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Özet
Yaklafl›k 4 ayd›r süren ses k›s›kl›¤› nedeniyle 2 kez larinks biyopsisi al›nan 35 yafl›ndaki erkek hastaya
larinkste yang›sal infiltrasyon varl›¤› ötesinde bir yaklafl›mda bulunulamam›flt›r. 10 ay sonra baflka bir merkezde acil trakeostomi uygulanm›fl ve al›nan biopsiyle “diffüz büyük hücreli lenfoma” tan›s› konmufltur. K›sa bir süre sonra beliren yayg›n cilt lezyonlar›n›n patolojik bak›s›nda da lenfoma varl›¤› saptanm›flt›r. Genel
durumu bozuk olan ve derin anemi saptanan olgu kemoterapi planlama aflamas›nda kaybedilmifltir.
Bizler olgunun iyi örneklenememifl “primer larinks lenfomas›” olabilece¤i kuflkusundan yola ç›karak;
do¤ru ve tedaviye yard›mc› patolojik tan› ad›na neler yap›labilece¤ini irdelemeye çal›flt›k.
Anahtar kelimeler: Esrar, patoloji, tan›, gönül gözü, insanl›k
Abstract

Mystery of Pathological Diagnosis: In the Memory of a Case Where Azrael Was
More Dexterous Than Us
A 35-year-old male patient, had had two biopsies due to a 4 months’ hoarseness but he had not been given any diagnosis except chronic inflammation. Ten months later, he was diagnosed having acute
airway obstruction and tracheostomy was performed. Meanwhile in the histological evaluation of laryngeal and cutaneous biopsy materials, it was found to be “diffuse large cell lymphoma”. The case, whose
general condition had been becoming worse, died before chemotherapy could be started.
Starting from the suspicion that this case may be a not-so-properly-sampled case of “primary laryngeal lymphoma” we have tried to ponder upon what could be done in the name of a pathological diagnosis truly amenable to therapy.
Keywords: Mystery, pathology, diagnosis, eyes of soul and humanity

Girifl
fiöyle bir göz at›ld›¤›nda patoloji bilimi; çeflitli
boyalardan, lamlar ve lamellerden, mikroskoplardan ibaret cans›z bir mekân ile dokular›n hatta
cesetlerin kesildi¤i doktor FRANKESTE‹N laboratuvar›n›n bir bileflkesi izlenimini verebilir.

gelmifllerse!) hastaneden uzak sayfiyelerde yaflay›p postayla gönderilen preparatlar›n mikroskopik görüntülerini, patoloji kitaplar›ndaki resimlere benzetmeye çal›flarak en uygun tan›y› koyan;
t›p e¤itimini neden ald›klar› bile belli olmayan
mutlu insanlar olarak alg›lanabilir.

Patologlar da (tabii konular›nda yetkin hale

Oysa ne patoloji laboratuvar› medikal aletlerin
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l›klar› uzman›na konsülte ettirilir ve yeniden biyopsi al›n›r. Larenjektomi önerildi¤ini ö¤renen
klinisyenin beklentisi, skuamöz hücreli karsinom varl›¤›d›r. Lezyonun makroskopik görünümü karsinoma benzememektedir: Sa¤ bantta d›fl
yüzü düzgün, 1 cm çap›nda submukozal bir kitle mevcuttur. Mikroskopik olarak da, salim bir
epitel alt›nda yo¤un yang›sal hücre infiltrasyonu
saptan›r ve patolog gönül rahatl›¤›yla larinks
karsinomu olmad›¤›n› bildirir. Her ne kadar bizler rahat nefes alm›fl olsak bile hastan›n yak›nmalar› devam etmektedir.

sergilendi¤i bir stand ya da kasap dükkân›d›r; ne
de patolog bir gurme veya “birbirinin benzeri resimleri bulunuz” türü bulmacay› çözmeye çal›flan bir tatilci.
Tersine patoloji bilimi; tüm tababeti kapsayan
korkunç derinli¤i ve her biri bir patolog ö¤ütmeye haz›r tuzaklar›yla ilgi duyan her hekimi, bir
zombi filminde figüran olarak rol ald›¤› korkusuna düflürebilir.
T›bb›n her alan›nda oldu¤u gibi teknik ve bilimsel donan›m en gerekli faktörlerden olsa da;
materyal, laboratuvar›n girifl kap›s›nda ait oldu¤u insan›n öykü ve düfllerinden, geçmifl ve gelece¤inden soyutlan›p “kimliksiz bir spesmen”
olarak kabul ediliyorsa ve patolog-klinisyen iliflkisi gerçeklefltirilemiyorsa, ayn› kap›dan “olas›
patolojik tan›” de¤il, ancak “flüpheli patolojik tan›” verilebilir.

Eylül 96’da, 10 ay sonra hasta yeniden ayn›
onkolo¤a baflvurur. Amac› yine ayn›d›r: Ifl›n tedavisi görmek. ‹ki ay önce bir baflka merkezde
acil trakeostomi uygulanm›fl, bu esnada al›nan
biyopsiye diffüz büyük hücreli larinks lenfomas› tan›s› konulmufltur. Kap› kap› dolafl›p derdine
derman bulamamas›n›n tek nedeninin paras›zl›k
oldu¤unu düflünen hasta bu kez tedariklidir (!).
Elinde köylülerinin toplad›¤› bir tomar bozukluk
vard›r ve art›k kötü talihinin de¤iflece¤ini ummaktad›r.

Olgumuz, patolog-klinisyen iliflkisini sa¤layabildi¤imiz için gün ›fl›¤›na ç›kart›labildi ve elimizdeki materyaller tekrar incelendi¤inde, patolojik tan› koyma ba¤lam›nda somut bir yanl›fll›k
yap›lmam›fl oldu¤u görüldü.

‹leri derecede anemik olan hasta genel durumunun düzeltilmesi ve evreleme çal›flmalar›
yap›lmas› amac›yla yat›r›l›r. Taramalarda lenfadenomegali saptanamasa da hepatosplenomegali varl›¤› belirlenir. Ayr›ca yayg›n makülopapüler deri lezyonlar› oldu¤u görülür. Hasta bu
döküntülerin ne zamandan beri var oldu¤unu
hat›rlamamaktad›r. Al›nan deri biyopsisinde de
diffüz büyük hücreli lenfoma saptan›r. Genel
durumu h›zla kötüleflen hasta sistemik kemoterapi planlama aflamas›nda kaybedilir. Ailesinden nekropsi için izin al›namaz. Bu nedenle
lenfoman›n yayg›nl›¤›, tomografide saptanamayan lenfadenopati varl›¤› ve kemik ili¤i tutulumunun olup olmad›¤› gibi ayr›nt›lar bilinmemektedir.

Ancak bizler bu olguda spesmenin sadece larinksten de¤il, hastan›n kendisinden de kopart›l›p kimliksiz b›rak›ld›¤›na; yeterince uyan›k ve
›srarc› davran›lmad›¤›na, bu nedenle de e¤er
gerçekten “primer larinks lenfomas›” ise uygun
tedavi yap›lamad›¤›na inanmaktay›z. Burada olgunun, izini sürebildi¤imiz ve derleyebildi¤imiz
öyküsüyle bulgular› eflli¤inde patolojinin ne oldu¤unu ve ne olmas› gerekti¤ini vurgulayaca¤›z.

Geliflme
Aral›k 1995’te 4 ayd›r süren ses k›s›kl›¤› olan
35 yafl›ndaki erkek hasta hastanemiz onkoloji
bölümüne baflvurur. Amac›, radyoterapiyle total
larenjektomi iflleminden kurtulabilmektir. Baflka
bir ilde kanser tan›s›yla operasyon önerildi¤ini
belirtmektedir. Elinde al›nan biyopsiye iliflkin
belge bulunmamaktad›r.

Hangi merkezde yap›ld›¤› ve tan›s› ö¤renilemeyen ilk biyopsi haricindeki tüm örnekler, hastan›n ölümünden sonra merkezimizde toplanm›fl
ve konsülte ettirilmifltir. Deri biyopsileri haricin-

Böyle müphem bir öyküyle tedavi planlanamayaca¤›ndan hasta, kulak burun bo¤az hasta-

57

Patolojik Tan›n›n Esrar›: Azrail’in Bizden Atak Davrand›¤› Bir Olgu An›s›na

Lezyon nerede ortaya ç›km›flt›r?

de elde edebildi¤imiz preparatlar›n hiçbirine
“lenfoma” denilememifltir.

Aksilladan al›nm›fl lenf nodu olarak bildirilen
materyal, anaplastik büyük hücreli lenfoma olarak tan›land›r›l›p kemoterapiye bafllanabilir. Oysa lokalizasyonla ilgili bilgilenim hatal›ysa ve
skapulan›n alt yan›nda kas içinde geliflmifl bir
kitleyse, malign fibröz histiositomun pleomorfik
varyant› olabilir. Olgu muhtemelen kemoterapiden yararlanamayacakt›r ve kitlenin total, genifl
eksizyonu çok daha tedavi edicidir.

Bizler lenfoma varl›¤› konusunda uzlaflamasak bile, Ackerman’›n (1) deyimiyle “en iyi tan›
koyucu olan zaman” bir kez daha güvenilirli¤ini
kan›tlam›flt›r.

Sonuç
Patolojik tan›, belli bir zaman diliminde gerçeklefltirilmifl ve bitmifl bir eylem olarak alg›lan›r
ve bu eylemi biraz olsun canl› tutan tek özellik,
preparatlar›n tekrar de¤erlendirilebilir yani tan›n›n s›nanabilir olmas›d›r (2).

Bazen lokalizasyonu bilmek, benign-malign
ayr›m› yapabilmenin tek yoludur. Örne¤in, preaurikuler yerleflimli paraganglioman›n tan›s›, bu
lokalizasyonda paraganglion bulunmamas› nedeniyle malign-metastatik paragangliomad›r.

Oysa patolojik “tan› koyma” eyleminin öyküsü geçmifl zamanla de¤il, ancak genifl zamanla
anlat›labilir. Çünkü hâlâ yaflamaya; kendini do¤rulamaya ya da reddetmeye devam etmektedir.
Örne¤in, olgumuzda yafland›¤› gibi, patolog istedi¤i kadar yang›sal infiltrasyon desin, hasta sistemik lenfomayla kaybedilmiflse, bu, yaflayan ve
kendini reddeden bir tan›d›r (3-6).

Hastan›n öyküsünü bilmek, “patolojik tan›”
ba¤lam›nda at›labilecek en temel ad›md›r:
Multipl subkütan nodüllerle karfl›m›za gelen
ve mikroskopik bak›da iri, pleomorfik hücrelerden oluflmufl malign bir tümör saptanan olgudan
2 y›l önce bir nevüs eksize edilip materyalin çöpe at›ld›¤› bilinmezse, apigmente bir malign melanom metastaz› oldu¤unun bulunmas›, Amerika’n›n keflfi kadar yorucu, ayn› zamanda da rastlant›sal olacakt›r.

Önümüze ifllenmifl gelen her spesmen bir
kimli¤e sahiptir. E¤er bakt›¤›m›z dokunun
hangi canl›ya ait oldu¤unu bilmezsek, türe özgü bir de¤iflikli¤in nedenini düflünmekle saatler tüketebiliriz. Materyal insan kaynakl›ysa,
önümüzde uzun ve zorlu bir baflka labirent
aç›l›r: GEÇM‹fi.

Ailesinde Von Recklinghausen 1 tafl›y›c›l›¤›
oldu¤u bilinmeden, kiflideki hiperpigmente maküler lezyona nas›l “çil” de¤il de “café au laut”
denilebilir?

Olgumuzun cinsel kimli¤i nedir?
E¤er kad›nsa, o kolaycac›k karar verilen nazofaringeal anjiofibrom tan›s›, hemen daima erkekte gözlenen bir lezyon oldu¤u için flüphe götürür. Biyopsi materyaline veya hastan›n kendisine (!) bir kez daha dikkatle bakmam›z gerekir.

“GELECEK” söz konusu edildi¤inde birbirinden hiç de ba¤›ms›z olmayan patolog-klinisyen
ve hastan›n yaflayacaklar› iflin içine girer: Lezyon
benign ise hasta ve klinisyenin önünde mutlu
düfller ülkesinin yolu aç›lm›flt›r bile… Patolog
için ise daha sorun çözülmemifl, koydu¤u tan›
ile gerçek aras›ndaki uyum kesinleflmemifltir.

Olgu kaç yafl›ndad›r?
Ewing sarkomu olarak gö¤sümüzü gererek
tan›land›rd›¤›m›z bir kemik tümörü, bebekte geliflmiflse metastatik nöroblastom, yafll› birindeyse
lenfoma olma olas›l›¤› çok daha akla yak›n olmaz m›? Burada kusur, özel boyamalar gibi ileri
tetkiklerin yap›lmam›fl olmas› de¤il, tan›n›n realize edilmemesi de¤il midir?

Keratoakantom lehine yorumlad›¤› lezyon klinisyeni ve hastay› rahatlatabilir, ancak spontan
regresyon gerçekleflinceye kadar patolog rahat uyku uyuyamamal›d›r. Olguyu izleyerek tan›n›n do¤rulu¤unu s›namak, bir patolog için asla vazgeçmemesi gereken ve belki de en e¤itici unsurdur.

58

Patolojik Tan›n›n Esrar›: Azrail’in Bizden Atak Davrand›¤› Bir Olgu An›s›na

tan› ço¤u kez bizi onar›lmaz yanl›fllara sürükler.
Ancak lezyona en özgün ad›n konabilmesi için
kap› kap› dolafl›l›p preparatlar› konsülte ettirilen;
klinik belirtilerin netleflmesi için aylarca gözlenen bir olgu, genellikle konulan en do¤ru tan›dan tedavi ba¤lam›nda yararlanamaz. Bergman’›n (11) dedi¤i gibi “çok belirti bekleyen,
çok ölü bekler”. Bu yüzden sabr›n mutlaka bir
s›n›r› olmal›d›r.

Sunulan olguya bir türlü tan› konulamamas›ndaki en büyük neden, izleme ve iletiflim
eksikli¤idir. K›smen hastan›n düflük sosyoekonomik düzeyi ve sa¤l›k sistemindeki eksikliklere ba¤l› olsa bile, hele iletiflim konusundaki yetersizlik asla göz ard› edilemez. Sözüm ona, ço¤u bilgisayar a¤›yla donat›lm›fl
hastanelerimizde hâlâ hastan›n eline kapsaml› bir epikriz verilememekte, yap›lan ifllemler
adeta bir s›r gibi saklanmaktad›r. Belge sahibi
flansl› hastalar ise “en k›sa zamanda yok et!”
ortak komutu alm›fl gibi davran›rlar: Epikrizleri ya kaybetmifllerdir ya da asla yanlar›nda bulundurmazlar.

Zaten bizlerin as›l görevi, lezyonun seceresini ç›kartmak de¤il, tedavi fleklini de¤ifltirecek
lezyonlar› ay›rt edebilmektir. Çünkü karfl›m›zdaki ne bir parafin blok, ne bir preparat, ne de
dosyad›r. Karfl›m›zdaki, derdine çare bulmak
için var oldu¤umuz insan’d›r. Belki de patolog
do¤ru tan›ya teknik donan›m ya da bilgi yetkinli¤iyle de¤il; hastas›na gönül gözüyle bakabilmeyi ö¤rendi¤i zaman ulaflabilecektir. Ve fiair’in
(12) dedi¤i gibi bu bak›fl› ö¤reten bir okul yoktur, olmayacakt›r da…

Bu olguda ne ölümünden önce ne de sonra
yap›lan ilk biyopsiyle ilgili, hangi flehirde uyguland›¤› haricinde bilgi edinemedik. O ildeki tüm
hastaneleri taramam›z da fayda etmedi… Hastan›n kayd›na rastlayamad›k. Bereket lenfoma tan›s› konan yerde flans›m›z yaver gitti de, preparatlar› getirtebildik. Bu kez de sorun, bloktaki
materyalin çok küçülmesi ve yorumlanabilirlikten uzak olufluydu.

“Bak›n flimdi flu sayaca¤›m fleylerin
Okulu yok
Gökyüzünde rastgele bir bulut parças› için
Körükörüne olan tutkunlu¤un
A¤ac›n birine durup dururken abay› yakman›n
Sigara içmekten
Kibrit çakmaktan alaca¤›n›z keyfin
Okulu yok
Yaz geceleri c›rc›r böceklerini
Dinlemeyi bilmenin de okulu yok
Okulu yok ekme¤i peyniri domatesi
Küçümsememenin
Sözün saz›n oyan›n yazman›n
Halisini seçmenin
Daha buna benzer nice
Nice fleyin okulu yok
Aflk›n inanc›n insanl›¤›n okulu yok
Ama dilerseniz hepsini ö¤renebilirsiniz
Biraz çaba
Yeter”

Zaman tünelindeki yolculu¤umuzda baflka
bir flafl›rt›c› bilgi daha edindik: Lenfoma tan›s› almas›yla hastanemize gelmesi aras›nda geçen sürede hasta, ilimizdeki baflka bir merkeze daha
baflvurmufltu. Ulaflmaya çal›flt›¤›m›z preparatlar
getirtilmifl, konsülte edilmifl, belki de kesitlerin
demonstratif olmamas›ndan lenfoma tan›s›nda
uzlafl›lamam›flt›.
K›sacas› ses k›s›kl›¤› nedeniyle 3 ayr› flehirde,
3 kez larinks biyopsisi al›nan, son biyopsisi 3 ayr› merkezde incelenen, aylarca hastanelerde yatan bu insan; her seferinde yeni baflvuran biri gibi ele al›nm›fl ve fikir birli¤ine var›lm›fl bir tan›s›
bile olmadan kaybedilmifltir. Bizler için en ac›
olan, tan›land›r›labilen primer larinks lenfomalar›nda sistemik kemoterapiye bile gerek olmadan
radyoterapi ile tam remisyon sa¤lanabildi¤i gerçe¤idir (7-10).
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