Patolojik tanı
hakkında
ne biliyoruz?
Patologlar; hastalığınızın tanısını
koyan, tedavinizin kararına
katkı sağlayan patoloji
doktorları ne yapıyor?

İşte
burada…

Patolojik tanı
nedir?

Yani. Orada küçük bir
tümör var. Sanırım size
sorun çıkarmayacak.
Yine de tekrar kontrol
ettirmenizde
fayda var.
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Sakin olun
lütfen.
Tümör
konusunda
hemen
endişelenmeyin
bu kadar.

Ama tümör dediniz.
Yani kanser, değil mi?

Yani tümörden küçük
bir parça alacağız.
Bunu tanı için patolojiye
göndereceğiz. İyi huylu
mu, kötü huylu mu
belli olacak.

Örneğin tümörlerin
iyi huylu mu, kötü
huylu mu olduğu
ancak patolojik
inceleme
ile söylenebilir.

Nedir? Ne var orada? Bir
sorun mu var? Yalvarırım
söyleyin Doktor Bey.

Aman Allahım,
ne yapacağım ben şimdi?
Çok hastayım ben.
Çok gencim daha.
Hayatta yapacak daha
çok işim var.
Evlenmek, çoluk çocuğa
karışmak, hayallerim,
umutlarım
şimdi ne olacak?

Acele etmeyin. İyi huylu mu, kötü
huylu mu anlamamız gerekir.
O nedenle patolojik inceleme
yaptıracağız.

Nasıl yani?
Patolojik inceleme
de nedir?

Bakın açıklayayım.
Doktorlar hastalarını muayene
ederler, filmlerine bakarlar, kan
tahlillerini incelerler ve hastalığın
tanısını koyarlar. Ama bazen bunlar
yeterli olmaz.

Filme bakıp bunu
anlayabileceğinizi
düşünmüştüm.

Filme bakınca sadece burada
bir tümör var diyebiliyoruz.
Tümörün huyunu, tipini
belirlemek için tümörden
bir parça ya da iğneyle sıvı alıp
patolojiye gönderiyoruz. Orada
patoloji doktorları mikroskop
altında inceleme yapıyorlar.

İşte patolojik tanı böyle konuyor.
Bu tanıyı koyan uzman doktorlar
da patologlar oluyor.
Bir tümörün kanser olup
olmadığını, yani endişe edip
etmeyeceğimizi sadece
patologlar söyleyebilir.

Anladım sanırım.
Demek hiç
görmeyeceğim
bu patoloji doktorları
benim hastalığımın
tanısını koyacak.
Onlarla karşılaşmak,
onlara teşekkür etmek
isterdim.
Yazık.

Affedersiniz.
Konuşmalarınıza kulak
misafiri oldum da. Ben
Dr. Kemal. Bu hastanede
çalışıyorum. Patoloğum.

Evet, zamanlamanız
muhteşem oldu.
Siz devam eder misiniz
lütfen?

Örneğin;
• vücut sıvılarından konan sitolojik
tanı,
• biyopsi parçalarından konan
histolojik tanı,
• ameliyat sırasında hızlı tanı, yani
frozen inceleme.

Elbette...
Kısaca anlatayım.
Yöntemine bağlı olarak farklı
patolojik tanılar vardır.

Okuldaki biyoloji dersinden
hatırlıyorum.
Siz hücreleri mikroskopta
inceleyerek tanı koyuyorsunuz.
Sitolojik inceleme yani,
değil mi?

Bazen de
•otopsiler ile patolojik tanı konur.

Bravo, güzel soru! Sitolojik
incelemede temelde hücreleri
değerlendiriyoruz. Ancak biyopsi
parçalarında durum farklı. Belki
okuldan hatırlarsınız. Hücreler
dokuları oluşturuyor. Çoğu
zaman hastalıklar dokuda tanı
koyduracak mikroskopik değişiklik
yaparlar. Histolojik tanı da bu işte.
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Güzel bir tesadüf
oldu. Patolog
meslektaşlarımız kimi
zaman bizi ziyaret
ederler. Hastalar
hakkında bilgi
almak için. Bu sefer
size denk geldi.

Merhaba!
Ne güzel tesadüf?
Biz de sizlerden
bahsediyorduk.
Tanıştığımıza
memnun oldum.

Sanırım hastamıza
patolojik tanıyı
anlatıyordunuz, değil mi?

Gıcı

Örneğin,
bir hastanın balgamında
kanser hücresi olup olmadığını
anlamak, kanser tanısını koymak
için sitolojik inceleme yapılır.

Burada tanı için
hastadan alınan
örnek mikroskop
altında incelenir,
kanser hücrelerini
ararız yani.

Sitolojik tanı,
değil mi?

Evet öyle. Sitolojik incelemede
hastaların vücut sıvıları
ya da tümörden iğneyle
alınan sıvılar incelenir.
Kanser hücreleri bu örneklere
düşmüş ise sitolojik tanı konur.

Evet hatırlıyorum.
Amcamın bağırsağında
polip vardı.
Boru yutturmuşlardı.
Endoskopi değil mi?
Neyse, polipi bulup
almışlardı. Ona da
patolog baktı mı
acaba?

Bazen de tümörden parça
alınır. Buna biyopsi denir.
Mikroskopik inceleme
sonunda histolojik tanı konur.

Elbette bakmıştır.
Vücudumuzdan alınan her
parçanın patolojik incelemesinin
yapılması gerekir.
Tümörün kanser olup olmadığı
ancak böyle anlaşılır.
Ayrıca başka bazı hastalıkların
tanısının konması için de
patolojik inceleme şarttır.

Bazen de ameliyat sırasında
hızlı patolojik inceleme yapılır.
Burada birkaç dakikada tanı
verilmelidir.
Çünkü tanı ameliyatın gidişatını
belirler.
O nedenle de çok önemlidir.

Evet anladım. Yani patolojik tanının
hastanın tedavisi için çok önemli
olduğunu söylüyorsunuz, değil mi?

Ne yazık ki bazen de hastalığın
tanısı ancak otopsi incelemesi
ile konur. Otopside ölüm
nedenini araştırıyoruz.
Elde ettiğimiz verilerin
bilimsel önemi oluyor.

Kesinlikle. Patolojik inceleme
örneğin sizin için kesin tanıyı
sağlayacak.

Doğru ya!
Tümörüm olduğunu
unuttum birden.

Demek ki, sadece bir
film çekerek karar
veremeyeceğimizi anladınız
artık. Endişe edecek bir şey
yok bu arada. Biyopsi
alıp patolojik tanıyı
bekleyelim. Ondan sonra
tedaviyi konuşuruz. Biyopsi
konusunda anlaştık,
değil mi?

Patolojik tanı sonucu tümörümün alınmasına gerek olmadığına karar verildi.

Evet.
Teşekkür ederim.

Patolojik tanı konana kadar geçen aşamalar:
1. Doku alınması (biyopsi):

2. Patolojik tanı:

Endoskopi ile ya da dışarıdan iğne ile girerek tümörden
bir parça alınır. Bazen ameliyatla tümörün tümü ya da
tümörlü organ çıkartılır.

Alınan bu doku patolojik tanı için patoloji
laboratuvarına gönderilir.

3. Mikroskopik tanı için kesit
hazırlanması:

4. Mikroskopta tanı:

Patoloji laboratuvar teknisyenleri dokunun mikroskop
altında incelenebilir hale gelmesi için gerekli işlemleri
yapar. Bu işlemlerin kalitesi çok önemlidir ve tanının
doğruluğunu etkileyebilir.

Patolog (patoloji uzmanı) alınan dokuyu hem dışından,
hem de dokudan hazırlanan kesitleri mikroskopta
inceler. Hücrelerin ve dokunun özelliklerine bakarak,
tanıya ulaşır. Gerektiğinde ek incelemeler yapar. Elde
ettiği bulguları ve patolojik tanıyı bir rapor halinde
yazar.

5. Hastanın bilgilendirilmesi:
Patoloji raporu hastanın doktoruna iletildiğinde, doktor
hastaya bilgi verir ve birlikte tedavi yöntemi seçilir.
• Klinisyen hastanın tanısı için dokuyu çıkartır.
• Patoloji laboratuvarı teknisyeni dokudan kesit
hazırlar.
• Patolog tanıyı koyar.
• Klinisyen, patolog ve teknisyen işbirliği doğru
ve yeterli tanı için çok önemlidir.
• Hastalar nadir olarak patoloji çalışanları ile
karşılaşsalar da, patolojik tanıda emeği olan
herkesin hasta ile dolaylı ilişkisi vardır.
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