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GİRİŞ

Günümüzde sağlık profesyonelleri, kavramak zorunda oldukları eşsiz 
miktarda bilgi ile hergün karmaşık tanılar koymak zorundadırlar. Kanıta 
dayalı tanı koymada kararsızlık, tedavi maliyeti ve sonucu açısından 
tüm süreci etkileyen tedavinin devamlılığını sağlamada en büyük 
sorunlardan biridir.

Entegre bilgi ve iş akışları sayesinde, Teşhis Karar Sistemleri hasta 
başında  tedavinin teminini, konunuz ile en ilişkilli, güvenilir ve güncel 
bilgileri sunarak desteklemektedirler. Değerlendirme sırasında, her 
olasılık, hataları azaltmaya yardımcı olacak araçlardan istifade ederek 
ele alınmalıdır. Bu olasılıklar:

• Yanlış yorumlama sonucu yanlış tanı

• Yanlış tetkik isteği

• Klinik kararın güncel kanıta dayalı en iyi uygulamalar ile 
desteklenmemesi

• Uzmanlık alanları ile disiplinler arası bölünmüş veriler
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Giriş

Bu sunumda, Klinik Konsültan Dr. Ximena Alvira ve Hematopatolojist

Dr. Jeremy Wallentine tarafından değerlendirilmiş olan gerçek bir klinik 

vaka üzerinden teşhis koyma sürecini örnek olarak aktarılmaktadır.

Buradaki amaç, kanıta dayalı ve güvenilir iki Klinik Karar Destek 

Sisteminin kullanımının, Anatomik Patoloji alanında nasıl rutin teşhis 

sürecine entegre edilebileceğini resmetmektir.
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* 10 yılda 91% oranında büyümüş tümör markerları üzerine yayımlanan makale 

sayısı(2007-2016).

Source: PubMed data. Search terms: tumour markers"[All Fields] OR "biomarkers, tumor"[MeSH Terms] OR ("biomarkers"[All Fields] AND "tumor"[All Fields]) OR "tumor 

biomarkers"[All Fields] OR ("tumor"[All Fields] AND "markers"[All Fields]) OR "tumor markers"[All 
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Vaka geçmişi

• Otuz yaşında bir kadın, bir haftalık sağ karın bölgesinde hafif ağrı 
şikayetiyle birinci basamak hekimine başvurur.

• İdrarda kırmızı kan hücresi ya da diğer sistemik semptomlar ile ilişkili 
hikayesi bulunmamaktadır.

• Fizik muayenesinde sağ bel ve sağ hipokondriyak bölgeyi kapsayan 
geniş bir kitle ortaya çıkıyor.

• Hasta nefrolojiye yönlendirildi ve abdominopelvic CT’sinde sağ 
böbreğin alt kutbunda ve orta bölgesi üzerinde 

nekroz alanları olan 14 × 9.5 × 8 cm boyutunda

geniş bir kitle açığa çıktı.

• Hasta ameliyata alındı ve                             

tümörün tüm böbreğe yayıldığı görüldü.

• Sol radikal nefrektomi uygulanıp ,

örnek histopatolojik analiz için gönderildi.
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Makroskopik özellikler
• Periferik adipoz dokunun alınmasından sonra 

böbrek ağırlığı 458 gr.

• Böbreğin üst bölümünde, 10 x 9 x 9 cm’lik, düz 
duvarlı kistleri bulunan kauçuksu kitle ve mukoid
dejenerasyon.

• Nekroz ve hemoraji alanları.

• Böbreküstü bezi normal.

Mikroskopik özellikler

• Slaytlar nekrozlu birkaç mikroskobik intratümöral
kist gösterdi.

• Belirgin ectatic kan damarları.

• Yetersiz sitoplazmalı tekdüze iğ hücreler 

• Kübik-kolumnar epiteloid hücrelerden oluşan gland
benzeri yapılar.

Source: Images extracted from www.clinicalkey.com and https://app.expertpath.com

http://www.clinicalkey.com/
https://app.expertpath.com/
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ExpertPath™ ile Teşhis Süreci

I log into ExpertPath, type some of the terms from the gross features to obtain diagnostic suggestions, and click on text to obtain a description of the cases and compare between possible diagnoses.

Ayırıcı tanılarımı oluşturma

ExpertPath™, kapsamlı anatomik ve klinik patoloji kararlarınızda destek sunan online bir kaynaktır.

• ExpertPath™’e giriş yapıp tanı önerilerini elde etmek için ilgili terimleri yazıyorum , vakaların açıklamasını 

görmek  ve olası tanıları karşılaştırmak için «Text « butonuna basıyorum.
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• Sonuç panelinde, karşılaştırmak istediğim tanıları seçiyorum.

Tanıları 

karşılaştırma 

ekranına ekle
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• “Compare” butonuna basarak seçilmiş tanıların makro- ve mikroskopik özelliklerini 
inceliyorum.
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• Ayırıcı tanıların makroskopik özelliklerini karşılaştırıyorum, cerrahi örneğin 

görüntüleri ile birlikte değerlendiriyorum.
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• Tüm bu teşhisler, ExpertPath™ içinde en son kanıtlar doğrultusunda kapsamlı olarak 
hazırlanmıştır.

• Bu sayede, ana özelliklerini derinlemesine gözden geçirebiliyorum, Key Facts( temel özellikler), 
Terminology, Etiology and Pathogenesis gibi…
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• ExpertPath™ ayrıca hematoksilin ve eosin boyalı doku örneklerimde mikroskopik
özellikleri gözden geçirmeme ve karşılaştırmama izin veriyor.
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• ExpertPath™ ile makro- ve mikroskopik özellikler temelli bu süreç sonrasında , olası tanı 
sayısını ikiye indirgiyorum.

• ExpertPath™ bana ayrıca, iki tümörü birbirinden ayırt etmemde güç verecek ve yardımcı 
olacak ek genetik ve immünohistokimya testleri sunuyor.

Kazanılmış Kistik Hastalık 

ile ilişkili Renal Hücre

Karsinomu

Sinoviyal Sarkoma

Tanıları daraltmak

Bununla birlikte, bilgimi ve hassasiyetimi daha 
da arttırmak için, ek tanı karar desteği 
ImmunoQuery®’ye güveniyorum.
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• ImmunoQuery®, Patoloji alanında immünohistokimya için kanıta dayalı 

karar destek sistemi sunan online bir kaynaktır. 

• Arama satırına iki ana teşhisimi yazıyorum ve üzerinde çalışmak için “Build 

Panel”e tıklıyorum.

ImmunoQuery® ile Teşhis Süreci
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• Antikorların, pozitif ve negatif yüzdesini, tarif ve test edilmiş vaka sayısını , atıf 
yapılmış makaleleri ve her tanıyı ne kadar iyi ayırt ettiği bilgisini veren “Kapsamlı
panel” ine anında erişiyorum(Differentiates, Does not Differentiate, Neutral).
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• İki tanı arasında ayrım yapmada en iyi bilgiyi veren antikorları elde etmek 

için “Önerilen Panel”e tıklıyorum.

Uygun olan paneli istedikten ve sonucu aldıktan sonra, sinoviyal karsinomanın

kesin tanısı için bu sonuçları ImmunoQuery® tarafından sunulan bilgi ile 

karşılaştırıyorum.

Şimdi, emin olarak, tedavi eden doktorun optimal tedavi planını geliştirmesini ve 

eğer mümkünse prognozu tahmin etmesini sağlayacak bir teşhis sunabilirim.



|  17

ve 

Desteği ile

Bir tanıya emin olarak ulaşabildim ve hastalığın yönetimi için yeterli bilgiyi 

sağladım.


