenfomalarda da iz

lenebildiği bildirilmiştir •. Klinikte sıkça kullanılan serum alfa-feto

protein kompleksi ise, hepatosellUler karsinomlu hastaların o/o 4o-90 

ında yUkselmiş olarak bulunur(2,49).Ancak testikUler, gastrik, pank

reatik ve pulmoner karsinomlar, viral hepatit ve bazı karaciğer has

talıklarında da yUkselmiş olarak izlenebilir (49). 

Metastatik hepatik karsinom vakalarındaJ Conn ve Yesner, postmor

tem karaciğer biopsilerinde, transtorasik yaklaşımla o/o 43, subkos

tal yaklaşımla o/o 49, her iki yaklaşımın birlikte yapılması durumun

da ise o/o ?8 oranında başarı elde etmişlerdir (9)o Yine aynı yazar

lar, yaptıkları bir diğer çalışmada bu oranları değişik merkezlerde 

o/o 7I olarak tesbi t etmişlerdir . (9,25). 

Bizim çalışmalarımızda ve literatUrde en sık oranda izlenen metastaz 

turu adenokarsinom metastazlarıdır (24,25,48). Kolonik adenokarsinom· 
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için tipik·sitolojik görUnUm tanımlanmasına rağmen biz ancak 3 vaka

mızda bu tanıyı izledik. Adenokarsinomların bir di~er alt grubu ola

rak mUsinöz adenokarsinomları aldık ve 2 vaka olarak tesbit ettik. 

Böylece 92 adenokarsinom metastazı vakasının 5''inde alt grup belir

leyebildik. 

Yassı epitel karsinom metastazlarında ise orjin en fazla , bron

kojeniktir (33) • Ma'rgolis ve ark. ları; 98 vakalık bronkojenik yassı 
. . 

epitel karsinomlu hastaların o/o ~Iiinde hepatik metastaz tesbit et

mi ş le rdi r ( 3 3) o 

KUçUk hUcreli anaplastik karsinom motastazlarında, yine sıklıkla 

pulmoner orjin rol oynar (33) o 

Hepatik anjiosarkomların teşhisinde, açık biopsi ve perkUtanöz 

klasik iğne biopsi kullanılan vakaların o/o I6'sında ağır intraabdominal 

kanamalar, o/o 5'' inde ise ölUm bildirilmiştir (30) • Bu nedenle teşhis

te ince iğne aspirasyon biopsfsinin kullanılması daha bUyUk önem ta-

şı. maktadır. 

Karaciğer anjiosarkomları nadirdir ve yüksek maligniteye sahiptir (29, 

30). Thorotrast enjeksiyonu, vinyl chloride, arsenik tedavisi, androje~· 
! • • ....... 

nik anabolik steroid alımı, bakır sülfat bileşi~leri ve Phenelzine alı

mı ile ilişkisi bildirilmiştir (?, 14,29,30,55). 

Hepatoblastomların çeşitli ko~jenital malformasyonlarla birlikte 

bulunnbilece~ide bildirilmiştir (6). 



41 

SONUÇ 

Karaciğerin, malign ve benign lezyonlarının tanısında, ince iğ

ne aspirasyon biopsisinin kullanılması pratik, ~ouz, minimal kompli

kasyonlu ve en önetµl.isi güvenilir bir yöntemdiro 

Karaciğer ince iğne aspirasyon biopsisi ile; kist hidatik, hemanji

om, abse, ekstramedüller hematopoezis, granülomatöz hepatit, yağlanma, 

siroti k proçes, hepatosellüler karsinom, _. anjiosarkom, hepato blastom, 

udcnokar sinom metastazı, yassı epitel karsinomu met~stazı, küçük hüc

reli karsinom metastazı, malign mezanşimal tümör metastazı, lenfoma 

infil trasyonu, karsinoid tümör metastazı, malign melanom metastazı, 

ronal hücreli karsinom metastazı, malign epitelyal tümör metastazla

rı gibi oldukça geniş bir spektrum içerisindeki. vakalara teşhis ko

nulabilmiş olması, bizce ince iğne aspirasyon biopsisinin tüm kara

ciğer lezyonlarında güvenilir ve emin bir yöntem olarak kullanılabile

ceğini göstermiştir. 
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O~T 

Bu tez çalışmasında ~I3 karaciğer ince 1ğne aspirasyon biopsi 

materyali bir kısmı retrospektif inceleme ile, bir kısmı rutin ça

lışma sırasında inceleme olmak Uzere, sitopatolojik tanı kriterleri 

yönUnden analiz edilmiş, literatUr ile uyumları g~zden geçirilmiş 

ve istatistik! analizleri yapılmıştır. 

Metastatik karaciğer karsinomlarının, primer karsinomlardan da

ha yUksek oranda bulunduğu izlenmiş, ayrıca metastatik karsinoml•r içe· 

risinde en bUyUk oranın "adenokarsinom metastazlar!na ait olduğu gö-

rUlmUştUr. 

LiteratUrUn gözden geçirilmesi ve blzim çalışmalarımız netice

sinde, karaciğer lezyonlarının tanısında ince iğne aspirasyon biop

sisinin ytlksek tanı değerine sahip olduğu dUşUnUlmektedir. 

Ancak burada önemli bir noktayı hatırda tutmak faydalıdır. As-

Pi rasyonu yapan ve sitopatolojik olarak değerlendiren hekimin aynı 

olması daha iyi ve gUvenilir sonuçların alınmasını sağlayacaktır. 

Bu imkanın her zaman olmaması ve gUçlUğU bilindiği için, klinikte 

aspirasyonu gerçekleştiren hekimin lezyonun lokalizasyonu, bUyUklUğU, 

görUnUmU, multipl olup olmadığı ve hastanın klinik ve laboratuar bul

guları hakkında ayrıntılı bir açıklaması, daha sağlıklı sonuçların 

alınmasını sağlayacaktır. 
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