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 Patoloji raporları hastalarımızı  tedavi ederken 
kullandığımız en temel veri 

 Kanser tanısı yanısıra hasta yönetiminde kritik 
önem taşıyan bilgiler de içeriyor 

 



Klinisyen  prostat kanserli hastalarda patoloji 
raporlarından hangi  bilgileri alıyor ve hasta 
yönetiminde neye ihtiyaç duyuyor? 

 İdeal raporun nasıl olması gerektiğine dair 
kılavuzlar var 

Gerçek hayatta farklı raporlar 

Bu çalışma sonucunda iletişimi arttırarak 
patoloji raporunda yer alması gereken verileri 
değerlendirmek, eksikleri saptamak ve eğitim 
programına almak 

 

 

 



 3 yönlü bir anket çalışması 
◦ Patolog:  rapor içinde hangi bilgiler yer alıyor? 

◦ Ürolog : hasta yönetimi için patoloji raporunda hangi 
veriler kullanılıyor, ne amaçla gerekli ve önemli? 

◦ Radyasyon onkoloğu : hasta yönetimi için patoloji 
raporunda hangi veriler kullanılıyor, ne amaçla gerekli ve 
önemli? 

 

 

 



 Patolog 
 A- Biyopsi 52 soru 

 B- Radikal prostatektomi 66 soru  

Ürolog 
 32 soruluk tek form 

 Radyasyon onkoloğu 
 12 soruluk tek form 

 Web tabanlı kullanımı kolay bir uygulama 

  

 
 



 28 KİŞİ YANITLADI 

 
 Uzmanlık eğitimi veren kurumlar %86 

 Uzmanlık süresi : >10 yıl %68 

 BİYOPSİ 
 Haftalık biyopsi sayısı : >5  %57 

 Tüm biyopsiler >10 kor  



PATOLOJİ RAPORU 
 

 Dış merkez raporuna kendi kurumunda ikinci 
görüs: %60 

 

 Kurumdaki patoloji raporu yeterli %93 
 

 Her kor ayrı rapor ediliyor mu? Evet %85 
 

 



 

 

 Gleason skorlama 

 Biyopsinin tümü için genel GS: %60    

 Her tümörlü kor için ayrı GS %40 

  

 Pozitif korların yeri  tedaviyi etkiliyor mu? Evet %55 

  

 Son dönemde GS  değişimi:( GS6↓ GS7↑) Evet %57 

 

 GS 2-5 rapor ediliyor mu?   Evet, nadiren %40 

    

  Tekrar değerlendirme istiyorum %70 

  Düşük dereceli olarak değerlendiriyorum %30 

 

 Biyopside kanser hacmi  
 + kor sayısı %92, kordaki tümör oranı/uzunluğu %96 

 

 

 



 PIN (yüksek dereceli) içeren kor sayısı belirtiliyor mu? 
◦ Evet %85, Hayır %10 

 PIN içeren kor sayısı kararınızı etkiliyor mu? 
◦ Evet %59 
 Kor sayısı önemsiz rebiyopsi %20 

 ≥ 2 kor PIN +, rebiyopsi %20 

 ≥ 3 kor PIN+ rebiyopsi %60 

 

 ASAP rapor ediliyor mu?    Evet %89 

 Ne yapıyorsunuz? 
◦ Kararımı etkiliyor %100 
 İkinci patolog görüşü %19 

 Rebiyopsi %96 

 



 PNI varlığı tedavi karar ve yönteminizi etkiliyor mu? 
 Evet %33, Hayır %66 

 PNI varlığında hangi tedaviyi tercih ediyorsunuz? 
 Sinir korumadan radikal prostatektomi %65 

 Radyoterapi %7 

 Sinir koruyucu radikal prostatektomi %7 

 EPY varlığı kararınızı etkiliyor mu? 
 Etkiler %59  Etkilemez %41 

Radikal prostatektomi yapmam %50 

Biyopsinin konsültasyonunu isterim %50 

 LVI varlığı tedavi kararınızı etkiliyor mu? 
 Etkilemez %88 



 Kronik prostatit rapor ediliyor mu? 
◦ Evet %78 

 Tedavi veriyor musunuz? 
◦ Hayır %75, Evet %25 

 



 Yıllık sayı:   >11 %78   <10 %22 

 RP materyalleri ile ilgilenen ayrı patolog? 
◦ Evet %44, hayır %55 

 RP materyalleri nasıl örnekleniyor? 
◦ Tümü örnekleniyor %48  

◦ sistematik kısmi %33   

◦ Bilmiyorum %18 

 



 Kararımı etkiler 
◦ VS invazyonu %96 

◦ EPY varlığı %95 

◦ GS %92 

◦ EPY yaygınlığı %88 

◦ Met LN sayısı %88 

◦ CS  pozitifliği %88 

◦ Tümör odak sayısı %79 

◦ CS + yaygınlığı %76 

◦ Mikros. mesane boynu + %72 

◦ Toplam tümör hacmi %68 

 Kararımı etkilemez 
◦ Benign bezlerin kapsüler 

insizyonu %92 

◦ PIN  %91 

◦ Perinöral invazyon %72 

◦ Indeks tümör yerleşimi %68 

◦ LVI %68 

◦ Tersiyer patern  %60 



 Kararımı etkiler 
◦ VS invazyonu %92 

◦ Met LN sayısı %84 

◦ CS  pozitifliği %76 

◦ CS + yaygınlığı %72 

◦ EPY %72 

◦ EPY yaygınlığı %68 

◦ GS %60 

◦ Met LN perinodal yay %60 

 Kararımı etkilemez 
◦ PIN %100 

◦ Benign bezlerin kap ins %96 

◦ İndeks tümör yerleşimi %92 

◦ PNI %84 

◦ LVI %80 

◦ Tersiyer patern %72 

◦ İndeks tümör hacmi %64 

◦ EPY yeri %64 



 30 KİŞİ YANITLADI 

 Uzmanlık eğitimi veren kurumlar %86 

 Uzmanlık süresi : 1-5 yıl  %53      >10 yıl %40 

 PROSTAT KANSERİ  

 Haftalık olgu sayısı: 1-4 %83 



 PATOLOJİ RAPORU 

 
◦ Yeterli %100 

◦ Harici raporda kendi kurumunda ikinci görüs: %43 

◦ Her kor ayrı rapor ediliyor mu? Evet %69 

◦ Gleason skorlama 

 Her tümörlü kor için ayrı GS %23 

 Tümü için genel GS: %76 

◦ Kanserli korun yeri tedavinizi etkiliyor mu? 

 Evet %40    hayır %60 

◦ PIN varlığı/odak sayısı tedavinizi etkiliyor mu? 

 Hayır %76 

 



 Radyoterapi ve/veya hormonoterapi almış 
olguda biyopsi raporunda GS belirtilmiş ise 
tedavi kararınızı etkiliyor mu?  
◦ Evet %76 

 Biyopside EPY varlığı tedavi kararınızı etkiliyor 
mu? 
◦ Evet %75  biyopsinin konsültasyonu isteniyor 

 Biyopside LVI varlığı tedavi kararınızı etkiliyor 
mu? 
◦ Hayır %61 

 



 Radikal prostatektomi materyali ayrı bir 
patolog tarafından değerlendiriliyor mu? 
◦ Evet %58 

 Kurumunuzda RP materyali nasıl 
örnekleniyor? 
◦ Tümü örnekleniyor %42  Bilmiyorum %39 



 Kararımı etkiler 
◦ VS invazyonu %96 

◦ EPY varlığı %96 

◦ GS %92 

◦ CS  pozitifliği %92 

◦ Met LN sayısı %76 

◦ Malign bezlerin kapsüler insizyonu %72 

◦ EPY yaygınlığı %68 

◦ Tümör odak sayısı %66 

◦ CS + yaygınlığı %66 

 Kararımı etkilemez 
◦ Benign bezlerin kapsüler 

insizyonu %84 

◦ Indeks tümör yerleşimi %76 

◦ Tersiyer patern  %68 

◦ PIN  %64 

 



 Kararımı etkiler 
◦ VS invazyonu %100 

◦ CS  pozitifliği %100 

◦ EPY %96 

◦ GS %92 

◦ Met LN perinodal yay %83 

◦ Mik mesane boynu inv %79 

◦ Met LN sayısı %75 

◦ CS + yaygınlığı %72 

◦ EPY yaygınlığı %60 

◦ LVI %56 

 Kararımı etkilemez 
◦ Benign bezlerin kap ins 

%88 

◦ Tersiyer patern %80 

◦ PIN %76 

◦ İndeks tümör hacmi %76 

◦ İndeks tümör yerleşimi 
%70 



 Klinisyenlerin  patoloji raporlarını 
değerlendirmesiyle ilgili farklılıklar mevcut 

 Patolog ve klinisyen iletişimi ile bunlar 
düzeltilebilir 

 Her bilim dalı eksikleri, açıkları  ortaya koymalı 
ve eğitim planlaması yapmalı (disiplin içi ve 
disiplinler arası) 

 Odak  grup (son yıl asistanı) 

 



 Tüm korların  ayrı raporlanması  

 GS 2-4 tanısı 

 GP 4, 5 mikroskopik özellikleri 

 Tersiyer patern 

 Tümör yaygınlığı 

 Yağ invazyonu 

 Yangı, BPH 

 

 


