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Özet

Lenfadenopati tüm yafllar› etkilemektedir. Malignensi için risk faktörleri ileri yafl, sert-fikse nodal yap›,
lezyonun iki haftadan uzun süredir bulunmas› ve supraklaviküler lokalizasyondur. Lenf nodu biyopsi en-
dikasyonu oldu¤unda teflhisi belirlemek için en anormal lenf nodu patolog taraf›ndan incelenmelidir. Bi-
yopsi için en büyük, flüpheli ve kolay ulafl›labilir olan lenf nodu seçilir. Biyopsi için supraklaviküler lenf
nodu ilk tercih, inguinal lenf nodu son tercihtir. Yeni immünohistokimyasal analitik tekniklerle, ince i¤ne
aspirasyon biyopsisinin sensitivite ve spesifitesinin artmas›na ra¤men diagnostik ifllemde eksizyonel biyop-
si tercih edilir. Nodal yap›n›n korunmas› lenfadenopatinin teflhisinde esast›r. 

Anahtar kelimeler: Lenfadenopati, biyopsi

Abstract

Lymphadenopathy: Clinical-Pathological Approach and Evaluation

Lymphadenopathy is a common pathology affecting all ages. Key risk factors for malignancy include
older age, firm fixed nodal character, duration of longer than two weeks and supraclavicular location.
When a node biopsy is indicated, excisional biopsy of the most abnormal node will best enable the pat-
hologist to determine a diagnosis. For biopsy, ideally the largest, most suspicious and most accessible no-
de is selected. Inguinal nodes offer the lowest yield and supraclavicular nodes the highest. Although the
advent of new immunohistochemical analytic techniques has increased the sensitivity and specificity of fi-
ne-needle aspiration, excisional biopsy remains the diagnostic procedure of choice. The preservation of
the architecture is critical to the proper diagnosis of lymphadenopathy. 

Keywords: Lymphadenopathy, biopsy

Lenfadenopati (LAP), lenf dü¤ümünün boyut
ve karakterindeki anormallik olarak tan›mlan›r.
LAP neoplastik veya inflamatuar hücrelerin lenf
nodunda ço¤almas› veya lenf nodunu invazyonu
sonucu oluflur. LAP genifl bir hastal›k tablosu so-
nucunda geliflir. Bu genifl tabloyu kolay ak›lda tu-
tulmas› amac›yla bafl harflerinin oluflturdu¤u “M‹-
AM‹” hat›rlat›c› sözcü¤ünü kullanarak kategorize
edebiliriz: Maligniteler, ‹nfeksiyonlar, Autoimmün
Hastal›klar, Muhtelif ve Seyrek Görülen Durum-
lar, ‹atrojenik Nedenler.

Birinci basamak sa¤l›k merkezlerine baflvu-
ran hastalarda s›kça gözlenen LAP, tipik olarak
bölgesel bir zedelenme veya enfeksiyona ba¤l›-
d›r. LAP ile seyreden ciddi hastal›k tablolar›nda,
hastay› ve hekimi en çok endiflelendiren durum,
altta yatabilecek bir malignite varl›¤›d›r.

LAP nedeniyle baflvuran tüm hastalar içerisinde,
malignite prevalans›n›n oldukça düflük oldu¤u belir-
tilmektedir. Birincil basamak sa¤l›k merkezlerine
baflvuran hastalarda yap›lan üç çal›flmada bu oran
s›ras›yla %3/238, 0/80 ve 1.1 olarak saptanm›flt›r. 
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Periferik LAP’›n s›k olmayan ancak daha
önemli ve ciddi nedenlerini ay›rmak için;

1) Lenfatik anatomi, 2) Drenaj yolu, 3) Böl-
gesel ay›r›c› tan› tablolar›, 4) Tam bir öykü
(yafl, yer, süre ve hastan›n maruz kald›¤› etyo-
lojik ajanlar/etmenler), 5) LAP bölgesine odak-
lanm›fl, ancak generalize tutulumu göz ard› et-
meyen iyi bir fizik muayene gereklidir.

Lenf Nodu Biyopsisinde Dikkat
Edilecek Noktalar

3 ana grupta de¤erlendirilir:

I- Biyopsi Öncesi Dikkat Edilecekler

II- Biyopsi ‹fllemi S›ras›nda Dikkat Edilecek-
ler

III- Biyopsi Sonras› Dikkat Edilecekler

I- B‹YOPS‹ ÖNCES‹ D‹KKAT ED‹LECEKLER

1) Öykü, 2) fizik muayene, 3) klinik tan›da
dikkat edilecekler diye ay›rabiliriz.

1- Öyküdeki ipuçlar›

Yafl: LAP’›n malign etyolojisinin çocukluk
ça¤›ndaki oran› oldukça düflüktür. Ancak yafl-
la birlikte art›fl gösterir. Neonatal periyotta ve
sa¤l›kl› çocuklarda servikal, inguinal ve aksil-
ler bölgelerdeki lenf nodlar› ele gelen büyük-
lükte saptanabilir. Çocuklardaki LAP’›n ço¤u
enfeksiyöz ve benign etyoloji kaynakl›d›r. Bir
çal›flmada lenf nodu biyopsisi uygulanan 628
hastada benign veya kendili¤inden iyileflen ne-
denlerin yafla aral›klar›na göre oran› belirtil-
mifltir. Buna göre; 30 yafl›n alt›nda %79, 31-50
yafl aras› %59, 50 yafl üstünde %39 olarak sap-
tanm›flt›r.

Süre: ‹ki haftadan k›sa veya 1 y›ldan uzun
süren, ancak progresif bir boyut art›fl› göster-
meyen LAP’lar›n neoplastik olma olas›l›¤› ol-
dukça düflüktür. Ancak nadir istisna durumlar
vard›r. Örne¤in, düflük dereceli Hodgkin veya
non-Hodgkin lenfoma ile nadir baz› kronik

lenfositik lösemi olgular›nda uzun seyir gözle-
nebilir.

Maruz kal›nan ajanlar: Bu yönden tam bir
öykü al›nmas› LAP etyolojisi aç›s›ndan önemli-
dir. Hayvan ya da böcek ›s›r›¤›, kronik ilaç kul-
lan›m›, enfeksiyöz temas, tekrarlayan enfeksi-
yon öyküsü gibi bilgiler inatç› bir LAP’› de¤er-
lendirmede oldukça önemlidir. Seyahat ve im-
münizasyon durumu da ö¤renilmelidir. Çünkü
tüberküloz, trypanosomiasis, leishmaniasis,
brusella ve flarbon gibi hastal›klar inatç› LAP
tablosuyla birlikte seyredebilir.

Sigara ve alkol kullan›m ya da ultraviole
radyasyon gibi çevresel ajanlara maruz kal›n-
mas› iç organ, bafl-boyun ve deri malignite
kuflkusunu art›r›r. Mesleki olarak maruz kal›-
nan silikon veya berilyum gibi maddeler de
LAP’a neden olabilir.

Ailesel ve seksüel öykü: ‹nguinal lenfadeno-
patilerin araflt›r›lmas›nda cinsel yolla bulaflan
hastal›klar›n varl›¤› aç›s›ndan seksüel öykü ol-
dukça önemlidir. AIDS’li hastalardaki lenfade-
nopatilerin ay›r›c› tan›s›nda genifl bir hastal›k
tablosu düflünülmelidir. Bu grupta Kaposi sar-
komu, ve non-Hodgkin lenfoma gibi maligni-
telerdeki art›fl akla getirilmelidir. 

Meme karsinomu, ailesel displastik nevüs
sendromu ve malign melanom gibi bir aile öy-
küsünün varl›¤›, neoplastik nedenli LAP kufl-
kusunu art›r›r.

Efllik eden semptomlar: Sistemlerin tam ola-
rak gözden geçirilmesi, periferik lenfadenopa-
tinin de¤erlendirilmesinde önemlidir. Belirgin
bir servikal LAP ile periferik yaymada atipik
lenfositoza efllik eden; atefl, yorgunluk ve k›-
r›kl›k gibi semptomlar›n varl›¤›, enfeksiyöz
mononükleozu akla getirmelidir. Ciddi atefl,
gece terlemesi ve vücut a¤›rl›¤›n›n %10’undan
fazla aç›klanamayan kilo kayb› Hodgkin lenfo-
man›n “B” semptomlar›d›r. Hastal›¤›n evresinin
art›fl›yla bu semptomlar›n görülmesinde de be-
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lirgin art›fl gözlenir. Bir çal›flmada Stage I’deki
hastalarda %8, Stage IV’teki hastalarda ise %68
oran›nda görüldü¤ü bildirilmifltir. Bu semp-
tomlar non-Hodgkin lenfomal› hastalar›n da
%10’unda görülmektedir.

Artralji, kas güçsüzlü¤ü ve baz› tip deri dö-
küntüleri, romatoid artrit, lupus eritematosus
veya dermatomiyozitis gibi otoimmün bir has-
tal›¤› düflündürebilir. Daha spesifik baz› soru-
lar da yard›mc› olabilir. Örne¤in, az miktarda
dahi olsa alkol al›m›ndan sonra lenfadenopati
bölgesinde geliflen a¤r›, Hodgkin lenfoma gibi
bir neoplazinin nadir fakat oldukça spesifik bir
bulgusunu ortaya ç›karabilir.

2- Fizik muayenedeki ipuçlar›

Fizik muayene, bölgesel lenfatik drenaj bil-
gisi ›fl›¤›nda yap›lmal›d›r. Generalize lenfade-
nopati olas›¤›n› da içerecek flekilde tam bir
lenfatik muayeneyi içermelidir. Deri, malignite
veya travmatik bir lezyonun varl›¤› aç›s›ndan
mutlaka muayene edilmelidir. Travmatize bir
bölge, olas› enfeksiyonun girifl yeri olabilir.
Lenfadenopatiye efllik eden splenomegali var-
l›¤› oldukça önemli olup; ay›r›c› tan›da enfek-
siyöz mononükleoz, lenfoma, lenfositik löse-
mi, hairy cell lösemi ve sarkoidoz gibi tablola-
r› düflündürmelidir.

Bafl-boyun LAP: Çocuklukta s›k görülen ser-
vikal LAP, yaflla birlikte azalmas›na karfl›n; bi-
rincil sa¤l›k merkezlerine baflvuran eriflkin has-
talar›n %56’s›nda tespit edildi¤i belirtilmifltir.
Servikal LAP’lar›n en s›k nedeni enfeksiyonlar-
d›r. Çocuklarda tipik olarak akut ve kendini s›-
n›rlayan viral enfeksiyonlarda gözlenir. Ço¤u
olgu h›zl› bir flekilde iyileflir. Ancak atipik mi-
kobakteri, kedi t›rm›¤› hastal›¤›, toksoplasmo-
zis, Kikuchi lenfadeniti, sarkoidoz ve Kawasa-
ki sendromu gibi baz› durumlarda, aylarca sü-
ren ve maligniteyle kar›flt›r›lan LAP’lar geliflebi-
lir.

Bafl-boyun grubundaki supraklaviküler LAP

büyük olas›l›kla maligniteyi düflündürür. Bu
nedenle supraklaviküler bölge çocuklarda bile
muayene edilmelidir. Bu bölgedeki LAP’lar›n
malignite yayg›nl›¤› tam olarak bilinmemekle
birlikte, baz› biyopsi serilerinde %54-85 aras›n-
da oldu¤u belirtilmektedir.

Aksiller LAP: Üst ekstremitelerin lenfatik
drenaj› aksiller lenf nodlar›na olur. Üst ekstre-
mitenin lokal enfeksiyon ve hasarlara s›k ma-
ruz kal›fl› nedeniyle, aksiller bölge LAP’lar›n›n
ço¤u non-spesifik veya reaktif bir etyolojiye
sahiptir. Toksoplasmozis, tüberküloz ve enfek-
siyöz mononükleoz gibi uzun seyirli lenfade-
nopatinin enfeksiyöz nedenleri, nadiren sade-
ce aksiller lenf tutulumu yapar. Aksiller bölge-
de enfeksiyöz ajanlara ba¤l› inatç› bir LAP tab-
losuna inguinal bölgeye göre daha az rastlan›r.

Meme karsinomlar› s›kl›kla ve öncelikli ola-
rak, anterior ve santral aksiller nodlara metas-
taz yapar. Hastalar primer tümörün tan›s›ndan
önce, ele gelen aksiller LAP tablosu ile baflvu-
rabilirler. Hodgkin ve non-Hodgkin lenfomala-
r›n da aksiller bölge tutulumuyla bafllayan ve-
ya yaln›zca bu bölge tutulumu ile seyreden
formlar› nadir de olsa görülebilir. Antekübital
veya epitroklear LAP, lenfoma veya ekstremi-
tede mevcut bir melanomun bölgesel ilk me-
tastaz›n› gösterebilir.

‹nguinal LAP: ‹nguinal LAP s›k görülür.
Sa¤l›kl› eriflkinlerde, özellikle ç›plak ayakla
dolaflanlarda 1-2 cm’ye ulaflan inguinal lenf
nodlar› s›k olarak gözlenir. Enfeksiyonlar ve
benign reaktif nedenler en s›k saptanan etyo-
lojilerdir. Malignite kuflkusu oldukça düflüktür.

S›k olmamakla birlikte Hodgkin ve non-
Hodgkin lenfomalar ilk bu bölgede tespit edi-
lebilir. Penis veya vulvan›n skuamöz karsinom-
lar›, melanom ve lenfomalar da bu bölgede
LAP’a neden olabilir. Deri tutulumu yapm›fl
testiküler malign neoplazilerde de inguinal
LAP geliflebilir. Penis veya uretral karsinomlu
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hastalar›n %58’inde inguinal LAP bildirilmifltir. 

Generalize LAP: ‹ki veya üzerindeki farkl›
anatomik bölgede lenfadenopati varl›¤› olarak
tan›mlan›r. Lokalize LAP’a göre, daha ziyade
ciddi enfeksiyonlar, otoimmün hastal›klar ve
yayg›n hale geçmifl maligniteler ile iliflkili ola-
rak geliflir. Spesifik incelemeler gerektirir. S›k
görülen benign nedenler aras›nda; çocuklarda
adenoviral hastal›klar, mononükleozis, baz›
farmasötik/kimyasal maddeler say›labilir. Bu
tablolar dikkatli bir anamnez ve muayene ile
belirlenebilir. Generalize LAP neoplazili hasta-
larda s›k olmamakla birlikte lösemi, lenfoma
ve ileri derecede yay›lm›fl metastatik solid tü-
mörlerde görülür. Hodgkin lenfoma ve metas-
tatik karsinomlar›n ço¤u tipik olarak anatomik
ard›fl›kl›k gösteren lenf nodlar›nda geliflir.

‹mmün yetmezlikli ve AIDS’li hastalarda ge-
neralize LAP genifl bir ay›r›c› tan› tablosunu
düflündürmelidir. Bunlar›n aras›nda; HIV virüs
enfeksiyonu, aktive tübeküloz, kriptokokkozis,
sitomegalovirüs, toksoplazma ve görülebilen
bir deri lezyonundan önce lenfadenopati ile
seyreden Kaposi sarkomu say›labilir.

Lenf Nodunun Özellikleri ve Boyutu

Sert ve a¤r›s›z lenf nodlar› malignite veya
granülamatöz hastal›klar aç›s›ndan daha an-
laml› olup ek incelemeler gerektirir. Örne¤in,
nodüler sklerozan Hodgkin lenfoma tutulumu
gösteren lenf nodülü; sert, fikse, s›n›rl› ve elas-
tik k›vamdad›r. Buna karfl›n viral enfeksiyon-
larda geliflen LAP; bilateral, hareketli, hassas
olmayan ve belirgin demarkasyon gösteren hi-
perplazik özelliktedir. A¤r›l› ve hassas LAP
non-spesifik olmakla birlikte, ço¤unlukla en-
feksiyona ba¤l› nodal inflamasyonu gösterir.
A¤r› veya hassasiyet nadiren neoplastik bir
lenf nodülünde de görülebilir. Bu durum, lenf
nodülündeki nekrotik merkeze olan kanamaya
veya h›zl› tümöral genifllemeye ba¤l› nodül
kapsülündeki bas›ya ba¤l› olarak geliflebilir.

Lenfadenopati klasik olarak 1 cm’den bü-
yük lenf nodunu tan›mlamakla birlikte, bu,
lenfatik bölgeye göre de¤iflkenlik gösterir.
Herhangi bir boyuttaki palpe edilebilen sup-
raklaviküler, iliak ve popliteal lenf nodlar› ile 5
mm’den büyük epitroklear lenf nodlar› anor-
mal olarak kabul edilir. Neoplastik etyolojiyi
düflündürecek tam bir nodal büyüklük yoktur.
Ancak iki ayr› çal›flmadan birinde 2 cm çap›n-
daki, di¤erinde ise 1.5 cm ve üzerindeki bü-
yüklüklerin, malignite veya granülamatöz has-
tal›k flüphesi için uygun bir bafllang›ç noktas›
oluflturabilece¤i belirtilmifltir. Boyutunun art-
mas› ve devaml›l›k göstermesi büyük olas›l›kla
malignite ile ilgilidir.

3- Tan›daki önemli noktalar

Yukar›da belirtilen faktörler ›fl›¤›nda, tam
bir anamnez ve fizik muayene hekimin lenfa-
denopati olgular›n› 4 ana grupta kategorize et-
mesini sa¤lar:

1. Benign veya kendili¤inden iyileflen hastal›k-
lar.

2. Otoimmün ve ciddi seyirli hastal›klar.

3. Maligniteyi düflündüren hastal›klar.

4. Aç›klanamayan nedenler.

Bulgular bu 4 gruptan biriyle uygun bulun-
duysa, flunlar yap›lmal›d›r: 

1. Benign, kendili¤inden iyileflen bir hastal›¤›
düflündürüyorsa; uygun tedavi, hastal›¤›n
beklenen seyri hakk›nda hastaya aç›klama
yap›lmas› ve persistan adenopatilerde izlem
uygulan›r.

2. Otoimmün veya ciddi seyirli enfeksiyöz ne-
denleri düflündürüyorsa spesifik inceleme-
ler yap›lmal›d›r.

3. Neoplaziyi düflündürüyorsa; laboratuvar in-
celemeler veya bilgisayarl› tomografi, mag-
netik rezonansl› görüntüleme ve ultraso-
nografi gibi radyolojik incelemeler yap›lma-
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l›d›r. Bu incelemeler, özellikle bafl-boyun
kanserli hastalar›n malign/benign lenf nod-
lar›n›n ay›r›m›nda önemlidir. Bunlar›n sonu-
cunda biyopsi yap›l›r.

4. Aç›klanamayan bir neden düflünülüyorsa;
birincil basamak hekimi ya da iç hastal›kla-
r› uzman› için en önemli sorun; öykü ve fi-
zik muayene bulgular›n›n tan› için anlaml›
bir ipucu vermedi¤i ve spesifik incelemele-
rin gerekti¤i durumdur. Aç›klanamayan len-
fadenopatili hastaya k›sa süreli bir antibiyo-
tik veya kortikosteroid tedavisi s›k olarak
uygulanmaktad›r. Ancak bu uygulamay›
destekleyecek bir aç›klama olmad›¤› gibi;
aksine tan›y› gizlemesi veya geciktirmesi
nedeniyle kesinlikle kaç›n›lmal›d›r.

Aç›klanamayan LAP’› araflt›rmada ilk ad›m-
da yap›lmas› gerekenler: 

1. Hastan›n ilaç kullan›m› sorgulanmal›,

2. S›k olarak gözlenmeyen LAP nedenleri akla
getirilmeli, 

3. Neoplazi için risk faktörleri yönünden tek-
rar de¤erlendirilmeli.

Tüm bunlara karfl›n tan› konulamad›ysa ve
hasta neoplazi yönünden düflük risk tafl›yorsa,
bölgesel LAP’l› hasta izlem alt›nda tutulabilir.
Generalize LAP’a neden olan ciddi hastal›klar-
da otoimmün veya enfeksiyon gibi etyolojiler
dikkatli bir araflt›rma ile ortaya ç›kar›labilir.

Aç›klanamayan LAP’lar›n ne kadar süreyle
gözlenmesi gerekti¤i konusunda tam bir fikir
birli¤i yoktur. Ancak ço¤u otör, bir aydan uzun
süren non-inguinal LAP’ta, spesifik incelemeler
ve biyopsi yap›lmas›n› önermektedir. Birçok
skorlama sistemi düzenlenmifl olmas›na ra¤-
men, lenfadenopatili hangi hastada biyopsi uy-
gulanmas› gerekti¤i konusunda da tam bir fikir
birli¤i yoktur. Bu konuda gerek hekimin hasta-
l›¤›n ciddiyeti hakk›ndaki kuflkusu, gerekse
hastan›n ilgi düzeyi göz önünde bulundurul-

mal›d›r.

II- B‹YOPS‹ ‹fiLEM‹ SIRASINDA D‹KKAT

ED‹LECEKLER

Lenf nodu biyopsisi de di¤er cerrahi müdaha-
leler gibi ciddiye al›nmadan giriflilecek bir ifllem
de¤ildir. Hastan›n flimdiki ve daha önce geçirmifl
oldu¤u hastal›klarla ilgili dikkatli bir öykü ile
tam bir fizik muayene lenfadenopatinin nedeni-
ni ayd›nlatabilir. Tam kan say›m›, periferik yay-
ma ve baz› mikrobiyolojik incelemeler gibi non-
invaziv yöntemler lenf nodu biyopsi gereksini-
mini önleyebilir. Ancak flu ak›lda tutulmal›d›r ki;
LAP’a neden olabilecek bir hastal›k tablosu ile
baflvuran hastada geliflen LAP, iyice analiz edil-
meden bu hastal›¤a ba¤lanmamal›d›r. 

Bu bölümde lenf nodu biyopsisinin endi-
kasyonlar›, yap›l›fl tekni¤i ve eksize edilen lenf
nodunda yap›lacak incelemeler ile ilgili baz›
prensipler belirtilecektir.

Lenf Nodu Biyopsi Endikasyonlar›
Lenf nodu biyopsisinin bafll›ca 5 ana nede-

ni vard›r.

1- Israr eden ve aç›klanamayan lenf nodu

büyümesi olan hastaya tan› koymak için:

LAP lokalize veya generalize olabilir. Soru-
na yaklafl›m bu duruma ve hastan›n yafl›, genel
durumu ve fizik muayene bulgular›na göre de-
¤ifliklik gösterir. Özellikle yüzeyel bir lenf no-
du veya lenf nodu grubunda lokalize bir LAP
varl›¤›; lenf drenaj bölgesindeki bir enfeksiyon
oda¤›n›n varl›¤›n› düflündürmelidir. Bu durum
titizlikle araflt›r›lmal› ve hemen lenf nodu bi-
yopsisine giriflilmemelidir.

Aç›klanamayan lenf nodu büyümesini ne
zamana kadar beklemeli? Bu soruya genel ola-
rak kabul edilen uygun bir yan›t vermek im-
kâns›zd›r. Olgunun durumuna göre de¤iflken-
lik gösterir. Lastik/elastik veya sert bir lenf no-
dülü, öykünün süresine bak›lmaks›z›n hemen
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ç›kar›lmal›d›r. Buna karfl›n, özellikle çocukluk
ça¤›ndaki yumuflak ve orta derecede büyüme
gösteren lenf nodlar› daha sonra sayaca¤›m›z
endikasyonlar olmad›kça nadiren ç›kar›l›r.

2- Lenfadenopatiye efllik eden kilo kayb›, atefl

gibi aç›klanamayan semptomlar› olan hasta-

n›n araflt›r›lmas› veya tan› koymak için:

Bu tip olgularda lenf nodu büyümeleri nispe-
ten önemsiz olabilir. Ancak di¤er incelemelerin
tan›ya götürmedi¤i durumlarda lenf nodu biyop-
sisi uygulan›r. Biyopsinin incelenmesi ile hasta-
n›n semptomlar›na neden olabilecek malign len-
foid bir neoplazi ekarte edilebilecektir. Di¤er
yandan biyopside gözlenen histopatolojik bul-
gularla tüberküloz veya di¤er baz› enfeksiyonla-
r›n varl›¤› veya sistemik lupus eritematosus gibi
bir tablonun kuflkusu belirtilebilir.

3- Kuflkulan›lan tan›y› do¤rulamak için:

Klinik öykü ve fizik muayene bulgular› bü-
yük olas›l›kla malign bir hastal›¤› düflündürebi-
lir. Fakat primer tümörün yeri belirlenemeye-
bilir. Bu durumda tutulum gösteren bir lenf
nodülünün ç›kar›lmas› gerekli olabilir. Örne-
¤in, bronfliyal karsinomlu hastada, tutulum
gösteren supraklaviküler lenf nodunun ç›kar›-
l›p incelenmesiyle, akci¤er karsinomunun tipi
belirlenebilir. Bunun sonucunda da uygun te-
davi planlanabilir. Benzer bir durum olarak,
farkl› grup multipl LAP’› olan ve klinik olarak
malign lenfoma düflünülen bir olguda tan›n›n
do¤rulanmas› amac›yla lenf nodu biyopsisi ge-
reklidir.

Bu kategori içerisindeki di¤er bir örnek de
dermatopatik lenfadenopatidir. Kronik deri has-
tal›¤› ve buna efllik eden belirgin büyümüfl yü-
zeyel LAP’› olan hastada, dermatopatik lenfade-
nopati tan›s›n› do¤rulamak için lenf nodu biyop-
sisi yap›l›r. Yine kronik romatoid artritli bir has-
tada lenf nodlar› büyüyebilir. Böyle bir tabloda,
LAP’a neden olabilecek di¤er hastal›klar› ekarte
etmek için lenf nodu biyopsisi yap›l›r.

Tekrarlayacak olursak, flu iyice anlafl›lmal›-
d›r ki, lenf nodu biyopsisi sadece hekimin me-
rak›n› gidermek için de¤il, tan› konusunda ak-
la uygun bir kuflku mevcut ise yap›lmal›d›r.

4- Bilinen malign bir hastal›¤›n yayg›nl›k

derecesini saptamak için:

Bu grupta; radikal tümör operasyonlar›ndaki
lenf nodlar›n›n ç›kar›lmas› veya evreleme ifllemi
için lenf nodu biyopsi uygulamas› yer al›r. Her
iki durumda da ç›kar›lan lenf nodlar›n›n histopa-
tolojik de¤erlendirilmesi hastal›¤›n yayg›nl›¤›n›
gösterecektir. Bu durum da tedavi ve prognozu
etkileyebilecek bir özellik gösterebilir.

5- Malign lenfomal› bir hastada, hastal›¤›n

geliflimini izlemek için:

Günümüzde lenfoid neoplazilerde çeflitli
küratif tedaviler uygulanmaktad›r. Bu nedenle,
lenf nodu biyopsisi sadece primer tan›y› do¤-
rulamak için de¤il; uygulanan küratif tedavinin
etkinli¤ini de¤erlendirmek için de tekrarlan›r.
Bu durum ile ilgili iki özel endikasyon vard›r:

a- Bilinen bir hastal›k tablosunda, normalde
etkili oldu¤u belirtilen bir tedavi uygulan-
m›fl olmas›na ra¤men, LAP’›n ›srarla devam
etmesi.

b- Etkili bir tedavi sonucunda remisyona gir-
mifl olan bir hastada yeniden LAP geliflmesi.

Tedavi uygulanmas›na ra¤men ele gelen ya
da anormal olarak gözlenen lenf nodunun, bi-
yopsi yap›larak de¤erlendirilmesinde flu tablo-
lar gözlenebilir:

1. Mevcut lenfoman›n hiyalinizasyon ve fibro-
zis ile destrüksiyonu

2. Hastal›¤›n devam etmesi

3. Farkl› bir hastal›¤›n varl›¤›

Son duruma örnek olarak blastik transfor-
masyonlar gösterilebilir. Bu transformasyonla
lenfoma high-grade bir tabloya dönüflebilir.
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Ayr›ca nadir olarak farkl› iki hastal›k bir arada
bulunabilir. Örne¤in, maligniteyle birlikte tü-
berküloz veya mantar enfeksiyonu bulunabilir.
Malignitenin tedavisi sonras›nda, efllik eden di-
¤er tablolar belirgin hale gelerek, lenf nodu-
nun büyük kalmas›na neden olabilir. Bu duru-
mun saptanmas›, uygulanacak ilave tedaviler
aç›s›ndan önemlidir.

Tam remisyondaki lenfoma/lösemili ya da
farkl› bir malignitesi olan hastada, yeni geliflen
LAP biyopsi endikasyondur. Büyüyen bu lenf
nodunun daha önceki radyoterapi bölgesinin
içerisinde olmas› radyoterapist aç›s›ndan
önemlidir. Hodgkin lenfoman›n tedavisi sonra-
s›nda büyüyen lenf nodunun, histopatolojik
de¤erlendirilmesinde basit reaktif hiperplazi
görülmesi nadir karfl›lafl›lan bir durum de¤ildir.
Bu durum da ancak lenf nodu biyopsisi yap›-
larak belirlenebilir. Benzer olarak non-Hodg-
kin lenfomal› hastalarda yeni geliflen LAP’›n
histopatolojik özelliklerinin, ilk biyopsi ile
benzer oluflu ya da daha yüksek dereceye
progresyon göstermifl olmas› yeni tedavilerin
planlanmas› aç›s›ndan önemlidir.

Lenf Nodu Biyopsi Tekni¤i
Detayl› bir cerrahi teknikten bahsetmek ko-

numuzun d›fl›ndad›r. Fakat dikkat edilecek ge-
nel ilkeleri belirtmek uygun olacakt›r.

Biyopsinin al›n›fl› ile ilgili özellikler

‹lk olarak flunu belirtmeliyim: Lenf nodu bi-
yopsisi çok kolay bir operasyon olmay›p ace-
mi ellere b›rak›lmamas› gereken önemli bir ifl-
lemdir. Normal bir lenf nodunu ç›karmak nis-
beten kolay olabilir. Fakat büyük ve patolojik
bir lenf nodunu kapsül bütünlü¤ü bozulmadan
intakt bir flekilde ç›kar›lmas› oldukça beceri is-
teyen bir ifltir. ‹yi bir histopatolojik de¤erlen-
dirme için, lenf nodunun sadece intakt olmas›
de¤il; ayn› zamanda (mümkün ise) minimal
travmaya maruz kalm›fl olmas› istenir. Doku-

nun kopar›lmas› veya çekilmesi gibi travmatik
durumlar, lenf nodunun yap›s›n› ve kapsül bü-
tünlü¤ünü bozabilir. “S›k›flt›rma artefakt›” deni-
len, lenfoid hücre nükleuslar›n›n tel veya lif gi-
bi uzamas›na neden olur. Oldukça yo¤un trav-
matize bir lenf nodu, tamamen yorumlanamaz
bir morfolojide olabilir. Lenf nodu kapsülünün
intakt kald›¤›, yo¤un travmatize durumlarda
bile iç yap› tamamen bozulmufl olabilir.

‹kinci nokta; biyopsi için hangi lenf nodu-
nun seçilece¤i ile ilgilidir. Büyümüfl tek lenf
nodu varsa bu sorun çözülmüfl demektir. An-
cak yayg›n LAP mevcut ise nas›l davranmal›?

Biyopsi için seçilecek lenf nodunun

lokalizasyonu

• Eriflkinlerde inguinal lenf nodlar› mümkün-
se ç›kar›lmamal›d›r. Çünkü bu lenf nodlar›
önceden geçirilmifl lenfadenit ile iliflkili
skarlaflma/fibrozis gibi de¤ifliklikler içerebi-
lir. Bu durum histopatolojik yorumda kar›-
fl›kl›¤a neden olabilir.

• Aksiller lenf nodlar›n›n ortalar›nda s›kl›kla
ya¤lanma (ya¤l› de¤iflim: fatty involution)
gözlenir. Bu de¤ifliklik de patologlar›n iste-
medi¤i bir durumdur.

• Servikal/supraklaviküler lenf nodlar› genel ola-
rak patologlar›n en tercih ettikleri bölgedir.
(Ancak hastalar da kozmetik/estetik nedenler-
le bu bölgeyi pek tercih etmeyebilirler).

Biyopsi için seçilecek lenf nodunun di¤er 

özellikleri

• En kolay ç›kar›labilecek olan lenf nodu her
zaman en iyi olan de¤ildir.

• Patolo¤un tercihi, hiç olmazsa ç›kar›lmas›
mümkün olan en büyük lenf nodudur.

• Cerrah aç›s›ndan küçük ve kolay ç›kar›labi-
lir olan› tercih edilecektir. Ancak bu lenf
nodu tam ve do¤ru tan› için yeterli olmaya-
bilir.
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• Büyümüfl multipl lenf nodu var ise, müm-
kün olan birkaç nodun ç›kar›lmas› daha de-
tayl› bilgi sa¤layabilir. Çünkü; ard›fl›k/yan
yana iki lenf nodunda her zaman benzer
görünüm bulunmayacakt›r.

Bu söylediklerimiz, esas olarak yüzeyel len-
fadenopati grubu içindi. Ancak torasik veya
abdominal lenf nodlar›n›n ç›kar›lmas› gereken
durumlar da vard›r.

• Medyastinal lenf nodu biyopsisi medyasti-
noskopi ile yap›labilir. Ancak bu yöntemle
al›nan biyopsi, ço¤unlukla yeterli ve uygun
olmamaktad›r. Bu nedenle bazen aç›k cer-
rahi giriflim ile biyopsi al›nmas› gerekebilir.

• Skalen lenf nodu biyopsisi sarkoidoz veya
karsinom gibi baz› akci¤er hastal›klar›n›
aç›klayabilir.

• Abdominal lenf nodlar›, günümüzde s›kl›kla
evreleme laparotomisinde ç›kar›lmaktad›r.
Hodgkin lenfoman›n evreleme laparotomi-
sinde, rutin mezenterik lenf nodu biyopsisi
pek yap›lmaz. Çünkü bu lenf nodlar› çok ile-
ri Hodgkin lenfoma d›fl›nda nadiren tutulur.
Ayr›ca mezenterik lenf biyopsisini takiben
yap›fl›kl›k ve buna ba¤l› komplikasyonlar›n
geliflme riski vard›r. Ancak tüm bunlara ra¤-
men mezenterik nod biyopsisi gerekli olabi-
lir. Örne¤in; apandisit ya da malignite kuflku-
lu bir barsak hastal›¤› nedeniyle uygulanan
laparotomi s›ras›nda, büyümüfl lenf nodu
saptanmas› biyopsi endikasyonudur.

Lenf nodu teknikleri ile ilgili bu bölümde
ince i¤ne aspirasyon biyopsisinden (‹‹AB) hiç
söz etmedik. ‹‹AB günümüzde yüzeyel veya
derin yerleflimli birçok patolojinin saptanma-
s›nda gittikçe artan bir flekilde kullan›lmakta-
d›r. Genel olarak mevcut patolojinin malign
ya da non-malign oluflu hakk›nda bilgi verir.
Uygulama say›s› ve deneyim artt›kça, ‹‹AB
yöntemi ile malignitelere do¤ru tan› koyma
oran› da artmaktad›r.

‹‹AB lenf nodunda karsinom metastazlar› gi-
bi durumlarda yeterli materyal sa¤layabilir. An-
cak patolo¤un tan› için olabildi¤ince fazla do-
kuya ihtiyaç duydu¤u durumlarda ya da yap›-
sal histomorfolojik de¤erlendirmenin çok
önemli oldu¤u lenfoma gibi hastal›klarda ‹‹AB
yeterli olmayacakt›r. Ayr›ca yukar›da de¤indi-
¤im gibi bu teknik yeni yeni geliflmekte olup
do¤ru tan› için oldukça fazla sitopatoloji dene-
yimi gerektirir. Lenf nodunun hematolenfoid
neoplazilerinde ‹‹AB ile tan› koymak, daha da
deneyim isteyen bir ifltir. Ayr›ca bu tip malig-
nitelerde immünohistokimyasal incelemeler ar-
t›k ço¤unlukla gerekli olmaktad›r. Oysa, ‹‹AB
yöntemiyle haz›rlanan yayma preparatlarda,
immünohistokimyasal uygulamalar henüz uy-
gun ve tam olarak yap›lamamaktad›r.

III- B‹YOPS‹ SONRASI D‹KKAT ED‹LECEKLER

Lenf Nodu Biyopsi Sonras›nda
Patolo¤un Klinisyenden Bekledikleri

Biyopsi örne¤i taze olarak m›, yoksa fikse

halde mi laboratuvara gönderilmeli?

Eksize edilen tüm lenf nodlar›n›n, ç›kar›l-
malar›n› takip eden en k›sa zaman içerisinde,
taze olarak incelenmesi patologlar için ideal
bir uygulamad›r. Ancak bu durum patolog ile
klinisyenin yak›n iflbirli¤ine ba¤l›d›r. Ne yaz›k
ki ülkemizde bu iflbirli¤i ço¤unlukla sa¤lana-
maz. 

E¤er klinisyen ile patolog aras›nda koordi-
nasyon yok ise biyopsi örnekleri fiksatif içeri-
sine konarak gönderilmelidir. Çünkü; fiksatife
konmadan gönderilen biyopsiler, al›n›fl›ndan,
patoloji laboratuvar›na ulaflt›r›lana kadar geçen
sürede otolitik dejenerasyona u¤rar. Bu durum
lenf nodülü biyopsilerinde daha bir öneme sa-
hiptir. Ayr›ca patoloji laboratuvarlar›na gelen
biyopsilerin ço¤u günün sonuna do¤ru incele-
nip takibe al›n›r. Bu durumda laboratuvara h›z-
l› bir flekilde ulaflt›r›lm›fl bile olsa, laboratuvar-
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da zaman yitirecektir. Tüm bu olumsuz durum-
lar› düflündü¤ümüzde; en iyisi materyalin fik-
satifte gönderilmesidir. Hatta fiksasyonun etki-
li olabilmesi için, lenf nodunun temiz bir bis-
türi ucuyla, düzgün bir flekilde ikiye ayr›lmas›
çok yararl› olacakt›r. Gerçekten de iyi bir fik-
sasyon, patolojinin temel hareket noktas› olup
sonraki tüm aflamalar› belirgin flekilde etkile-
yecek bir özelliktir.

Hangi fiksatifte gönderilmeli?

Günümüzde patoloji laboratuvarlar›nda en
s›k kullan›lan fiksatif %10’luk formalindir. Lenf
nodu biyopsileri için; B5, Bouin, Zenker, Alkol
gibi de¤iflik fiksatifler kullan›lmaktad›r. Ancak
bu biyopsilerde de en s›k kullan›lan›, yukar›da
belirtilen %10’luk formalindir. Patolog ile koor-
dinasyon söz konusu ise bu sorunun yan›t› da
otomatik olarak çözülmüfl olacakt›r. Çünkü pa-
tolo¤unuz kendi tecrübesi ve inceleme kalitesi
aç›s›ndan size kullanman›z› istedi¤i fiksatifi
söyleyecek, hatta temin de edecektir.

Biyopsi gönderme formu patolog için ne ka-

dar önemli?

En önemli eksikliklerden biri bu noktada
gözlenir. Ço¤unlukla biyopsi gönderme for-
munda sadece hastan›n ad›, soyad› ve “mater-
yalin histopatolojik de¤erlendirilmesi” gibi or-
talama bir ifade yaz›l›d›r. Oysa bu formda tam
ve okunakl› olarak mutlaka doldurulmas› gere-
kenler afla¤›da belirtilmifltir.

1. Hastan›n kimli¤i: Ad›, soyad›, yafl›, cinsiyeti 

2. fiikâyeti ile ilgili öyküsü: Süre, a¤r›, hassasi-
yet, di¤er semptomlar (atefl, gece terlemesi,
kilo kayb›)

3. Klinik ve laboratuvar bulgular›: LAP’›n yeri,
say›s› (tek/multipl), boyutu, radyolojik ve
kan bulgular›

4. Öz ve soygeçmiflindeki özellikler: SLE, roma-
toid artrit, otoimmün hastal›klar, konjenital

ya da edinsel immün yetmezlikler, varsa ön-
ceki lenfoma/lösemi veya di¤er malign ne-
oplazi öyküsü

Bu bilgiler patolog için gerçekten bu kadar
önemli mi? Patolojik incelemelerde yeni birçok
teknik gelifltiriliyor olmas›na karfl›n, halen en
önemlisi “histomorfolojik de¤erlendirme”dir.
Bu de¤erlendirmede ise elimizde iki veri kay-
na¤› vard›r:

1) Uygun yer, özellik ve teknikle al›nm›fl ve en
uygun patoloji laboratuvar teknikleriyle ha-
z›rlanm›fl olmas›n› istedi¤imiz preparatlar.

2) Hastan›n kimli¤i, flikâyeti, muayene ve la-
boratuvar bulgular› ile öz/soy geçmiflindeki
önemli dosya bilgileri.

Gerçekten de bu iki parametredeki herhan-
gi bir eksiklik kesinlikle patoloji raporunu et-
kileyecektir. Düflünürseniz LAP veya di¤er ne-
denlerle ilgili olarak, hastaya yapt›rd›¤›n›z la-
boratuvar incelemeleri için sizi en çok arayan
kifli patoloji uzman› olsa gerek (klinisyene ula-
fl›lmas› imkâns›z hale gelen büyük kurumlarda
e¤er aramaktan b›kmad›ysa ya da yaflas›n cep
telefonlar› diyelim).

Tüm bu aç›klamalar ›fl›¤›nda son söz olarak
flunu söylemeliyim: Lenf nodu ya da di¤er bir
dokudan biyopsi yap›lmas› düflünülüyor ise bi-
yopsi al›n›m›ndan önce bafllay›p, düzenlenen
patoloji raporunun de¤erlendirilmesine kadar
her aflamada, klinisyen ile patoloji uzman›n›n
iflbirli¤i içinde olmas› do¤ru tan› oran›n› kesin-
likle art›racakt›r.
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