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ÖZET 

Jinekolojik kanserlerde Sentinel lenf nodu (SLN) uygulamaları ile ilgili sınırlı 

sayıda çalışmalar mevcuttur ve antijen sunucu hücreler olan dendritik hücre 

analizi konusunda ise bildiğimiz kadarıyla henüz araştırma bulunmamaktadır. 

Bu prospektif çalışmada erken evre, 32 serviks ve 24 endometrium kanserli 

toplam 56 hastada preoperatif lenfosintigrafi (LS), intraoperatif gama prob ve 

mavi boya yöntemleri kullanılarak SLN prosedürünün uygulanabilirliği 

araştırılmıştır. Ayrıca endometrium kanserinde tümör içermeyen SLN ve 

nonSLN’ı S-100 (+) dendritik hücre sayıları açısından karşılaştırılmıştır. Rutin 

histopatolojik incelemede H&E ile metastaz saptanamayan SLN’ları 

mikrometastaz varlığı açısından immunohistokimya ve atlayarak seri kesitler 

ile tekrar incelenmiştir. Her iki hasta grubunda da SLN bulma başarısı en 

yüksek yöntem %100 ile gama prob, 2. yöntem sırasıyla %87,5 ve %90,9 ile 

LS ve 3. yöntem %68,8 ve %83 ile mavi boya olmuştur. Hasta başına gama 

prob ile çıkarılan ortalama SLN sayısı serviks ve endometrium kanserlerinde 

sırasıyla 2,09 (1-5) ve 2,04 (1-5) olarak bulunmuştur. Rutin H&E ile metastaz 

saptanmayan iki hastada (bir serviks ve bir endometrium kanserinde) 

immunohistokimya ve seri kesitte mikrometastaz saptanmıştır. Serviks ve 

endometrium kanserlerinde histopatolojik analize göre, SLN’nun lenf 

nodlarındaki metastazı saptama açısından negatif öngörü değerleri sırasıyla 

%100 ve %95, yanlış negatif sonuçlar 0 ve 1 bulunmuştur. Gama prob ile 

bulunan SLN’ın büyük bir çoğunluğu (sırasıyla %80,6 ve %74) eksternal iliak 

ve obturatuar lokalizasyondadır. Endometrium kanserli  hastalarda metastaz 

içermeyen SLN’da ortalama S-100 (+) dendritik hücre sayısı metastaz 

içermeyen nonSLN’larına kıyasla anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 

(24,9+3,6 ve 15,4+3,01, p<0,05). Sonuç olarak, çalışmamızda serviks ve 

endometrium kanserinde SLN prosedürünün yapılabilir ve uygun olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca SLN’da nonSLN kıyasla yüksek dendritik hücre sayıları, 

bu nodların tümör antijenlerine karşı ilk immunstimulasyon bölgesi olduğunu 

düşündürmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Endometrium kanseri, serviks kanseri, sentinel lenf 

nodu, dendritik hücre, lenfosintigrafi 
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ABSTRACT 

Few studies have examined the feasibility of sentinel lymph node (SLN) 

procedure in gynecological tumors and according to our knowledge there has 

been no study so far on the analysis of antigen presenting dendritic cell in 

these tumors.The aim of this prospective study was to evaluate the feasibility 

of SLN detection in a total of 56 patients with early stage cancer (n=32 with 

cervical and n=24 with endometrial cancer) by using preoperative 

lymphoscintigraphy (LS), intraoperative gamma probe and blue dye. 

Additionally, the mean number of S-100 (+) dendritic cells in tumor-free SLN 

was compared with that of nonSLNs in endometrium cancer. SLN, which 

were negative by routine H&E examination were histopathologically re-

evaluated for the presence of micrometastasis by step-sectioning and 

immunohistochemistry. In both groups of patients with cervical and 

endometrial cancer the most sensitive method for SLN detection was gamma 

probe with a detection rate of 100%, followed by LS (87.5% and 90.9%) and 

blue dye (68.8% and 83%, respectively). The average number of SLNs per 

patient detected by gamma probe in cervical and endometrial cancer patients 

was 2.09 (1-5) and 2.04 (1-5), respectively. Micrometastasis not found by 

routine H&E staining were found by immunohistochemistry and step-

sectioning in two patients ( n=1 cervical , n=1 endometrial cancer). On the 

basis of the histopathological analysis, the negative predictive value for 

predicting metastasis in patients with cervical and endometrial cancer were 

100% and 95%, and false negative results were 0 and 1, respectively. The 

most common localization of the SLN was external iliac and obturatuar sites 

(80.6% and 74% respectively). The mean value of S-100 (+) dendritic cells in 

tumor-free SLN’s of patients with endometrial cancer, were significantly 

higher than that of  tumor-free nonSLN’s (24,9+3,6 vs 15,4+3,01, p<0,05). In 

conclusion, SLN prosedure is feasible in patients with cervical and 

endometrial cancer, morover significantly higher numbers of dendritic cells in 

SLNs compared to nonSLNs, may indicate that SLNs are the first sites of 

immunostimulation. Key Words: Endometrial cancer, cervical cancer,  

sentinel lymph node, dendritic cell , lymphoscintigraphy 
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1.GİRİŞ 

         

Endometrium kanseri jinekolojik kanserler arasında en sık görülen 

kanserdir. Herhangi bir tarama testi olmamasına rağmen hastaların büyük bir 

çoğunluğunda tanı anında tümör uterusta sınırlıdır. Erken evre endometrium 

kanseri tedavisinde günümüzde halen total histerektomi, bilateral salfingo-

ooferektomi ve geniş pelvik ve paraaortik lenf nodu diseksiyonu yer alır. 

Prognozda çok önemli olan lenf nodu tutulumu açısından lenf nodu 

örneklemesinde önerilen pelvik ve paraaortik lenfadenektomidir. Özellikle tüm 

pelvik lenf nodlarının çıkarılması endometrium kanserli hastalarda cerrahi 

evreleme prosedürü olarak kabul edilmektedir. Ancak bu yöntemin 

morbiditesi oldukça yüksek olup vasküler ve nöronal hasar, lenfokist ve 

adezyon oluşumu gibi birçok komplikasyonu da beraberinde getirir. Ayrıca 

lenfadenektomi, cerrahi süreyi uzatır, kan kaybını, postoperatif ileus ve 

enfeksiyon riskini arttırır. Erken evre endometrium kanserli hastalarda lenf 

nodu metastazı yaklaşık %10’dur ve bu hastalara çoğu zaman gereksiz 

lenfadenektomi yapılmaktadır. 

Serviks kanseri ise endometrium kanserinden sonra ikinci sıklıkta 

görülen jinekolojik kanserdir. Serviks kanserli hastalarda lenf nodu yayılımı 

birçok kanserde ve endometrium kanserinde olduğu gibi en önemli 

prognostik faktördür. Erken evre serviks kanserli hastalarda radikal 

histerektomi ve pelvik lenfadektomi en sık uygulanan cerrahi prosedürdür. 

Ancak erken evre serviks kanserli hastalarda da endometrium kanserli 

hastalarda olduğu gibi lenf nodlarında metastaz oranı düşük (%15-20) olup, 

bu hastaların %80’inde gereksiz lenfadenektomi yapılmaktadır. 

Son yıllarda birçok kanserde mortalite ve morbiditeyi azaltmak için yeni 

cerrahi stratejiler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Birçok araştırmada hastaya 

daha az zarar veren gerekli olan minimum cerrahiyi yapma eğilimi vardır. 

Sentinel lenf nodu biyopsisi de selektif lenfadenektomi ve ayrıntılı 

histopatolojik inceleme ile ek prognostik bilgi veren ve tedavi seçimini 

etkileyen yöntemlerden biridir. Sentinel lenf nodu biyopsisi meme kanseri ve 

malign melanom gibi çeşitli tümörlerde lenf nodu durumunu belirlemede 
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standart bir tanısal ve cerrahi prosedür olmuştur. Jinekolojik tümörlerde 

lenfatik yayılım en önemli uzak yayılım yoludur. Bölgesel nodal metastaz 

varlığı birçok kanserde olduğu gibi jinekolojik tümörlerde de postoperatif 

tedaviyi belirlemede önemli bir prognostik faktördür. Jinekolojik tümörlerde 

evreleme ve terapötik amaçlı olarak pelvik ve paraaortik lenfadenektomi 

yapılmaktadır. Ancak bu tümörlerin meme kanseri gibi diğer tümörlere göre 

rölatif olarak daha az  sıklıkla görülmesi, jinekolojik kanserlerde sentinel lenf 

nodu uygulamalarının nispeten az gelişmesine sebep olmuştur. 

Sentinel lenf nodu, tümör hücrelerinin yayıldığı ilk lenf nodudur. Tümör 

hücrelerini  karşılayan ilk lenf nodu olan sentinel nodun histopatolojik 

incelemesi, tümörün  yayılma olasılığı bulunan tüm lenfatik yatağın 

histopatolojisini yansıtmaktadır. Lenfadenektomide çıkarılan lenf nodlarının 

fazla sayıda olması nedeniyle rutin histopatolojik incelemede bu lenf 

nodlarının hepsinin ayrıntılı olarak incelenmesi mümkün olamamaktadır. Tüm 

lenf nodları ayrıntılı olarak incelenemediğinden metastaz içeren bazı lenf 

nodları yanlış olarak metastaz açısından negatif olarak yorumlanmaktadır. 

Sentinel lenf nodu biyopsisi, bölgesel lenf nodu diseksiyonu ile 

karşılaştırıldığında metastaz içerme olasılığı en yüksek olan bir veya birkaç 

adet nodun detaylı incelenmesi söz konusudur. Sentinel lenf nodu/ nodlarının 

rutin Hemotoksilen&Eozin (H&E) incelemesi yanı sıra mikrometastazların 

tanınmasını sağlayan birçok immunohistokimyasal ve moleküler yöntemler 

vardır.   

Literatürde jinekolojik tümörler içerisinde en çok vulva kanserinde 

sentinel lenf nodu çalışması vardır. Ancak serviks ve endometrium kanserli 

hastalarda sentinel lenf nodu tespiti ile ilgili sınırlı sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Ayrıca endometrium kanserli hastalarda yapılan sentinel lenf 

nodu ile ilgili yayınlarda sentinel lenf nodu/nodlarında immün sistem 

hücrelerinin matürasyonu ile ilgili henüz bir araştırma yayınlanmamıştır. 

Planlanan çalışmanın gerekçesi meme kanseri, malign melanom, vulva 

kanseri gibi birçok kanserde yaygın kullanım alanı bulan sentinel lenf nodu 

prosedürünün, sıklıkla erken evrede tanı alan endometrium ve serviks 

kanserli hastalarda da uygulanabilirliğinin ortaya konulmasıdır. 



 

 

3 

2.GENEL BİLGİLER 

 

2.1.Anatomi 

 

Embriyonel dönemde östrojen stimülasyonu sonucu paramezonefrik 

sistemden uterus tüpleri, uterus, serviks ve vajinanın üst kesimi gelişir (1). 

Uterus, mesane ile rektum arasında küçük pelvis içinde yerleşmiş, 

içinde kavitesi bulunan, kalın duvarlı müsküler bir organdır. Altta servikal 

kanalla vajinaya ve dış ortama, üstte ise sağda ve soldaki tuba uterina’ lar ile 

periton boşluğuna açılır (2,3). 

Ovum, ovariumdan atıldıktan sonra tuba uterina’ ya taşınır. Eğer ovum 

döllenirse uterus duvarına gömülür ve normal prenatal gelişmesini 

tamamlayıncaya kadar uterusta kalır. Uterusun yapısı ve büyüklüğü gelişen 

embriyonun gereksinimlerini karşılayabilmek ve onu yapısı içinde tutabilmek 

için değişikliğe uğrar. Doğumdan sonra eski durumuna döner ama hiç doğum 

yapmamış olanlara göre daha büyüktür. Doğum yapmamış kadınlarda 

ortalama uzunluğu 7-8 cm, genişliği ise en geniş yerinde 4-5 cm; 

multiparlarda ise bu ölçümler sırasıyla 9 ve 6 cm’ dir. Ağırlığı 30-40 gr. 

arasındadır. Miyometriumun kalınlığı ortalama 1-2 cm’ dir. Menstrüel siklusun 

başında ortalama 6,5 cm olan uterus uzunluğu, kan östrojen düzeyindeki 

artışla 8 cm’ ye kadar ulaşmakta, luteal fazda ise uzunluk kısmen 

azalmaktadır. Menstrüel siklus sırasında miyometrium kalınlığı 1,5 cm’ den 2 

cm’ ye; endometrium kalınlığı ise 1 mm’ den 7 mm’ ye çıkmaktadır (2,3). 

Uterus, korpus, istmus ve serviks olmak üzere 3 kısımdan oluşur. 

Korpus/ serviks oranı çocuklukta 1/ 2, fertil periyodun başlangıcında 1/ 1 ve 

ilk gebelikten sonra ise 2/ 1 şeklindedir. Menapozla korpus büyüklüğünde 

azalma olur; giderek menarş öncesi boyutlara ulaşılır. Korpusun üst kısmına 

fundus, tuba uterina’ ların uterusla birleştiği uçlara ise kornu adı verilir. 

İstmus, korpus ile serviks arasındaki dar bölgedir (2,3). 

Korpus dışarıdan periton ile kaplıdır. Uterusun serozasını oluşturan bu 

tabakanın altında müsküler tabaka olan miyometrium ağ yapısı gösteren düz 

kas liflerinden oluşur. Miyometriumun altındaki stroma, yuvarlak/ oval 
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çekirdekli, siklusun erken dönemlerinde hemen hemen sitoplazmasız ufak 

hücrelerden yapılı gevşek bağ dokusu yapısındadır. En içte ise uterus 

korpusunun  mukozası olan endometrium bulunur.  

Korpus, genellikle serviksle dar açı yapacak şekilde öne eğim 

(anteversiyo uteri) gösterir. Bazen uterus retroversiyo uteri yapacak şekilde 

arkaya doğru eğik bulunabilir. 

Serviks, uterusun vajina içine doğru ilerleyen kısmıdır. Korpustan daha 

dar ve yuvarlaktır. İçinden servikal kanalın geçtiği, 2-4 cm uzunluğunda 

silindir şeklindedir. Serviksin orta bölümü üst ve alt kısımlarından daha 

geniştir. Üstte kavum uteri’ ye altta vajinaya açılır. Anterior duvarının yaklaşık 

üçte biri ve posterior duvarının yaklaşık yarısı vajinaya uzanmış durumdadır. 

Servikal kanal mukus salgılayan kolumnar epitelle, serviksin vajinaya bakan 

ve porsiyo adını alan kısmı ise çok katlı yassı epitel ile örtülüdür. Her iki cins 

epitelin birleştiği servikal kanalın eksternal osu civarındaki bölge servikal 

kanserin en sık geliştiği bölgedir (2,3). 

İstmus, serviksin üst üçte bir bölümüne verilen isimdir. Uzunluğu 1 cm. 

kadardır. 

Kavum uteri, koronal kesitte tepesi aşağıda bir üçgene benzeyen uterus 

boşluğudur. Ön ve arka duvarları arasındaki uzaklık birkaç milimetreyi 

geçmez. Altta servikal kanalla, üstte ise sağda ve solda tuba uterinalarla 

ilişkidedir. Kavum uteri cidarını endometrium denilen tek katlı kübik silier 

epitel yapılı mukoza örter. 

Uterus kanlanmasını uterin arterden ve ovarian arterden sağlar. Uterin 

arter, internal iliak arterden çıkar, üreteri çaprazlayarak uterusa ulaşır; ana 

dalı uterusun dış kenarından yukarıya doğru ilerlerken uterusa dallar verir. 

Uterin arter üstte ovarian arterle anastomoz yaparken altta vajinal arterle 

birleşen bir dal verir. Venlerin seyri genel olarak arterlere uyar. Uterusa 

preganglioner sempatik lifler medulla spinales’ in T12-L1 segmentlerinden , 

preganglioner parasempatik lifler ise S2-4 spinal segmentlerinden gelir. 

Sempatik lifler uterusta kontraksiyon ve vazokontriksiyon, parasempatik lifler 

ise inhibisyon ve vazodilatasyon oluştururlar (2,3). 

 



 

 

5 

2.2 Histoloji 

 

Uterus duvarı nispeten kalın olup, dört tabakadan meydana gelir. En 

dışta bulunan uterus bölümüne tunica serosa (perimetrium), serozanın 

altındaki tabaka tela subseroza, ortadaki kalın kas tabakası tunica muscularis 

(miyometrium) ve en içteki mukoza tabakası tunica mucosa (endometrium) 

dur (4). 

 

Tunica serosa (Perimetrium)  ve tela subseroza 

 

Uterusu örten periton arkada korpus ve serviksin supravajinal kısmını, 

önde ise yalnızca korpusu örter. İnce bir bağ dokusu ile desteklenmiş, tek 

sıra mezotel hücrelerinden ibarettir. 

 

Tunica muscularis (Miyometrium) 

 

Uterus yapısının büyük bir kısmını oluşturur. Düz kas tabakasından 

oluşan uterusun en kalın tabakasıdır. Kas demetleri arasında kan damarları, 

lenf damarları ve sinirlerden zengin bir bağ dokusu vardır. Serviksteki kas 

lifleri korpusa nazaran daha fazla kollajen ve elastik fibril içerir. Gebelik 

döneminde, kas liflerinin hacmi ve kitlesi artar. Bu tabaka doğumda kuvvetli 

kontraksiyonlar oluşturarak fötüsün dışarı atılmasını sağlar. 

 

Tunica mucosa (Endometrium) 

 

Uterusun mukozası tuba uterina’ ların fimbrialarının bulunduğu uca 

kadar uzanır. Altta da vajinanın mukozası ile devam eder. Endometrium, 

epitel ile basit tübüler bezler içeren lamina propriadan oluşur. Epitel tek katlı 

prizmatik olup silyalı hücreler ile sekretuar hücrelerden oluşur. Lamina 

proprianın bağ dokusu fibroblastlardan zengindir. Endometrium, ovarian 

siklus nedeniyle devamlı değişir. Siklus boyunca proliferasyon, 



 

 

6 

deskuamasyon ve rejenerasyon devrelerinden geçer. Embriyonun 

beslenmesini sağlar. 

 

Serviks Uteri 

 

Mukoza tabakası, epitel ve lamina propriadan meydana gelir. Epitel, 

uzun ve mukus salgılayan prizmatik hücrelerden oluşur. Serviksin vajina içine 

uzanan parçası, porsiyo vajinalis, keratinize olmayan çok katlı yassı epitel ile 

döşelidir. Serviks epiteli yüzey hücreleri, vajina sıvısına devamlı dökülürler. 

Bu sıvıdan yapılan yayma preperatlarından,  serviks kanseri için erken tanı 

sağlanabilir (4). 

 

2.3. Fizyoloji 

 

Endometriumun başlıca işlevi, geç blastosist dönemindeki zigotun 

gömülmesi için ortam hazırlamak ve plasentanın anneye ait olan kısmını 

oluşturmaktır. Ovaryum siklusu ile eş zamanda ve ovaryumdan salgılanan 

hormonlara bağlı olarak endometrium, yapısal ve işlevsel değişmeler 

gösterir. Serviks mukozası ise genital siklus değişikliklerine katılmaz, ancak 

siklik değişiklikler, serviks bezlerinin salgı işlevlerinde gözlenir. Genital 

siklusun farklı evrelerinde dolaşımdaki ovarium hormonlarının etkisi ile 

serviks bezlerinin salgısı olan mukus özellik ve miktar bakımından 

değişmeler gösterir (5). 

 

2.4 Uterus ve Serviks Lenfatikleri: 

 

Serviks ve uterin korpus anatomik ve fonksiyonel olarak farklı olsalar da 

lenfatik sistemleri benzerdir. Mukoza, müsküler tabaka ve seroza ayrı lenfatik 

akımlar göstermesine rağmen, her bir tabakada lenfatik akım serviks ve 

korpusta devamlılık gösterir. Uterusun lenf damarları iki grup halindedir. 

Yüzeyel olanlar peritonun altında ve derin grup damarlar ise uterus duvarında 

yer alırlar. Serviksten gelen lenf damarları eksternal iliak, internal iliak ve 
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sakral grup lenf nodlarına giderler. Uterus korpusunun alt kısmından gelen 

lenf damarları eksternal iliak lenf nodlarına giderler. Fundustan gelen lenf 

damarları pre ve paraaortik lenf nodlarına giderler. Bazı lenf damarları ise 

eksternal iliak lenf nodlarına açılır (6). 

 

2.5 Serviks Kanseri 

 

Serviks, klinik değerlendirmeye açık bir iç genital organdır. Bu nedenle 

servikal maligniteler, gerek tarama yöntemleri ve gerekse anormal belirtilerin 

erken dönemde incelenmesi ile kolaylıkla tanınırlar. 1940 yıllarında 

Papanicoulau’nun vajinal sitolojiyi uygulamaya koymasından günümüze 

kadar geçen sürede invazif serviks kanserinin görülme sıklığı önemli oranda 

azalmıştır. Jinekolojik kanserler içinde görülme sıklığı bakımından 

endometrium kanserinden sonra 2. sıradadır (7,8). 

 

Epidemiyoloji ve Etyoloji: 

 

Serviks kanserinin insidans ve mortalite oranları tüm dünyada farklı 

coğrafi bölgelerde değişkenlik gösterir. Pap smear testinin 1940 yılında 

uygulamaya girmesi ile serviks kanseri insidansı ve mortalite hızı en az %70 

azalmıştır. 1940 yılında 32/100 000 olan invazif serviks kanseri insidansı, 

1990 larda 8/100 000’ in altına inmiştir (7,8). 

Serviks kanserinin oluşmasında pek çok faktörün rol oynadığı 

bilinmektedir. Ancak kesin bir etyolojik faktör henüz gösterilememiştir. 

Sosyoekonomik düzeyi düşük olan bölgelerde daha fazladır. Bu durumun 

nutrisyonel faktörlerle ilgili olabileceği öne sürülmüştür. Sigara kullanımı da 

risk faktörüdür. Bazı çalışmalarda kombine oral kontraseptif kullanımının 

serviks kanseri riskini arttırdığı bildirilmiştir. Ancak bu ilişki erken seksüel 

aktivite, multipl seksüel partner, seksüel geçişli hastalık öyküsü gibi başka 

faktörlerle ilişkili olabilir (8). 

Uzun yıllar yapılan epidemiyolojik çalışmalar serviks kanserinin seksüel 

geçişli bir hastalık olduğunu göstermiştir. Son yıllarda ise serviks kanseri ile 
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Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonunun ilişkisi gündeme gelmiştir. 

HPV seksüel yolla bulaşan bir DNA virusudur.1970’ li yılların ortalarından 

itibaren yapılan çeşitli çalışmalarda servikal neoplaziler ile HPV arasında bir 

ilişkinin olduğunu gösteren birçok çalışma bulunmaktadır. HPV tip 6 ve 11 

genital kondilomların ve erken servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) 

lezyonlarının gelişmesinde, tip 16 ve 18 ise ağır servikal intraepitelyal 

neoplazi lezyonları ve servikal kanser gelişiminde rol oynar (9). 

 

Klinik: 

 

 Klasik semptom ağrısız metrorajidir. Kanama sıklıkla postkoitaldir. 

Düzensiz kanama veya postmenapozal kanama şeklinde de ortaya çıkabilir. 

İleri evrelerde bele ve bacağa vuran ağrı, kötü kokulu akıntı, kilo kaybı, 

obstrüktif üropati, alt ekstremitede ödem, hematüri ve hematokezya olabilir. 

 

Makroskopik Görünüm: 

 

 Vajinal inspeksiyonla servikal kitle görülebilir. Gros lezyonlar 3 

kategoride tarif edilir. En sık tipi ekzofitik lezyonlardır. Genellikle 

ektoserviksten köken alan büyük, frajil polipoid kitlelerdir. Endoservikste 

lokalize lezyonlar fıçı şeklinde serviks görünümüne neden olurlar. İkinci tipte 

infiltran tümör belirgin görünür ülserasyon veya ekzofitik lezyon oluşturmaz. 

Muayenede serviks sert ve geniş palpe edilebilir. Ülseratif tipte ise serviksin 

bir kısmı erozyone ve kraterleşmiştir. Bu tip çoğunlukla serviks ve vajen üst 

kısmını birlikte tutar. 

 

Patolojik Özellikler: 

 

        Serviks kanserlerinin %85-90’ ı skuamoz hücreli karsinomlardır.  
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Serviksin Malign Tümörleri: 

 

A. Epitelyal Tümörler 

1. Skuamoz Hücreli Karsinom 

a. Büyük hücreli non-keratinize 

b. Büyük hücreli keratinize 

c. Küçük hücreli 

d. Verüköz karsinom 

2. Adenokarsinom 

a. Klasik tip 

b. Adenoma malignum 

c. Müsinöz 

d. Papiller 

e. Endometroid 

f. Berrak hücreli 

g. Adenoid kistik 

3. Adenoskuamoz karsinom 

4. Kök hücreli karsinom 

B. Mezenkimal Tümörler 

1. Endoservikal stromal tümör 

2. Karsinosarkom 

3. Adenosarkom 

4. Leyomiyosarkom 

5. Embriyonel rabdomiyosarkom 

C. Gardner Kanal Tümörleri 

D. Diğer 

1. Metastatik 

2. Lenfoma 

3. Melanom 

4. Karsinoid 
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Yayılma Yolları: 

 

        Genellikle lokal invazyon ile yayılır. 

1. Vajinal yayılım: Vajinal mukozaya direk yayılım sonucunda meydana 

gelir. Mikroskopik başlayan tümör yayılımları kısa zamanda 

makroskopik hale geçer. 

2. Endometrial yayılım: Endoservikal serviks kanserinde sık görülen bir 

yayılım yeridir. Skuamoz serviks kanserinde endometrial yayılım 

oldukça nadirdir. 

3. Komşu organlara veya parametriuma yayılım: Serviks kanserlerinde 

çoğu zaman ilk ve en sık etkilenen bölge parametriumlardır. 

4. Lenfatik yayılım: Serviks kanserinde lenfatik yayılım en önemli 

prognostik faktördür. Tümör büyüklüğü, tümörün parametriuma 

ilerlemiş olması, vasküler invazyonun varlığı ve tümörün stromal 

invazyon derinliği serviks kanserinde lenfatik yayılımı arttıran 

faktörlerdir. Lenfatik yayılım sıklığı tümörün evresine göre değişir. 

Serviks kanserinde lenfatik metastazdan etkilenen lenf nodları iki 

grup altında toplanır: 

I. Primer lenf nodları 

a. Parametrial nodlar 

b. Paraservikal veya üreteral nodlar 

c. Obturator nodlar 

d. Hipogastrik nodlar 

e. Eksternal iliak nodlar 

f. Sakral nodlar 

                  

II. Sekonder lenf nodları 

a. Common iliak nodlar 

b. İnguinal nodlar 

c. Paraaortik nodlar 
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5. Hematojen yayılım: İleri evrede görülür. Karaciğer, akciğer ve kemik 

metastazları olur. 

 

Evreleme: 

 

        FIGO’ nun (International Federation of Gynecology and Obstetrics) 1994 

yılında serviks kanseri için kabul ettiği klinik evreleme sistemi (10): 

 

Evre 0: İntraepitelyal karsinom 

Evre 1: Tümör servikste sınırlı 

                    Evre Ia: Preklinik karsinom, tanı yalnız mikroskopik 

                                  inceleme ile koyulabilir. 

                    Evre Ia1: 3 mm’ nin altında stromal invazyon 

                    Evre Ia2: Stromal invazyon derinliği 5 mm’ den ve horizantal 

                    yayılım büyüklüğü 7 mm’ den az tümör (mikroinvazif kanser) 

                    Evre 1b: Servikse sınırlı, 1a2’ den büyük tümör 

                    Evre 1b1: 4 cm’ nin altında tümör 

                    Evre 1b2: 4cm’ nin üzerinde tümör 

Evre 2: Tümör parametrium veya vajinaya yayılmış. 

                    Evre 2a: Tümör 2/3 üst vajinaya yayılmış, parametriumda tümör 

                    yok. 

                    Evre 2b: Tümör parametriuma yayılmış fakat kemik pelvise 

                     ilerlememiş.  

 

Evre 3: Tümör 1/3 alt vajinaya veye kemik pelvise kadar ilerlemiş. 

                     Evre 3a: Tümör 1/3 alt vajinaya ilerlemiş 

                     Evre 3b: Tümör kemik pelvise kadar ilerlemiş veya böbrekte 

                                     hidronefroz mevcut.  

Evre 4: Tümör pelvis dışına yayılmış 

                      Evre 4a: Rektum ve mesane mukozasına yayılım var 

                      Evre 4b: Uzak metastazlar 
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Tedavi 

 

         Serviks kanseri tedavisi radikal cerrahi, radyoterapi veya bunların 

kombinasyonu ile yapılır. Bazı durumlarda tedaviye kemoterapi eklenir. 

Primer serviks kanserinin standart cerrahi tedavisi Wertheim-Meigs 

operasyonu olarak adlandırılan radikal histerektomi (Tip III histerektomi) ve 

pelvik ve paraaortik lenfadenektomiden ibarettir. Cerrahi tedavi sonrasında 

pelvik lenf nodu metastazı tespit edilirse, cerrahi sınırda tümör varsa ve derin 

stromal invazyon varsa hastaya postoperatif dönemde radyoterapi uygulanır. 

 

2.6 Endometrium Kanseri 

 

                Endometrium kanseri gelişmiş ülkelerde en sık rastlanan jinekolojik 

tümördür. Ancak gelişmekte olan ülkelerde aynı sıklıkta değildir. İleri yaşta 

görülür ve etkin bir tarama testinin olmamasına rağmen erken semptom 

vermesi nedeniyle %75 olguda erken evrede yakalanır (8). 

 

         İnsidans: 

 

                Endometrium kanseri kadınlarda meme kanseri, kolorektal kanser ve 

akciğer kanserinden sonra 4. sıklıkta görülür. ABD’ de yıllık insidansı 25/ 

100.000 olup, bu oran 60 yaş ve üzerindeki kadınlarda 85/ 100.000’dir. Genel 

olarak insidansı 70-134 / 100.000 olarak bildirilmektedir. Kadınlar yaşamları 

boyunca yaklaşık %2-3 oranında endometrium kanseri geçirme riski taşırlar 

(7,8).  

 

         Epidemiyoloji ve Patogenez: 

 

        Endometrium kanseri özellikle yaşlı, postmenapozal kadınların 

hastalığıdır. Tanı sırasında ortalama yaş 61 olup, hastaların çoğu 50-59 yaş 

arasındadır. Hastaların sadece %2-5’i 40 yaş altındadır ve %20-25’i 

menapoz öncesi tanı alır. Olguların %75-80’ i postmenapozal dönemdedir. 
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Genç premenopozal kadınlarda görülen tipte çoğunlukla ekzojen veya 

endojen kaynaklı karşılanmamış östrojen öyküsü vardır. Bu tümörler 

hiperplastik endometrium zemininden kaynaklanıp endometrial karsinoma 

dönüşür. Bu tür östrojen bağımlı tümörler daha iyi diferansiyedir ve 

prognozları daha iyidir. Kötü prognostik subtipler, berrak hücreli kanser ve 

adenoskuamoz kanser gibi, östrojen kullananlarda daha az sıklıkta görülür. 

Östrojen bağımsız tümörler ise postmenapozal, yaşlı kadınlarda daha sık 

görülür. Bu tip tümörlerin endometrial hiperplazi ile ilişkisi olmadığı gibi atrofik 

endometrium zemininden de kaynaklanabilir. Genellikle az diferansiye olup, 

kötü prognoz gösterirler (8). 

           Artan sayıda çalışmalara göre kombine oral kontraseptif kullanımı 

endometrium kanseri gelişme riskini azaltır. Belli bir süre oral kontraseptif 

kullanan kadınlarda hiç kullanmayanlara göre endometrium kanseri 

gelişmesinde rölatif risk 0,5 olarak bulunmuştur. Kombine oral kontraseptif 

kullanımının koruyucu etkisi en az 12 ay kullananlarda belirgin olup, en az 10 

yıl endometrium kanserinden korunma devam etmektedir. Sigara içilmesi 

endometrium kanseri gelişme riskini azaltır. Bu etki kilolu kadınlarda daha 

belirgindir. Endometrium kanserinde birçok risk faktörü tanımlanmıştır: 

 

Risk Faktörleri: 

1. Obezite 

2. Hipertansiyon 

3. Diabet 

4. Düşük parite 

5. Geç menapoz 

6. Progesteronla birlikte olmayan östrojen kullanımı 

7. Aile öyküsü 

8. Hayvansal yağ alımı 

9. Anovulatuar infertilite 

10. Östrojen salgılayan tümörlerin varlığı 
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        Nulliparite, obezite ve geç menapoz klasik olarak endometrium kanseri 

ile ilişkili olarak bilinir. Nullipar ve obez bir kadın 52 yaşından sonra 

menapoza girmişse endometrium kanseri gelişme riski 5 kat artar. 

Endometrium kanserli hastaların yaklaşık dörtte biri nullipardır. Nulliparlarda 

endometrium kanseri gelişme riski bir çocuğu olanlara göre 2 kat, 5 çocuğu 

olanlara göre 3 kat artmıştır. 

        Obezite endometrium kanseri yönünden majör bir risk faktörü olarak 

belirlenmiştir. Obezlerde riskin artmasının sebebi vücut yağ kitlesinin artışı ile 

progesteron ve seks hormon bağlayıcı globülinin azalmasıdır. Artan yağ 

kitlesinde androstendionun periferik olarak östrona dönüşümü artmıştır. 

        Irk da belirleyici bir faktör olabilir. Beyazlarda insidans zencilere göre 

daha fazladır, ancak prognoz daha iyidir. Zencilerde genellikle 70 yaşından 

sonra görülür ve sıklıkla papiller seröz ve berrak hücreli tiptedir. 

        Hipertansiyon ve diabet de endometrium kanseri ile ilişkili olarak bilinir. 

Endometrium kanserli hastaların %40’ ında diabet vardır. Diğer faktörler 

kontrol altına alındığında diyabetik hastalarda endometrium kanseri rölatif 

risk 2,8’ dir. Hipertansiyon, yaşlı ve obez hastalarda rölatif olarak daha fazla 

olduğundan endometrium kanseri ile koreledir. Ancak endometrium kanserli 

hastaların %25‘ inde hipertansiyon veya aterosklerotik kalp hastalığı olsa bile 

hipertansiyon tek başına çok önemli bir faktör değildir. 

        Polikistik over, fonksiyone over tümörleri, geç menapoz gibi uzun süre 

östrojen maruziyeti durumlarında endometrium kanseri riski artar. Polikistik 

over sendromlu hastaların %25’ inde endometrium kanseri gelişir. 

        Geç menapoz da endometrium kanser riskini arttırır. Endometrium 

kanser riski 52 yaşından geç menapoza giren kadınlarda , 49 yaşından daha 

erken menapoza giren kadınlara göre 2,4 kat fazladır. Menapozda 

progestinlerle karşılanmamış östrojen verilmesi riski 4-8 kat arttırır. 

        Nonsteroidal antiöstrojen olan tamoksifenin gösterdiği zayıf bir 

östrojenik etki bile endometriumu stimüle edebilmektedir. Meme kanseri 

olgularında kullanılan tamoksifen endometrium kanseri riskinde 2-3 kat artışa 

neden olur (11). 
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        Atipik endometrial hiperplazi bulunan hastalarda endometrium kanser 

riski 8-29 kat artar. 

 

Tarama yöntemleri: 

 

        Endometrium kanserinde serviks kanserinde olduğu gibi kolay, ucuz ve 

güvenilir bir tarama testi yoktur. Bu nedenle östrojen tedavisi alan 

postmenapozlarda, obez postmenapozlarda, aile öyküsü olanlarda, geç 

menapoz ve anovulatuar siklusu olan premenapozal hastalarda olduğu gibi 

belli risk faktörleri olan hastalarda  tarama endikasyonu vardır. 

 

Klinik: 

 

        Hastaların %90’ ında vajinal kanama veya akıntı tek yakınma olarak 

ortaya çıkar. Bazen pelvik bası veya rahatsızlık hissi görülebilir. Yaşlı 

hastalarda servikal stenoza bağlı hematometra veya piyometra gelişebilir. Bu 

bulgu genellikle kötü prognozu gösterir. Postmenapozal kadınlarda 

endometrial kanser menometroraji, oligomenore veya siklik kanama şeklinde 

kendini gösterir. Postmenapozal kanamaların %20’ sinde genital malignensi 

saptanır. Postmenapozal kanamaların en önemli sebebi atrofik endometrit ve 

proliferatif endometriumdur ancak her hastada mutlaka D&C (Dilatation and 

Curatage)  yapılması gereklidir. 

         

Tanı: 

 

        Risk faktörleri, semptomlar ve pelvik muayene bulguları değerlendirilir. 

Servikovajinal ve endometrial sitoloji yapılır. Anormal uterin kanaması olan 

veya endometrial patoloji şüphesi bulunan hastalarda endometrial aspirasyon 

biyopsisi tanıdaki ilk adımdır. Kesin tanı biyopsi materyalinin histolojik 

incelemesi ile konur. D&C ve histeroskopi tanı için daha ileri basamakları 

olup, aspirasyon biopsisi ile uygun değerlendirme yapılamaması, negatif 
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biyopsi sonucu tekrarlayan kanama olması veya endometrial biyopsi ile 

yeterli doku elde edilememesi durumunda tercih edilir. 

         

Patoloji: 

 

        Endometrial karsinomların %80’ i endometroid tiptir. Bu tümörler, normal 

endometrial glandlara benzeyen glandlardan oluşur. Diferansiyasyonları 

azaldıkça solid alanlar fazlalaşır, glandüler formasyon azalır, sitolojik atipi 

artar. Diferansiyasyonun derecesi hücrelerin yapısal paterni ve nükleer 

özelliklerine göre belirlenir. Tümörün %5 veya daha az kısmı solid ise grade 

1, solid patern %6-50’ sinde var ise grade 2, %50’ den fazlası solid ise grade 

3’ tür. 

         

Endometrium Kanserinin Histolojik Tipleri: 

 

I. Endometroid adenokarsinom 

Saf tip 

Skuamoz metaplazili tip 

Papiller tip 

Sekretuar tip 

Silialı tip 

Sertoliform tip 

II. Adenoskuamoz karsinom 

III. Seroz papiller karsinom 

IV. Berrak hücreli adenokarsinom 

V. Müsinöz adenokarsinom 

VI. Skuamoz hücreli karsinom 

VII. İndiferansiye karsinom 

 

 

 

 



 

 

17 

Yayılma yolları: 

 

        Endometrium kanserinde yayılım başlıca dört yolla olur. Direk yayılım ile 

önce miyometriumun penetrasyonu ve serozanın aşılması safhası oluşur. 

Aynı yolla serviks, vajina, tüpler ve parametrium tutulabilir. Gros olarak erken 

görünen olgularda bile pozitif peritoneal sitoloji ve intraabdominal 

metastazların tespit edilebilmesi endometrial kanser hücrelerinin retrograd 

olarak tüpler yolu ile yayılabildiğinin bir kanıtıdır. Lenfatik yayılım pelvik ve 

paraaortik lenf nodlarına olmaktadır. Paraaortik nodlara fundustan 

infundibulopelvik ligamentler boyunca doğrudan yayılım da olabilmektedir. 

Paraaortik lenf nodu metastazı olan olguların genellikle 2/3’ ünde pelvik 

metastaz görülürken, izole paraaortik metastaz genellikle nadir olarak 

gözlenmektedir. Pozitif paraaortik nod varlığında genellikle gros pozitif pelvik 

nod, gros pozitif adneks veya grade 2-3 hastalık ile 1/3 dış miyometrial 

invazyon mevcuttur. Vajinal metastazlar doğrudan direk yayılım ile olabildiği 

gibi servikal tutulum olmadan lenfovasküler kanallar ile de olabilmektedir. 

Hematojen yayılım en çok akciğerlere olmaktadır. Ancak karaciğer, beyin ve 

kemik metastazları da bu yolla görülebilmektedir (11). 

 

Evreleme: 

 

        Çeşitli çalışmalarda klinik evre ile cerrahi evrelemenin %15-20 olguda 

uymadığı, çoğu hastanın yanlış olarak bir üst evrede olduğu gözlenmiştir. 

Bunun üzerine FIGO 1988 yılında cerrahi patolojik evrelemeyi kabul etmiştir 

(12). 

 

Endometrium Karsinomunda Cerrahi Evreleme (FIGO 1988) 

 

Evre I: Tümör korpusta sınırlı 

                    Evre Ia G 123        Tümör endometriumda sınırlı 

                    Evre Ib G 123        Miyometrial invazyon < 1/2 

                    Evre Ic G 123        Miyometrial invazyon > 1/2 
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Evre II: Tümör uterusta sınırlı 

                    Evre IIa G 123       Sadece endoservikal glandüler tutulum 

                    Evre IIb G 123       Servikal stromal tutulum 

Evre III: Tümör uterus dışında 

                      Evre IIIa G 123      Seroza ve/ veya adnekslere invazyon ve/ 

                      veya pozitif sitoloji 

                      Evre IIIb G 123      Vajinal metastazlar 

                      Evre IIIc G 123   Pelvik ve/ veya paraaortik lenf nodu metastazı 

Evre IV: Uzak metastaz 

                       Evre IVa G 123     Mesane ve/ veya barsak mukozasına 

                        invazyon 

                       Evre IVb               İntraabdominal ve/veya inguinal lenf nodları 

                       dahil uzak metastazlar                    

 

Prognostik Faktörler 

 

         Cerrahi evre sağ kalımı belirleyen en önemli değişkendir. Ancak bir 

takım prognostik faktörler rekürens ve sağ kalımda belirleyici rol oynar: 

 

1. Yaş: Genç hastalarda prognoz yaşlılardan daha iyidir. Genç 

hastalarda prognozun iyi olması muhtemelen daha iyi grade ve 

invazyonun yüzeyel olması ile açıklanabilir. 

2. Histolojik tip: Evre I adenokanserde 5 yıllık yaşam %79,8 iken evre I 

berrak hücreli kanserde 5 yıllık yaşam %44,2’ dir. 

3. Histolojik grade ve miyometrial invazyon: Miyometrial invazyon arttıkça 

ve diferansiyasyon azaldıkça pelvik ve paraaortik nod tutulumu ve 

ekstrauterin yayılım artmaktadır. 

4. Lenfovasküler yatak tutulumu: Lenfovasküler yatak tutulumu, rekürens 

ve tümöre bağlı ölüm açısından bütün histolojik tiplerde geçerli olmak 

üzere bağımsız risk faktörüdür. Klinik evre I olguların %15’ inde 

lenfovasküler yatak tutulumu olur. Bu tutulum ile miyometrial invazyon 

ve grade 3 hastalık arasında korelasyon vardır. 
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5. Peritoneal sitoloji: Pozitif peritoneal sitoloji ile genellikle grade 3 

hastalık, derin miyometrial invazyon, adneksial metastaz, pelvik ve 

paraaortik nod tutulumu arasında pozitif bir korelasyon vardır. 

6. Hormon reseptör durumu: Östrojen ve progesteron reseptörü pozitif 

olanlarda prognoz olmayanlara göre daha iyidir. 

7. Nükleer Grade: Histolojik grade’e göre daha prognostiktir. 

8. Tümör büyüklüğü: Bağımsız bir risk faktörüdür. Tümör büyüklüğü 

arttıkça lenf nodu tutulumu ve miyometrial invazyon artar. 

9. DNA ploidi: Endometrium kanserinde 1/4 olgu aneuploidtir. Aneuploid 

olanlarda rekürens daha yüksektir. 

 

Tedavi 

 

        Endometrium karsinomunun primer tedavisi cerrahidir. Cerrahide 

uygulanan total abdominal histerektomi ve bilateral salpingooferektomidir. 

Primer cerrahi sonrası radyoterapi erken evre endometrium kanserinde en 

sık uygulanan tedavi şeklidir. Medikal problemler nedeniyle cerrahi 

uygulanamayacak hastalarda primer radyoterapi uygulanabilir. Kemoterapi 

daha çok rekürenslerde ve ileri evre tümörlerde kullanılmaktadır. 

 

2.7 Lenf ve Lenfatik Kanallar: 

 

         Lenfatik kapiller sistem interstisiyel sıvının düzenlenmesini sağlayan 

sistemdir. Bu sistem, kan kapiller sisteminden daha yaygındır ve kemik iliği, 

santral sinir sistemi, karaciğer lobülleri, dalak ve kas dışında tüm organlarda 

bulunur (6). Lenfatik sistem, lenfatik kapiller, toplayıcı lenf kanalları, lenf 

nodları, lenfatik trunklar ve terminal damarlardan oluşur. Lenfatik kapiller, 

lenfatik sistemin en küçük üniteleridir. Tek sıra halinde dizilmiş endotel 

hücrelerinden oluşur. Lenfatik kapiller çeşitli büyüklükte partiküllerin geçişine 

izin veren yarı geçirgen ‘gap junction‘ lardan oluşur. Bir sonraki aşamada 

toplayıcı lenf kanalları lenfatik kapilleri drene eder. Lenfatik kapillerin aksine 

toplayıcı kanallar her 2-3 milimetrede bir valvler içerir. Toplayıcı kanallar 
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büyüklüklerine bağlı olarak  2-3 sıra hücre tabakasından oluşur. En iç 

tabakada elastik longitüdinal fiberler ve endotel, en dış tabakada ise bağ 

dokusu ve elastik fiberler içerir. Daha geniş kanallarda sirküler düz kaslardan 

oluşan orta tabaka mevcuttur. Normal şartlar altında lenf sıvısı renksizdir ve 

lenf kanallarında akım tek yönlüdür. Lenf sıvısının hacmi, akım hızı ve lenfin 

bileşimi bölgeye ve aktiviteye göre değişkenlik gösterir. Örneğin yemek 

sonrası dönemde interstisiyel lenf sıvısında, lipid konsantrasyonu artar. Lenf 

sıvısındaki hücrelerin büyük bir çoğunluğu küçük lenfositler ve proteinler ise 

plazma proteinleridirler.Toplayıcı kanallar daha geniş kanallar oluşturur ve 

lenf nodlarına drene olurlar. Lenf nodu konkav veya konveks olacak şekilde, 

fasülye benzeri görünümdedir. Lenf nodları partiküler maddeler, antijenler ve 

kanser hücreleri için filtre görevi görürler. Ancak lenf nodları basit birer filtre 

değildirler, aynı zamanda vücutta primer antijen tanıma bölgeleridirler (5). Bir 

lenf noduna giren ve çıkan afferent ve efferent kanallar vardır. Lenf sıvısı lenf 

noduna afferent kanal vasıtasıyla girer. Sıvı, ilk önce lenf nodunun medüller 

sinusuna girer. Küçük metastazlar sıklıkla bu alanda bulunur. Meduller 

sinustan da germinal merkezleri geçerek efferent kanallara ulaşır. Efferent 

kanal çoğunlukla, lenfatik yataktaki diğer bir lenf nodunun afferent kanalına 

ulaşır. Alt ekstremite ve pelvisin tüm lenfatikleri büyük toplayıcı kanallar 

oluşturarak torasik kanala boşalırlar. Torasik kanal da sol subklavian ven ve 

juguler ven bileşke bölgesinde venöz sisteme karışır. Sol supraklaviküler lenf 

nodları, jinekolojik kanserlerde sık bir metastaz bölgesidir. 

         Bir lenf nodu bir antijeni tanıdığı zaman, B ve T lenfositler antikor ve 

sitotoksin üretimi için aktive olurlar. Lenf nodu bu durumda genişler. 

         Primer tümörün, vulva ve serviks kanserlerinde olduğu gibi bölgesel 

lenf nodu yatağına yakın olması radyonüklidin sentinel nod veya nodlara 

rölatif olarak daha hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. 

         Lenf nodu yayılımı vulva, serviks skuamoz hücreli karsinomlarında ve 

endometrial adenokanserli hastalarda en önemli prognostik faktördür (6). 
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Şekil 2.1: Lenf nodunun anatomisi. Lenf nodları lenfin filtrasyonunu sağlarlar 

ve antijen sunumu ve immun aktivasyon için kritik bölgelerdir. (Kam ve Uren 

13) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2: Ana lenfatik kanallarda valv sistemi nedeniyle tek taraflı akım vardır 

(Kam ve Uren 13) 
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2.8 Sentinel Lenf Nodu Uygulamaları: 

 

        Sentinel lenf nodu, bir lenfatik yatakta,  tümör hücrelerinin yayıldığı ilk 

lenf nodudur. Sentinel lenf nodu konsepti, tümör hücrelerinin primer 

tümörden ‘sentinel nod’ denilen ilk lenf noduna, ve daha sonra belirli bir sıra 

ile diğer lenf nodlarına yayılması teorisine dayanır. Dolayısıyla sentinel lenf 

nodunun histopatolojisi, tümörün  yayılma olasılığı bulunan tüm lenfatik 

yatağın histopatolojisini yansıtmaktadır. Sentinel lenf nodu metastaz 

içermiyorsa, lenfatik yatakta bulunan diğer lenf nodları da metastaz açısından 

negatif olacaktır. Diğer taraftan sentinel nod metastaz açısından pozitif 

bulunursa, diğer lenf nodlarında metastaz bulunma olasılığı yüksek olacaktır. 

        ‘Sentinel nod‘ terimi ilk defa 1960 yılında Ernest Gould tarafından 

kullanılmıştır (14). 28 parotis kanserli hastada yaptığı araştırmada, sentinel 

nod patolojisi negatif ise diğer lenf nodlarının da negatif olacağı ve böylelikle 

total boyun diseksiyonuna gerek kalmayacağı fikrini ortaya atmıştır. Daha 

sonra 1977 yılında Cabanas’ın, 80 penil karsinomlu hastada yaptığı lenfografi 

çalışmasında sentinel lenf nodunun, sıklıkla süperfisiyal inguinal nodlar 

olduğunu, sentinel nodun tutulduğu hastalarda metastaz olabileceğini, ve 12 

hastada pozitif tek nodun sentinel lenf nodu olduğunu bildirmiştir (15). 

Cabanas bu bulgulara dayanarak daha geniş ve dolayısı ile morbid total 

lenfadenektominin sadece sentinel nod pozitif hastalarda uygulanabileceği 

sonucuna varmıştır. DiSaia, 1979 yılında vulva kanserli hastalarda 

süperfisiyal inguinal lenf nodlarının vulvanın sentinel lenf nodları olduğunu 

açıklamış ve vulva kanserli sentinel lenf nodu negatif olan hastalarda kasık 

diseksiyonunun daha az radikal olması gerektiğini vurgulamıştır (16). Morton 

ve arkadaşları (17), intradermal isosülfan mavisi kullanarak malign 

melanomlu hastalarda ilk sentinel lenf nodu çalışmasını literatüre sunmuştur. 

Bu çalışmada araştırmacılar, yüksek sentinel nod bulma başarısı ve düşük 

yanlış negatif oranlarının olduğunu bildirmişlerdir. 1993 yılında, Alex ve 

arkadaşları (18) tarafından intraoperatif olarak sentinel nodun tanınması için 

gama prob kullanılmıştır. Bu çalışmada gama probun radyoaktiviteye 

duyarlılığının oldukça yüksek olduğu, ve preoperatif dönemde enjekte edilen 
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radyoaktif maddenin akümüle olduğu nodu bulmaya yardımcı olduğu 

bildirilmiştir. 

        Sentinel lenf nodu prosedürü, ilk çalışmaları takiben hızla gelişmiştir. 

Sentinel lenf nodu biyopsisi meme kanseri ve malign melanomda lenf nodu 

durumunu belirlemede standart bir tanısal ve cerrahi prosedür olmuştur. 

Ayrıca gastrointestinal tümörlerde, küçük hücreli olmayan akciğer 

kanserinde, tiroid karsinomunda, orofaringial karsinomda, prostat kanserinde, 

vulva, serviks ve endometrium kanserlerinde ve derinin Merkel hücreli 

karsinomu gibi birçok solid tümörde artan sayıda çalışmalar mevcuttur. 

         Sentinel lenf nodu biyopsisi, gold standart kabul edilen tüm lenfatik 

yatağın cerrahi diseksiyonuna göre solid tümörlerde daha az morbibite ile bir 

evreleme sağlayabilir. Elektif lenf nodu diseksiyonu uzun süredir tartışmalı bir 

konu olmuştur. Karşıt görüşlü olanlar, elektif lenf nodu diseksiyonunun 

morbiditesini göz önünde bulundurarak klinik metastazların tespit edilmesine 

kadar beklenmesi gerektiğini savunurlar. Ancak klinik olarak negatif, histolojik 

olarak pozitif olan nodlarda elektif lenf nodu diseksiyonu yapılan hastalarda, 

klinik olarak metastaz saptandıktan sonra diseksiyon yapılan hastalara göre 

prognozun daha iyi olduğu görüşü hakimdir. Bu problemin önlenmesi için 

yeni, non-invazif tanısal yöntemlere gereksinim vardır. Birçok kanserde 

mortalite ve morbiditeyi azaltmak için yeni cerrahi stratejiler geliştirilmeye 

çalışılmaktadır. Sentinel lenf nodu biyopsisi de selektif lenfadenektomi ve 

ayrıntılı histopatolojik inceleme ile yaşam beklentisini anlamlı olarak artırma, 

cerrahi süreyi kısaltma ve yaşam kalitesini yükseltme gibi yararlar sağlayan, 

umut vadeden yöntemlerden biridir. Nodal durumun minimal invazif olarak 

saptanabilmesi, pozitif sentinel nodu olan hastalarda selektif lenf nodu 

diseksiyonu yapılacak veya adjuvan tedavi verilecek hastaların belirlenmesi, 

gereksiz lenf nodu diseksiyonu ve bunun getirdiği ek morbiditenin önlenmesi, 

aberan veya alternatif lenfatik akım paternlerinin saptanabilmesi ve lenf nodu 

metastazının ayrıntılı histopatolojik incelemesi ile duyarlılığın artması gibi 

birçok avantajı vardır. 

         Sentinel lenf nodu tekniğinin, her ne kadar meme kanseri ve malign 

melanomda nodal evrelemede çok değerli olduğu kanıtlanmış ise de 
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jinekolojik kanserler gibi pek çok solid tümörde henüz etkinliği 

kanıtlanmamıştır ve artan sayıda araştırmalar devam etmektedir. 

 

Sentinel Lenf Nodu Prosedüründe Kullanılan Yöntemler: 

 

        Sentinel lenf nodu prosedüründe lenfosintigrafi, mavi boya, cerrahi 

gama prob veya bu yöntemlerin kombinasyonu kullanılır. Operasyon öncesi 

dönemde lenfosintigrafi çalışması yapılır. Lezyon çevresine 99mTc ile işaretli 

kolloidal proteinler enjekte edilir. Kolloidler, partikül büyüklüğü 300-400 

nm’nin altında olan partiküler maddelerdir. Kolloidin in-vivo davranışını 

etkileyenler in-vivo stabilitesi, partikül büyüklüğü, sayısı, yükü, lenf nodunda 

retansiyonu ve partikül büyüklüğünün dağılımıdır. Partikül çapı azaldıkça, 

enjeksiyon bölgesinden migrasyon hızı bir kural olarak artar. Ancak kolloid 5 

nm’den küçük boyutta ise kapiller membranlara geçiş olur. 1-2 nm çapındaki 

partiküller venöz sisteme direkt geçerler. 500 nm’nin üzerindeki boyutlarda 

ise, kolloid interstisiyel alanda kalır ya da enjeksiyon bölgesinden hiç 

migrasyon gerçekleşmez. Orta büyüklükteki kolloidler lenf nodunda tutulur. 

Ancak zamanla sonraki lenf nodlarına ilerlemeye devam eder. İdeal olarak 

kullanılan radyokolloidlerin hızlı ilerlemesi ve lenf nodunda kalması beklenir. 

Sentinel lenf nodu prosedüründe kullanılan radyofarmasötikler, 99mTc işaretli 

sülfür kolloid, kolloidal albumin, antimon trisülfid kolloid, fitat, renyum sülfit ve 

human serum albumindir. Bunlar içinde en sık tercih edilenler sülfür kolloid ve 

albumin kolloiddir. Avrupa’da daha çok albumin kolloid tercih edilirken, 

ABD.’de bu amaçla sülfür kolloid tercih edilir. Sentinel nodun tanınması 

açısından her iki kolloid arasında belirgin bir fark olmamasına karşın, 

kolloidal albumin genel olarak daha hızlı ilerler ve daha iyi görüntüleme 

sağlar (19). Malign melanomlu hastalarda ekstremite, gövde ve baş boyun 

yerleşimli lezyonlara intradermal 0,2-0,5 ml albumin kolloidin 

enjeksiyonundan sonra, sentinel lenf noduna ortalama geçiş zamanı 10 dk 

(ranjı1-65 dk.) bulunmuştur (20). Enjeksiyonu takiben hasta gama kamera 

altında görüntülemeye alınarak sentinel nod/ nodların lokalizasyonları 

bulunmaya çalışılır. 
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         Mavi boya yönteminde operasyondan hemen önce 1-5 ml. mavi boya 

lezyon çevresine enjekte edilerek, operasyon sırasında mavi boyalı sentinel 

lenf nodunun ve afferent lenfatik kanalların görülmesi amaçlanır. Sentinel lenf 

nodu çalışmalarında kullanılabilecek in-vivo toksisitesi olmayan Morton ve 

arkadaşları  (17) tarafından tanımlanan 5 tip boya vardır. Bu boyalar metilen 

mavisi, cyalume, fluorescein mavisi, isosülfan mavisi, ve patent mavisidir. 

Metilen mavisi ideal bir boya değildir. Çünkü lenf nodunda tutulumu çok 

zayıftır ve çevre dokuya hızla yayılır. Sentinel noddan çok, çevre dokuda 

boyama yapması söz konusudur. Cyalume ve fluorescein boyalarının da 

çevre dokulara hızlı difuzyonu nedeniyle lenf damarları ve nodlarda kontrastı 

yetersizdir. Ayrıca fluorescein ve cyalume boyalarında yeterli kontrast için 

karanlık odaya ihtiyaç vardır. ‘Patent blue V‘ (2,4-disülfo-5-hidroksi-4’-4-bis-

(dietilamino)-trifenilkarbinol monosodyum tuzu), %0.6 sodyum klorit ve 

%0.005 disodyum hidrojen fosfat içeren %2.5’ lik solüsyonlar şeklindedir ve 

Avrupa’da sıklıkla tercih edilen boyadır. İsosülfan mavisi ise (= Lymphazurin) 

%1’lik solüsyon şeklindedir ve sıklıkla ABD.’ de tercih edilir. İsosülfan mavisi 

563.13 Da molekül ağırlığına sahiptir ve Patent mavisinin 2.5-disulfonic asit 

isomeridir. İsosulfan mavisinin yaklaşık %50’si serum proteinlerine bağlanır. 

Bu nedenle proteinlerin taşındığı lenfatik alan ve lenf nodlarına affinitesi 

vardır.  

         Bir diğer yöntem intraoperatif gama prob kullanımıdır. İntraoperatif 

gama problar cerrahi sırasında radyoaktivite sayımı yapan ve fazla 

radyoaktivite tutulumu gösteren dokuların yerini belirleme amacıyla kullanılan 

taşınabilir radyasyon detektörleridir. Radyosensitif gama prob kullanımı 

operasyon sırasında lenf nodlarından in-vivo ve/veya ex-vivo sayımlar 

alınarak  radyokolloid akümülasyonunun olduğu sentinel nod/nodların 

operasyon sırasında bulunmasını sağlar. Cerrahi amaçla kullanılan gama 

prob elde taşınabilir gama-sensitif kristal ve bir okuma ünitesi olmak üzere iki 

ana komponentten oluşur. Detektörün etkinliği proba giren gama foton sayısı 

ile detekte edilen fotonların sayısının oranıdır. Bu kullanılan kristal 

materyaline, kristalin alanı ve kalınlığına ve gama enerjisine bağlıdır. 

Sintilasyon ve yarı iletken detektör olmak üzere iki tip detektör vardır. Bu iki 
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detektörü farklı kılan kullanılan kristal tipidir. Sintilasyon detektörleri içerdiği 

kristal tipi Talyum ile aktive edilmiş sodyum iyodür (NaI(Tl)) veya sezyum 

iyodür (CsI(Tl)) olan gama kameralar ile benzer çalışma mekanizmasına 

sahip detektörlerdir. Sintilasyon detektörlü intraoperatif probların enerji 

çözünürlüklerinin düşük olması ve saçılan fotonları baskılayıcı özelliklerinin 

yetersiz oluşu kullanımda dezavantaj oluşturmaktadır. Yarı iletken problar ise 

içerdikleri kristalleri yarı iletken özelliğe sahip Kadmiyum Tellürid (CdTe), 

Kadmiyum Çinko Tellürid (CdZnTe) veya Civa İyodür (HgI2) olan problardır. 

Kadmiyum tellurid kullanılan yarı iletken problar en sık kullanılan 

detektörlerdir. Yarı iletken tip detektörün avantajı enerji rezolüsyonunun daha 

iyi olmasıdır (21).  

         Yapılan birçok çalışmada yukarıda tarif edilen her 3 yöntemin birlikte 

kullanılmasının tek bir yöntem kullanılmasına kıyasla sentinel nod tespitinde 

daha başarılı olduğu bildirilmektedir. Kombine yöntemlerin birarada 

kullanılması, öğrenme eğrisini azalttığı gibi aynı zamanda sentinel nod bulma 

başarısını da arttırmaktadır.  

 

Sentinel Lenf Nodunda Patolojik İnceleme: 

 

        Sentinel lenf nodu prosedüründe nodun bulunmasından sonra en önemli 

kritik ikinci basamak metastaz açısından en riskli nod olan bir veya birkaç 

sentinel nodun ayrıntılı patolojik incelenmesidir.  Bölgesel lenfadenektomide 

çıkarılan lenf nodlarının fazla sayıda olması nedeniyle rutin histopatolojik 

incelemede (H&E) bu lenf nodlarının ayrıntılı olarak incelenmesi mümkün 

olamamakta ve metastaz içeren lenf nodlarının yanlış olarak negatif rapor 

edilmesine sebep olmaktadır.  

        SLN incelemesi için çeşitli morfolojik ve nonmorfolojik yöntemler vardır: 

1) Morfolojik yöntemler: Histopatolojik inceleme, 

immunohistokimyasal yöntemler, imprint sitoloji 

2) Nonmorfolojik yöntemler: Akım sitometresi, moleküler biyolojik 

analiz 
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        Rutin histopatolojik incelemede sentinel nodlar önce formaldehit 

solüsyonu içinde fikse edilerek 0,5 cm’den küçük olanların tamamı 

parafinlenir, 0,5-1 cm arasındakiler ikiye bölünerek, 1 cm’nin üzerindekiler 0,5 

cm’lik kesitlere bölünerek her bir parçadan yaklaşık 4-5 µm kalınlığında H&E 

boyalı kesit oluşturulur. Bu yöntemle lenf nodunda metastatik tümör saptama 

şansı nodun boyutuna ve tümörün lenf nodundaki dağılımına bağlıdır. Lenf 

nodunda metastaz bulma şansını arttırabilmek için 250-500 µm’lik düzenli 

intervallerle bloklardan 3-5 seri kesit alınması önerilir. Alexander ve 

arkadaşlarının 1986’da yaptığı bir retrospektif çalışmada, daha önce rutin 

histopatolojik incelemede negatif olduğu bildirilen evre IB serviks kanserli 

hastanın parafin blokları seri ince kesitlerle tekrar incelenmiştir. Tanıdan 5 yıl 

sonra bu hastaların 20’ sinde hastalığın rekürensi saptanmıştır. Rekürens 

saptanan 20 hastanın 3’ünde (%15) seri ince kesitlerde tekrar incelenen lenf 

nodlarında pozitif lenf nodu varlığı gözlenmiş ve rekürens izlenmeyen 15 

hastanın hiçbirinde pozitif nod saptanmamıştır (22). 

        Seri kesitlerin negatif olduğu durumlarda immunohistokimyasal 

çalışmalar önerilir. Epitelyal tümörlerde pansitokeratin (AE1/3) duyarlılık ve 

özgüllüğü yüksektir. İmmunohistokimya özellikle mikrometastazların 

saptanmasında etkinliği kanıtlanmış bir yöntemdir (23). Bir lenf nodunda 0,2 

cm’nin üzerindeki metastazlar makrometastaz, 0,2 cm ve altındaki 

metastazlar ise mikrometastaz olarak bilinir. Ayrıca lenf nodunda sinüsler 

veya damarlar içinde dolaşımdaki tümör hücreleri bulunabilir. Bu hücreler 

mikrometastazlardan farklıdır ve izole tümör hücreleri olarak adlandırılır. İzole 

tümör hücrelerinin klinik anlamı bilinmemektedir. Bir lenf nodunda metastaz 

varlığından söz etmek için tümör hücresinin bu lenf noduna lenfatikler 

vasıtasıyla gelmesi, yerleşmesi, tutunması ve çoğalması gerekir. 

Dolaşımdaki tümör hücrelerinin lenf nodunda tesadüfen saptanması lenf 

nodu metastazı anlamına gelmemektedir. Greshenwald ve arkadaşlarının 

(24) yaptığı bir çalışmada, histolojik olarak negatif sentinel lenf nodu olan 243 

melanomlu hastanın 10’unda nodal rekürens saptandığı, bu 10 hastanın 

sentinel nodlarının tekrar seri kesit ve immunohistokimyasal yöntemler ile 

incelenmesi sonucunda %80 (8/10) hastada mikrometastazların varlığını 
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göstermişlerdir  Bu da rutin histopatolojik incelemenin (H&E) yeterli 

olmadığını göstermektedir. 

        İntraoperatif olarak frozen kesit analizi veya imprint sitoloji, frozen kesit 

yapmanın mümkün olmadığı durumlarda frozena bir alternatif olarak 

yapılabilir. Ancak her iki yöntemin de duyarlılığı düşüktür (23). 

        Akım sitometrisi bir süspansiyon içinde floresan boyası ile boyanmayı 

takiben hücre özelliklerini incelemeye yarayan nonmorfolojik bir metodtur. 

Hızlı bir teknik olup, dakikalar içinde binlerce hücre incelenebilir. Akım 

sitometrisinde ilk yaklaşım lenf nodlarında metastazların immunohistokimya 

için olan antikorlarla floresanın birleştirilmesi ile yapılır. İkinci yaklaşım ise 

DNA akım sitometrisi olup anormal DNA içeriği olan hücre klonu veya 

metastatik hücreleri gösteren yüksek yüzdeli SG2M fazındaki hücrelerin 

tespitine dayanır. 

        Moleküler analizde mikrometastaz saptamada bir diğer yöntem RT-PCR 

(Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction) dır. RT-PCR normal 

lenf nodlarında bulunmayan sadece kanser hücrelerince eksprese edilen 

mRNA’nın amplifikasyonuna dayanır. RT-PCR lenf nodlarında metastaz 

tespitinde bilinen en iyi yöntemdir. 106-107normal hücre arasından tek bir 

kanser hücresi bile bu yöntemle tespit edilebilir. Ancak sentinel lenf nodunda 

tek bir hücre metastazının klinik önemi henüz bilinmemektedir. 

 

Bölgesel Lenf Nodlarının İmmunolojisi: 

 

        Tümör hücreleri doğal öldürücü hücreler (NK= Natural Killer),  Antijen 

sunucu hücreler (APC= Antigen presenting cell), CD8+ ve CD4+ T hücreleri 

gibi immun hücreler tarafından tanındığı zaman kansere karşı immun cevap 

ilk lenf nodlarında başlar. Dolayısıyla bölgesel lenf nodları sürekli büyüyen 

tümörle, konağın immun savunma mekanizmaları arasında kritik bir rol oynar. 

Lenfatik haritalamanın gelişmesi ile araştırmacılar lenf nodlarının primer 

tümöre uzaklığına göre farklı immunolojik yanıtlarını bulmaya çalışmışlardır. 

Sentinel lenf nodu/ nodları, primer tümör bölgesinden ilk drenaj alan lenf 

nodları olması nedeniyle, lenfatik drenaj yoluyla primer tümörden salınan 
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tümör antijenleri ile ilk karşılaşan nodlardır. Dolayısıyla sentinel lenf nodu bu 

antijenler tarafından aktive edilen ilk bölgeler olabilir. Sentinel lenf nodlarının 

immunolojik analizi, primer tümöre karşı gelişen immun yanıtı daha iyi 

anlamamızı sağlar. Ancak bu konuda çalışmalar oldukça az sayıdadır. Tümör 

antijenlerine karşı immun bir cevapta anahtar nokta, çok özelleşmiş antijen 

sunucu hücrelerdir. İmmun bir cevap başlamadan önce özelleşmiş fagositler 

veya antijen sunucu hücreler olarak adlandırılan dendritik hücreler, periferden 

antijeni alırlar ve bu antijeni lenf nodlarında lenfositlere sunarlar. Dendritik 

hücreler MHC molekülleri (Major Histocompability Antigens) salgılamakla 

kalmaz aynı zamanda nativ T hücrelerini aktive eden  yüksek seviyede 

adezyon molekülleri de salgılar. Dendritik hücre ile karşılaşan T lenfosit 

aktive olur, lenf nodunu terk ederek dolaşımda duyarlılaştıkları bu antijeni 

ararlar. Dendritik hücreler, nativ T hücrelerinden sitotoksik T lenfositlerin 

oluşmasını sağlayan en etkili antijen sunucu hücrelerdir. Bu nedenle kanser 

hücrelerine karşı sellüler immun cevabın regülasyonunda major bir rol oynar. 

Sentinel lenf nodlarındaki metastatik süreci ve bu bilgileri tedavi 

stratejilerinde nasıl kullanabileceğimizi tam olarak anlamak için dendritik 

hücre fonksiyonları ile ilgili çalışmalara ihtiyaç vardır. Bizim bilgilerimize göre 

literatürde serviks ve endometrium kanserli hastalarda dendritik hücre sayısı 

ve matürasyonu ile ilgili çalışmalar yoktur.  

 

Şekil 2.3 Primer tümör/ dendritik hücre/lenfosit zinciri. Primer tümör (PT) 

antijenleri ile karşılaşan dendritik hücreler afferent lenfatikler (AL) vasıtasıyla 

bölgesel lenf noduna (LN) giderek T lenfositleri duyarlı hale (DT) getirirler.  
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2.9 Serviks Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Uygulamaları : 

 

        Serviks kanserinde, lenf nodu metastazının yaşam beklentisini etkileyen 

en önemli prognostik faktörlerden biri olduğu bilinmektedir. Lenf nodu 

metastazı olmayan evre IB lezyonlarda 5 yıllık sağkalım %90 iken, lenf nodu 

metastazı olanlarda bu oran %40-80 arasında değişmektedir (25). Pozitif nod 

sayısı, pozitif nodların unilateral veya bilateral olması, pelvik, paraaortik veye 

supraklaviküler lenf nodlarının tutulmuş olması prognozla ilişkilidir. Lenf 

nodlarının tam ve doğru olarak değerlendirilmesi hastalığın yaygınlığı ve 

tedavinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle serviks kanseri 

tedavisinde, radikal histerektomi prosedürüne pelvik lenf nodu diseksiyonu da 

eklenir. Bölgesel lenfadenektomi geniş bir diseksiyonu gerektirir. Geniş bir 

bölgesel lenfadenektomi ile bile presakral ve perirektal lenf nodları gibi bazı 

nodlar rutin olarak çıkarılmaz. İleri evre serviks kanserli hastalarda bazı 

araştırmacılar, paraaortik lenf nodlarının da cerrahi evrelemenin bir parçası 

olarak çıkarılmasını önermektedir (26-28). Ancak evreleme laparotomisinin 

terapötik önemi tartışmalıdır. Radikal histerektomi ve pelvik lenfadenektomi 

yapılan hastalarda lenf nodu metastazı varsa postoperatif dönemde 

radyoterapiye rağmen yaşam beklentisi yaklaşık %50 azalır (29,30). Nod 

pozitif hastalarda kemoradyasyon tek başına radyoterapiye göre yaşam 

beklentisini anlamlı olarak arttırır (29,31). Bu nedenle pozitif lenf nodlarının 

erken tanınması önemlidir. Paraortik lenf nodu metastazı serviks kanserinde 

uzak metastaz olarak düşünülür ve bu vakalarda sistemik tedavi gereklidir. 

Ancak radikal histerektomiye paraaortik lenf nodu diseksiyonunun eklenmesi 

genel olarak kabul gören bir görüş değildir ve paraaortik lenf nodu 

diseksiyonu yapılmasının sağkalıma etkisi henüz aydınlatılamamıştır. 

Sakuragi ve arkadaşlarının (32) bir çalışmasında, evre IB (96), IIA (15) ve IIB 

(97) serviks kanserli, radikal histerektomi ve sistematik pelvik ve paraaortik 

lenf nodu diseksiyonu yapılan toplam 208 hasta, lenf nodu metastazı ve 

histopatolojik risk faktörleri açısından incelenmiştir. Hastaların 53’ ünde 

(%25,5) lenf nodu metastazı saptanmış olup, evre IB’ de pelvik lenf nodu 

metastazı %11.5, evre IIA’ da %26.7, evre IIB’ da %39.2 bulunmuştur. En sık 
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tutulan lenf nodu grubunun %18,8 (39/208) obturatuar grup olduğunu, 

dolayısıyla bu grup lenf nodlarının serviks kanserli hastalarda sentinel lenf 

nodu olabileceği sonucuna varmışlardır. Lenf nodu metastazları 53 hastanın 

49’ unda obturatuar, internal iliak ve common iliak grupta olduğunu, derin 

servikal stromal invazyonun ve lenfovasküler alan invazyonunun pelvik nodal 

metastazlarla ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Aynı çalışmada, paraaortik lenf 

nodu metastazlarının yaygın pelvik metastazlara ikincil geliştiğini, bilateral 

pelvik metastaz ve common iliak lenf metastazlarının paraortik metastazlarla 

ilişkili olduğunu vurgulamışlardır. 

        Evre 1B hastalıkta %5-6 hastada paraaortik lenf nodları, %15-20 

hastada ise pelvik lenf nodları pozitiftir (33). Paraaortik ve common iliak lenf 

nodu metastazı ancak pelvik nodal metastaz sonrası gelişir. Pelvik nodal 

metastaz olmadan paraaortik, common iliak ve presakral nod metastazı 

ancak hastaların çok az bir kısmında görülebilir. 

        Pelvik lenf nodlarının çıkarılması için transperitoneal, retroperitoneal ve 

laparoskopik olmak üzere üç tip yaklaşım mevcuttur. Radikal histerektomi ile 

en sık kombine edilen tip transperitoneal lenfadenektomidir. Bu yaklaşım ile 

operasyon sırasında pozitif lenf nodları tespit edilirse cerrahın operasyona 

devam etmesi veya kemoradyoterapi için operasyona son verebilmesi gibi bir 

avantajı vardır. Retroperitoneal yaklaşımda peritoneal kaviteye girilmeden 

lenf nodlarının çıkarılması söz konusudur. Bu da adezyon oluşumu riski ve 

radyasyon enteriti gibi radyasyonun geç komplikasyonlarını azaltır. 

Laparoskopik cerrahi yaklaşım da laparoskopik gama prob kullanımı ile 

birlikte iki minimal invazif cerrahi yöntemin birleştirilmesi açısından ideal bir 

kombinasyondur. 

        Serviks kanseri sentinel lenf nodu uygulamaları için mükemmel bir 

hedeftir. Serviksin anatomik olarak orta hat bir yapı olması ve kompleks 

lenfatik drenajının bulunması nedeniyle lenfatik haritalama açısından çok 

uygundur. Sıklıkla erken evrede yakalanması, serviksin kolaylıkla görülebilir 

olması ve bu sayede operasyon öncesi veya operasyon sırasında enjeksiyon 

için uygun olması sentinel lenf nodu açısından diğer avantajlarıdır.  
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        Evre IA1, evre IA2 ve evre IB1 tümörler sentinel lenf nodu uygulamaları 

için en uygun evrelerdir. İleri evre serviks kanserli hastalar sentinel lenf nodu 

prosedürü için uygun değildir.  

        Son yıllarda serviks kanserinde sentinel lenf nodu uygulamaları ile ilgili 

artan sayıda çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda genel olarak sentinel 

nod bulma başarısı %60-100 arasında değişmekte olup vakaların büyük bir 

çoğunluğunda sentinel nodlar parametriyal, eksternal iliak ve obturatuar lenf 

nodlarıdır. Bulunan sentinel lenf nodu/nodları metastaz açısından negatif 

iken, lenfatik yataktaki diğer lenf nodlarının metastaz içerdiği durumlar yanlış 

negatif sonuç olarak yorumlanmaktadır. Sentinel lenf nodunda metastaz 

olmadığı bildirildiğinde lenfadenektomi tamamlanmayacak, metastaz içeren 

diğer lenf nodları çıkarılmamış ve hasta yetersiz tedavi edilmiş olacaktır.  

Dolayısıyla yanlış negatif sonuçların sentinel lenf nodu çalışmalarında çok 

düşük bulunması veya olmaması gerekmektedir. Bu çalışmalarda genel 

olarak yanlış negatif oranları %5’ in altındadır. 

        Literatürde ilk defa 1999 yılında serviks kanserli hastalarda sentinel lenf 

nodu uygulaması Echt ve arkadaşları (34)  tarafından tanımlanmıştır. Bu 

seride toplam 13 hastaya peritümöral %1 isosülfan mavisi enjekte edilmiştir. 

Hastaların 12’ sinde radikal histerektomi tamamlanırken, 1 hastada 

metastatik paraaortik lenf nodu nedeniyle histerektomi tamamlanmamıştır. 

Toplam  13 hastanın sadece 2’ sinde (%15) mavi boyalı sentinel lenf nodları 

tespit edilebilmiştir. Sentinel lenf nodu tespit edilen bu iki hastada da hem 

sentinel hem de nonsentinel lenf nodlarında metastaz bulunmuştur. 

Metastatik paraaortik lenf nodu olan ve kalan diğer 10 hastada sentinel nod 

tespit edilememiştir. Bu çalışmada mavi boya miktarı 2 ml olup yetersizdir, 

ayrıca mavi boya laparotomiden önce enjekte edilmiştir. Dolayısıyla 

araştırmacılar tekniklerinin modifiye edilerek ilerideki çalışmalarda daha 

başarılı sonuçlara ulaşılabileceğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada sentinel nod 

bulma başarısı her ne kadar  düşük olsa da daha sonraki araştırmalara ışık 

tutmuştur ve çeşitli farklı yöntemler denenerek erken evre serviks  kanserli 

hastalarda sentinel lenf nodu uygulaması standardize edilmeye çalışılmıştır. 

Tek başına mavi boyanın kullanıldığı takip eden benzer çalışmalarda O’ 
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Boyle ve arkadaşları (35) %60 ve Dargent ve arkadaşları (36) %85,5 sentinel 

lenf nodu bulma başarısından söz etmişlerdir. 

        Serviks kanserli hastalarda sentinel lenf nodu uygulamaları ile ilgili 

çalışmaların çoğu sadece mavi boya kullanımı veya lenfosintigrafi ve mavi 

boyanın birlikte kullanımı ile  yapılmıştır. Kamprath ve arkadaşlarının (37) 

çalışmasında, evre I-II serviks kanserli 18 hastada sadece radyoaktif izotopla 

sentinel nod bulma başarısı %88,8 olarak bulunmuştur. Sentinel lenf nodu 

uygulamalarında sentinel nod bulma başarısını arttırmak ve öğrenme eğrisini 

azaltmak için lenfosintigrafi tekniği birçok araştırmacı tarafından eklenmiştir. 

Verheijen ve arkadaşlarının (38) çalışmasında serviks kanseri tanısı almış 10 

hastada mavi boya ve lenfosintigrafi birlikte kullanılmıştır. Bu çalışmada 10 

hastanın 6’ sında sentinel nod lenfosintigrafide görüntülenirken, 4 hastada 

mavi boya pozitif bulunmuştur. Mavi boyanın pozitif olduğu 4 hastada da 

lenfosintigrafi de pozitif bulunmuştur. Laparotomide toplam 18 sentinel nod 

tespit edilmiş ve sadece 1 hastada metastaz bulunmuştur. Sentinel nodların 

çoğu eksternal iliak ve internal iliak lokalizasyonda iken, üç hastada common 

iliak  sentinel nodlar tanımlanmıştır. Malur ve arkadaşlarının (39) yaş 

ortalaması 44 olan, 32’ si FIGO evre I, 16’ sı evre II ve 2’ si evre IV olan 50 

serviks kanserli hastada lenfosintigrafi ve/ veya mavi boya kullanarak 

yaptıkları çalışmada, sentinel nod bulma başarılarının %78 olduğunu 

bildirmişlerdir. Lenf nodu metastazı 10 hastada tespit edilmiştir. Sentinel nod 

bulunamayan 10 hastanın 4’ ünde pozitif lenf nodları bildirilmiştir. Bu 

çalışmada duyarlılık ve negatif öngörü değerleri sırasıyla %83,3 ve %91,1 

bulunmuştur. Kombine tekniğin kullanıldığı hastalarda ise duyarlılık ve negatif 

öngörü değerinin %100 olduğunu, radyokolloid ve mavi boya 

kombinasyonunun sentinel lenf nodu bulma başarısını arttırdığını 

vurgulamışlardır. Serviks kanserinde sentinel lenf nodu çalışmalarında 

kombine teknikte başarı daha yüksektir. Moreno ve arkadaşlarının (40) 

çalışmalarında evre IA2 (1) ve evre IB1 (11) serviks kanserli hastada albumin 

kolloid, isosülfan mavisi ve laparoskopik prob kullandıkları çalışmalarında 

hasta başına ortalama 2,5 (1-4) sentinel lenf nodu bulduklarını, kombine 

teknikle %100 başarı elde ettiklerini, en sık sentinel nod bölgesinin internal 
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iliak alan olduğunu bildirmişlerdir. Kombine tekniğin kullanıldığı çalışmalarda 

sentinel nod bulma başarısı genel olarak %91-100 arasında değişmektedir 

(39, 41, 42, 43, 44). 

        Serviks kanserli hastalarda literatürdeki yayınlarda genel olarak sentinel 

lenf nodu prosedürü başarılı bulunmuştur. Ancak kullanılacak yöntem ile ilgili 

henüz standartlar yoktur. Kombine tekniklerin gerçekten başarıyı arttırıp 

arttırmadığı, sentinel lenf nodlarında mikrometastazların klinik önemi halen 

tam olarak açık değildir. 

 

2.10 Endometrium Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Uygulamaları : 

 

  Endometrium kanserli hastaların büyük bir çoğunluğunda klinik gidişin 

iyi olması sebebiyle, daha geniş cerrahi prosedürlere ve adjuvan tedaviye 

gereksinim duyulan, relaps riski yüksek olan hastaların doğru seçilmesi ve 

düşük riskli hastalarda da gereksiz fazla tedavinin getireceği ek morbiditenin 

de önlenmesi gerekmektedir. Sistematik pelvik ve paraaortik lenfadenektomi 

yapılmasının gerekliliği, hastaların yarar görüp görmeyeceği 

öngörülemediğinden serviks kanserinde olduğu gibi halen tartışmalı bir 

konudur. Bazı merkezler bölgesel lenfadenektominin morbiditesini 

gözönünde bulundurarak, miyometrial invazyon, istmus-serviks ekstansiyonu, 

ekstrauterin yayılım, bazı histolojik tipler, yüksek grade, ve büyümüş lenf 

nodları gibi yüksek risk taşıyan hastalarda retroperitoneal lenfadenektomi 

uygulamaktadır. Ancak bu yaklaşım da, yüksek riskli hastaların %50’sinden 

fazlasında bile lenf nodu metastazı negatif olacağından idealden uzaktır. 

Evre I ve II endometrium kanserli hastalarda lenf nodu metastazı insidansı 

yaklaşık %10’ dur (45). İzole paraaortik nod metastazı %2’ nin altındadır.  

         Endometrium kanserinde primer olarak pelvik lenf nodlarına yayılım 

olur. Jinekolojik Onkoloji Grubunun (GOG)-33 evreleme çalışmasında evre I 

endometrium kanserinde pelvik nodal metastaz riski %9 olarak belirlenmiştir. 

Miyometrial invazyonu ve grade 3 hastalığı olanlarda bu riskler sırasıyla %25 

ve %18’ dir. Jinekolojik onkolojistler bu sonuçlara dayanarak tüm orta ve 

düşük riskli hastalara standart lenfadenektominin yapılmasını önermişlerdir. 
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Ancak GOG-33 çalışmasındaki hastaların yaklaşık %12’ si laparotomi 

sırasında makroskopik ekstrauterin hastalığı olan hastalardan oluşmaktadır 

ve bu hastaların pelvik ve paraaortik lenf nodu metastazları sırasıyla %51, ve 

%23’tür. Gros intraperitoneal yayılım olmayan hastalarda ise pelvik ve 

paraaortik nod metastazları sırasıyla %7 ve %4’tür. Pelvik nodal metastaz 

açısından yüksek riskli kadınlar (>%10) miyometrial invazyonu ve grade 3 

hastalığı olanlardır (45, 46). 

         Endometrium kanserinde lenf nodu diseksiyonunun optimal genişliği de 

önemli bir faktördür. National Cancer Institude’ in serisinde ortalama 

örneklenen lenf nodu sayısı 7 olarak belirtilmiştir (47). Lenf nodu örneklemesi 

yapılmayan 6363 kadın ile örnekleme yapılan 2821 kadın arasında sağkalım 

açısından herhangi bir fark bulunamamıştır. Ancak, evre I grade 3 hastalarda 

lenf nodu örneklemesinin sağkalıma katkısı olduğu bildirilmiştir. 

        Erken evre endometrium kanserli kadınlarda selektif lenfadenektomi 

genişliğinin sağkalım ve morbidite üzerindeki etkisi geniş bir retrospektif 

analizde Cragun ve arkadaşları (48) tarafından sunulmuştur. Bu çalışmaya 

1973-2002 yılları arasında 565’i histerektomi ve selektif lenfadenektomi (419 

pelvik ve aortik, 146 pelvik) ile tedavi edilen toplam 1656 kadın alınmıştır. 

Sağkalım analizine göre 11’den fazla pelvik nodun çıkarıldığı grade 3 

hastalarda, 11 ve daha az pelvik nodun çıkarıldığı hastalara göre yaşam 

beklentisinin anlamlı olarak arttığı, grade 1 ve 2 hastalarda ise çıkarılan 

pelvik nod sayısının yaşam beklentisini etkilemediği saptanmıştır. Grade 3 

hastalık, %50’nin üzerinde miyometrial imvazyon derinliği, seroz veya berrak 

hücreli histolojisi olan yüksek riskli hastalarda 11’den fazla pelvik nod 

çıkarılan hastalarda 11 ve altında lenfadenektomi yapılanlara göre yaşam 

beklentisi farkının anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur. Cragun ve 

arkadaşları bu sonuçlara dayanarak lenfadenektominin grade 3 lezyonu 

olanlarda düşünülmesi gerektiği, grade 1 ve 2’de herhangi bir yarar 

sağlamadığı sonucuna varmışlar ve lenfadenektomi yapılacaksa farklı 

bölgelerden en az 11  pelvik nodun çıkarılmasını önermişlerdir. Nodal 

metastazı kanıtlanmış olanlar analiz dışı bırakıldığında, grade 3 lezyonlu 

hastalarda 11’den fazla lenf nodu çıkarılan hastalarda yaşam beklentisinin 



 

 

36 

artması, patolog tarafından tanınmamış olan okült (mikro) metastatik 

hastalığın çıkarılması sağlamış olabilir. Bu da bazı hastalarda sentinel lenf 

nodu konsepti ideal çözüm olabilir mi sorusunu gündeme getirmektedir. 

Meme kanserli hastalarda, sentinel lenf nodunun çıkarılması ve seri kesit ve 

immunohistokimyasal yöntemler ile daha doğru olarak mikrometastazların 

saptandığı kanıtlanmıştır. Sentinel lenf nodu  prosedürü sistematik 

lenfadenektomiye alternatif olarak çeşitli kanserlerde artan oranda 

kullanılmaktadır. Ancak literatürde endometrium kanserli hastalarda sentinel 

lenf nodu uygulamaları ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. 

        Endometrium kanserli hastalarda ilk sentinel lenf nodu uygulamalarında 

genel olarak belirgin bir başarı sağlanamamıştır. Burke ve grubunun (49) 

1996’ da endometrium kanserinde sentinel lenf nodu ile ilgili ilk çalışmada 15 

endometrium kanserli hastada, subserozal  miyometriuma 1 ml isosülfan 

boyası enjekte edilerek pelvik ve paraaortik lenf nodlarına invazyon tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Toplam 15 hastanın 10’ unda (%67) mavi boyalı, 

sentinel nodların 12’si paraaortik, 6’sı common iliak ve 13’ü pelvik nodlar 

olmak üzere toplam 31 sentinel nod bulunmuştur. Lenf nodu metastazı 4 

hastada (%27) saptanmıştır. Bu 4 hastanın ikisinde lenf nodu metastazı mavi 

sentinel nodlarda, bir hastada sentinel nod paraaortik bir lenf nodu iken 

metastatik nod obturatuar nodda bulunmuş. Metastaz saptanan 4. hastada 

ise sentinel nod bulunamamıştır. Uterusun lenfatik drenaj patterninin kutanöz 

melanomdan bile daha kompleks olduğunu vurgulayan yazarlar bu çalışmada 

sentinel nodların çoğu hastada bilateral, ve geniş bir anatomik alana yayılmış 

olarak bulduklarını ifade etmişlerdir. Echt ve arkadaşlarının (34) benzer bir 

çalşmasında 8 endometrium kanserli hastada abdominal kavite açıldıktan 

sonra uterus fundusuna, subserozal miyometriuma mavi boya 

enjeksiyonununu takiben yaptıkları çalışmada hastaların hiçbirinde sentinel 

nodu bulamadıklarını bildirmişlerdir. 

        İdeal bir sentinel lenf nodu prosedüründe mavi boya veya radyonüklidin 

peritümöral enjeksiyonu tercih edilir. Endometrium kanserli hastalarda ise 

primer tümör görülmez, görüntülenemez veya palpe edilemez. Bu nedenle 

endometrium kanseri sentinel lenf nodu uygulamaları için ideal bir hedef 
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olmayabilir. Ancak serviks de uterusun bir parçası olduğundan ve serviks ve 

uterusun lenfatikleri benzer olduğundan servikse enjeksiyon yapılarak 

endometrium kanserli hastalarda sentinel nod çalışmaları yapmak 

mümkündür. Holub ve arkadaşları (50) mavi boya yöntemi ile %72 (18/25) 

sentinel nod bulma başarısı elde etmişler. Enjeksiyon  bölgesi intra-operatif  

subserozal myometrium ve serviks olan 12 hastada başarı %83 iken sadece 

subserozal miyometriuma enjeksiyon yapılmış olan 13 hastada başarı %62 

bulunmuştur. Benzer şekilde Pelosi ve arkadaşları (51) mavi boya ve 

radyokolloid yöntemlerini birlikte kullanarak periservikal enjeksiyon ile 11 

hastada SLN bulma başarısını %100 bulmuşlardır. 

        Bu çalışmalardan da anlaşıldığı gibi endometrium kanserinde sentinel 

lenf nodu saptamada özellikle enjeksiyon bölgesi ile ilgili  farklılıklar 

sözkonusudur. Niikura ve arkadaşları (52) 28 endometrium kanserli hastada 

radyokolloidin operasyondan bir gün önce, histeroskopik  olarak 

endometriuma enjeksiyonunu takiben yaptıkları çalışmada, preoperatif 

lenfosintigrafide 19/28 (%68) sentinel nod bulma başarıları olduğunu, 28 

hastanın 23’ ünde (%82) en az bir sentinel nod bulduklarını, ortalama 

sentinel nod sayısının 3,1 olduğunu, hastaların çoğunda paraaortik, eksternal 

iliak veya obturator bölgede sentinel nodların bulunduğunu bildirmişlerdir. Bu 

çalışmada 18 hastada paraaortik sentinel nodlar bulunmuştur. Myometrial 

invazyon derinliği %50’ den az olan hastaların %95’ inde (21/22) sentinel lenf 

nodu bulunabilmiştir. 3 hastada sadece paraaortik SLN, 5 hastada sadece 

pelvik bölgede, 15 hastada her ikisinde de bulunmuştur. Lenf nodu metaztazı 

saptamada %100 duyarlılık ve özgüllük elde edilmiştir. 

        Endometrium kanserinde radyokolloid ve mavi boyanın kombine 

kullanımı, sentinel nod bulma başarısını %82’den %94’e çıkarmıştır. 

Barranger ve arkadaşları (53) ortalama yaşları 69 olan 17 evre I (16) ve evre 

II (1) endometrial kanserli hastada periservikal mavi boya ve radyokolloid 

enjeksiyonunu takiben laparoskopik yöntem ile yaptıkları sentinel lenf nodu 

çalışmasında; 17 hastanın 16’ sında (%94,1) sentinel nod bulma başarıları 

olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada hasta başına bulunan ortalama 

sentinel lenf nodu sayısı 2,6 olarak hesaplanmıştır. Sentinel lenf nodlarının 
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3’ünde H&E ile metastaz tespit edilmiştir. İmmunohistokimyasal analizde ise 

diğer 3 hastanın 6 sentinel lenf nodunda mikrometastaz saptanmış olup, 

yanlış negatif sonuç bulunmamıştır. Bu çalışmada yazarlar, erken 

endometrium kanserli hastalarda sentinel lenf nodu prosedüründe, 

radyokolloid ve mavi boya tekniklerinin birlikte kullanımınının daha uygun ve 

başarılı olduğu sonucuna varmışlardır. 

        Sentinel lenf nodu konseptinin endometrium kanserli hastalarda 

potansiyel yararları, farklı tekniklerin geçerliliği, mikrometastazların önemi ve 

endometrium kanserli hastalarda gereksiz yapılabilen geniş 

lenfadenektomilerin ve bunun getireceği ek morbiditelerin önlenmesi için 

daha geniş serilere ihtiyaç vardır. 

        Kompleks lenfatik drenaj patterni olan intraabdominal organlarda 

sentinel lenf nodu uygulamaları ile ilgili genel olarak sınırlı çalışmalar vardır. 

Bu çalışmada endometrium kanserli hastalarda da sentinel lenf nodu 

konseptinin uygulanabilirliğinin ortaya konması hedeflenmiştir. 

 

2.11 Sentinel Lenf Nodu Prosedüründe Radyasyon Güvenliği: 

 

        Lenfosintigrafide kullanılan radyofarmasötik 99mTc işaretli kolloidlerdir. 

Radyokolloidlerin kullanılmasında radyasyon güvenliği ile ilgili endişe edilen 

iki konu vardır. Bunlardan birincisi radyokolloid verilen hastanın aldığı 

radyasyon dozu, diğeri ise hasta ile yakın temas halinde bulunan Nükleer Tıp 

çalışanı, ameliyathane personeli ve hastadan çıkarılan dokularla uğraşan 

patoloğun aldığı radyasyon dozudur. Radyasyon korunmasında 3 temel 

prensip vardır: 

1. Hastada sağlanacak yararın hastanın bu işlemden alacağı doz 

ile olan zarardan fazla olması gerekir. 

2. İşlem sırasında hasta ve sağlık personelinin mümkün olan en 

az radyasyona maruz kalması gerekir. 

3. Yıllık müsaede edilen doz limitlerinin aşılmaması gerekir. 

       Yıllık doz sınırları, sağlığa zarar vermeyecek şekilde uluslararası 

standartlara (ICRP-60 1990) uygun olarak TAEK (Türkiye Atom Enerjisi 
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Kurumu) tarafından, radyasyon görevlileri ve toplum üyesi kişiler için ayrı ayrı 

belirlenmiştir. Buna göre radyasyon görevlileri için etkin doz herhangi bir yılda 

50 mSv’i, ardışık beş yılın ortalaması ise 20 mSv’i geçemez. El, ayak veya 

deri için yıllık eşdeğer doz sınırı 500 mSv, göz merceği için 150 mSv ‘dir. 

Toplum üyesi kişiler için etkin doz herhangi bir yılda 5 mSv’i, ardışık beş yılın 

ortalaması ise 1 mSv’i geçemez. El, ayak veya deri için yıllık eşdeğer doz 

sınırı 50 mSv, göz merceği için 15 mSv ‘dir.    

       99mTc, ucuz, enerjisi düşük (140 keV), yarıömrü 6 saat olan ve ß-partikül 

içermeyen gama yayıcısı bir radyoizotoptur. Bu fiziksel özellikleri nedeniyle 

rutin Nükleer Tıp tetkiklerinde hem hastalar hem de sağlık personeli için 

güvenli bir şekilde en çok kullanılan radyoaktif maddedir. Bu çalışmada her 

bir hastaya uygulanan doz 2 mCi olup, bu doz rutin kemik sintigrafisinde 

uygulanan dozdan (20 mCi) çok daha düşüktür. Dolayısıyla hastanın alacağı 

radyasyon maruziyeti minimaldir. 

        Verilen radyokolloidin interstisiyel alandan klirensi çok yavaştır. Bu 

nedenle verilen dozun büyük bir kısmı (%90-95) enjeksiyon bölgesinde kalır.  

Dozun az bir kısmı lenf nodlarınca alınır, daha az bir miktar ise 

retiküloendotelyal sisteme geçer. Kan örneklerinde enjekte edilen dozun 

sadece %0.73’ü bulunur. Glass ve arkadaşları (20) melanomlu hastalarda 

lenfosintigrafide kullanılan 3 ajanın intralenfatik kinetiğini çalışmıştır. Bu 

radyofarmasötikler 99mTc işaretli albumin kolloid, human serum albumin ve 

sülfür kolloidtir. Bu 3 radyofarmasötik arasından human serum albuminin 

enjeksiyon bölgesinden daha hızlı temizlendiği, lenfatik kanalların kolloid 

ajanlara göre daha iyi görüldüğü saptanmıştır. Kolloidal ajanlar ise lenf 

nodlarında daha uzun süre kalmaktadır. Enjeksiyon bölgelerinden yarılanma 

zamanları albumin kolloid, human serum albumin ve sülfür kolloid için 

sırasıyla 7,5 + 6,4 saat, 4,3 + 1,4 saat ve 13,9 + 12,7 saattir. İntradermal 

enjeksiyondan sonra radyokolloidin enjeksiyon bölgesinden hiç ilerlememesi 

halinde 5 MBq 99mTc işaretli antimon sülfür kolloid kullanıldığında maksimum 

absorbe edilen doz 0,45 Gy olacaktır ki bu dozda deterministik radyasyon 

etkileri beklenmez. 
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        Miner ve arkadaşlarının (54) yaptığı bir çalışmada her bir meme kanseri 

operasyonunda cerrahın ellerinin alacağı doz ortalama 10,2+5,8 mrem olarak 

belirlenmiştir. Ekstremite cildinin alabileceği maksimum güvenli yıllık doz 

gözönünde bulundurulduğunda bu durum bir cerrahın yılda 5000 sentinel lenf 

nodu operasyonu yapabileceği anlamına gelir. Operasyon odasındaki 

hemşireler, anestezi uzmanları gibi diğer personelin ve cerrahi materyali 

histopatolojik olarak inceleyen patoloji uzmanlarının  radyasyon maruziyeti 

cerrahın yaklaşık %5’ i kadar olup çok daha düşüktür. 

        Veronesi ve arkadaşları (55), yılda 30-50 sentinel lenf nodu operasyonu 

yapan bir cerrahın ellerine aldığı radyasyon dozunun müsaade edilen yıllık 

doz limitinin sadece %0,9’ u olduğunu yayınlamıştır. Doku spesmenleriyle 

uğraşan Patoloji personelinin el dozu, lens ve tüm vücut dozları yıllık doz 

limitlerinin sırasıyla %0,15, %0,1 ve %1,5‘ini oluşturmaktadır. Bu çalışma 

sırasında hastaya düşük doz da olsa radyoaktif madde enjekte edileceğinden 

hastanın yanı sıra operasyon odasındaki cerrah, hemşire, anestezi 

uzmanları, diğer personel ve hastanın çıkarılan dokuları ile uğraşan 

laboratuar çalışanları radyoaktiviteye maruz kalacaklardır. Ancak bu 

maruziyet müsaade edilen yıllık doz limitlerinin yukarıdaki çalışmalardan da 

anlaşılacağı üzere oldukça altındadır. 

        Operasyon personelinin operasyon sırasında 10 MBq bir aktiviteye 

maruziyeti 1 metre mesafede 0,17 mikroSv/ saat ve 30 cm mesafede 1,8 

mikroSv / saat doz hızına sebep olur. Bu da normal popülasyonun yıllık 

maksimum doz limiti olan 1 mSv’e ulaşmak için yılda yaklaşık 500 sentinel 

lenf nodu prosedürü yapabilmesi anlamına gelir. 
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3. YÖNTEM VE GEREÇLER  

 

        Çalışmaya, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim Dalı tarafından değerlendirilip histopatolojik olarak serviks 

ve endometrium kanseri tanısı alan ve cerrahisi planlanan, 32 serviks kanseri 

ve 24 endometrium kanseri olmak üzere toplam 56 kadın hasta dahil 

edilmiştir.  

 

3.1 Serviks Kanserli Hastalarda Gereç ve Yöntem: 

         

         Bu çalışma Ekim 2003- Haziran 2005 tarihleri arasında Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim Dalı Onkoloji Ünitesi, ve Patoloji Anabilim Dalı Jinekolojik 

Onkoloji Ünitelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi, Cerrahi ve İlaç Araştırmaları Etik Kurulu 

tarafından değerlendirilmiş olup, 19.06.2003 tarihinde HEK-03/ 63-17  karar 

no ile yapılması uygun bulunarak onaylanmıştır. Bu çalışma nedeni ile 

hastaların cerrahi planı değiştirilmemiştir. Çalışmaya katılan tüm hastalar, 

çalışma hakkında önceden bilgilendirilmiş ve yazılı onamları alınmıştır.  

 

 Hasta Grubu: 

 

         Çalışmaya histopatolojik olarak serviks kanseri tanısı almış, erken evre 

hastalığı olan (Evre IA2, IB1, IB2, IIA), 18 yaşını geçmiş ve cerrahisi 

planlanan kadın hastalar dahil edilmiştir. İleri evre serviks kanseri tanısı 

olanlar, gebe olan hastalar ve daha önce kemoterapi, pelvik bölgeye 

radyoterapi almış hastalar, patolojik nodal durumu etkileyebilecek tedaviler 

uygulanmış (konizasyon vb.),  operasyon sırasında gros nodal metastazı 

bulunan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Ayrıca lenfatik akımı 

etkileyebileceğinden daha önce retroperitoneal cerrahi geçirmiş olan hastalar 

çalışmaya dahil edilmemiştir.Tüm hastaların klinik sorgulamaları, fizik ve 

jinekolojik muayeneleri yanı sıra operasyon öncesi tümör belirleyicileri ve 
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rutin kan biyokimya tetkikleri yapılmıştır. Preoperatif değerlendirmede 32 

hastanın 20’sine abdominal ultrasonografi, MRG, IVP veya BT tetkiklerinden 

en az birisi yapılmıştır ve metastaz saptanmamıştır. Tüm hastalara sentinel 

lenf nodu prosedürünü takiben radikal histerektominin yanısıra paraaortik lenf 

nodları dahil olmak üzere sistematik retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu 

yapılmıştır. Operasyon sonrası lenf nodu metastazı, parametrial invazyon, 

lenfovasküler alan tutulumu veya pozitif cerrahi sınır tespit edilen hastalara 

postoperatif dönemde radyoterapi ve/ veya kemoterapi verilmiştir. 

 

 Radyofarmasötiğin Hazırlanması: 

 

        Nanokolloid kiti (Nanocis, CIS bio international, Fransa veya Nanocoll, 

Amersham Health, İtalya) üretici firmaların önerdiği şekilde 99mTc-perteknetat 

ile işaretlenerek 99mTc-Nanokolloid elde edildi. Albumin kolloidin partikül 

boyutu %95’ten fazlası 80 nm’nin altında, %4’ten azı 80-100 nm arasında ve 

%1’i 100 nm’nin üzerindedir. Renyum kolloidin partikül boyutu yaklaşık 100 

nm’dir. 

 

 Lenfosintigrafi ile sentinel nod görüntülemesi: 

      

         Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara lenfosintigrafi çalışması 

yapılmıştır. Hastaların 28’ine planlanan cerrahi sabahı , 3 hastaya cerrahiden 

1 gün önce ve 1 hastaya cerrahiden 4 gün önce lenfosintigrafi yapılmıştır. 

Periservikal 4 kadrandan (saat 3, 6, 9, 12 hizalarında) 0,1 ml hacim içinde 

toplam 2 mCi (74 MBq) 99mTc -Renyum kolloid (Nanocis) veya aynı dozda 

99mTc -Albumin kolloid (Nanocoll) enjekte edilerek hastalar görüntülemeye 

alınmıştır. 32 hastanın 18’inde albumin kolloid, 14’ünde renyum kolloid 

kullanılmıştır. Enjeksiyon için tüm hastalarda tüberkülin enjektörü 

kullanılmıştır. Radyokolloid enjeksiyonu Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Bölümünde araştırma görevlisi doktor tarafından, servikste tümörün 

görülmesini takiben yapılmıştır. Enjeksiyondan sonra hastalar yaklaşık 10 

dakika içinde Nükleer Tıp Bölümü’ ne getirilerek görüntülemeye başlanmıştır. 
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Görüntüleme için Nükleer Tıp Bölümü’nde mevcut olan ADAC Cirrus, 

(Kaliforniya, ABD)  veya SIEMENS e-Cam, (Erlangen, Almanya) gama 

kameralar kullanılmıştır. Görüntüleme düşük enerjili yüksek çözünürlüklü 

(LEHR) kollimatör kullanılarak ve 99mTc’in 140 kiloelektronvolt (keV) 

fotopikine ayarlı %20’lik enerji penceresi seçilerek  hasta sırtüstü pozisyonda 

yatarken, anterior projeksiyonda yapılmıştır. Dinamik lenfosintigrafi 24 

hastaya yapılabilmiştir. Enjeksiyonu takiben 64x64 matriste 30 sn’den 40 

görüntü seri olarak toplanmıştır. Dinamik görüntülemeyi takiben (500000 

sayım 256x256 matriste) statik görüntü alınmıştır. Dinamik çalışmada ve 

statik görüntülemede sentinel lenf nodu tespit edilemeyen hastalarda sentinel 

nod izlenene kadar 1., 2., 3. ve 4. saatlerde görüntüler alınmıştır. Hastalar 

lenfosintigrafi ile sentinel nod görüntülenememiş olsa bile maksimum 4 saat 

izlenmiştir. Sentinel lenf nodu/ nodları görüntülendikten sonra kobalt fantomu 

ile hasta dış hatlarının belirlenmesi amacıyla ek görüntüler alınmıştır. 

        Elde edilen dinamik ve statik görüntüler, operasyon öncesi sentinel lenf 

nodu/nodlarının sayısı ve lokalizasyonu açısından değerlendirilmiştir. 

Sintigrafi ile görüntülenebilen sentinel lenf nodu/nodları ile uyumlu aktivite 

tutulumu gösteren odakların sayısı ve lokalizasyonları kaydedilmiştir. 

        Radyokolloid enjeksiyonu ve lenfosintigrafi çalışması operasyondan 18 

saatten daha uzun zaman önce yapılan 4 hastada operasyon sabahı aynı 

dozda ikinci bir radyokolloid enjeksiyonu yapılmıştır. 

 

 Mavi boya metodu 

 

         Mavi boya enjeksiyonu ile sentinel lenf nodu değerlendirmesi 32 

hastanın ancak 16’sında (%50) yapılabilmiştir. Kalan 16 hastanın 9’ unda 

mavi boya hiç enjekte edilememiş, diğer 7 hastada ise mavi boya 

enjeksiyonundan sonra operasyon geciktiği için (20 dakikadan daha uzun 

süre geçtiği için) mavi boya bulguları açısından hasta değerlendirmeye 

alınmamıştır. Mavi boya açısından değerlendirilen 16 hastada enjeksiyon 10-

20 dakika önce yapılmıştır. Anestezi indüksiyonunu takiben 2 hastaya 

periservikal 4 kadrandan her bir enjektörde 1’er ml. olmak üzere toplam 4 ml 
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İsosulfan Blue %1, 14 hastaya ise aynı şekilde ve miktarda Patent blue V 

operasyon öncesi enjekte edilmiştir. Operasyon sırasında mavi boyalı olarak 

görülen lenf nodları, sentinel lenf nodu kabul edilmiştir. Paraaortik, pelvik ve 

parametriyal bölgeler operasyonun başında cerrah tarafından dikkatlice 

incelenerek mavi boya tutulumu olan  sentinel lenf nodları tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Cerrahi insizyona başlandıktan sonra enjekte edilen mavi boyayı 

tutan ve sentinel lenf nodu kabul edilen lenf nodu/ nodlarının lokalizasyonları 

ve sayıları belirlenmiştir. 

 

 Cerrahi gama prob uygulaması:  

 

         Tüm hastalarda bölümümüzde mevcut olan yarı iletken (CdZnTe) 

detektörlü, 14 mm çaplı cerrahi gama prob cihazı (Neo 2000, NeoPROBE 

Corporation, Dublin Ohio, ABD) kullanılmıştır. Operasyon sırasında çıkarılan 

lenf nodları ex-vivo olarak sayılarak en yüksek sayımı veren nodlar tespit 

edilmiştir. Daha sonra lenf nodlarının çıkarıldığı bölgeden zemin aktivite 

sayımı alınarak zemin aktivitenin 10 katının üzerinde ex-vivo sayım veren 

nodlar sentinel nod kabul edilip işaretlenerek, histopatolojik incelemeye diğer 

lenf nodlarından ayrı olarak gönderilmiştir. Lenf nodlarından in-vivo sayım 

alınamamıştır. Tespit edilen sentinel nod/nodların eksizyonunu takiben lenf 

nodunun çıkarıldığı bölgede başka lenf nodlarının varlığı açısından pelvis ve 

abdomenden sayımlar alınmıştır. Sentinel lenf nodu/nodları çıkarıldıktan 

sonra tüm pelvik ve paraaortik nodlar eksize edilip rutin cerrahi prosedür 

tamamlanmıştır. 

 

 Histopatolojik İnceleme: 

 

        Eksize edilen sentinel nod/nodlar diğer materyallerden ayrı olarak 

Patoloji Bölümü’ne ulaştırılmış ve histopatolojik olarak rutin lenf nodu 

incelemesine ilaveten ayrıntılı incelemeye alınmıştır. Formaldehitle tespit 

edilen lenf nodlarından 0,5 cm’den küçük olan lenf nodları ikiye bölünerek 

tamamı örneklenmiştir. Daha büyük boyutlu (0,5 cm’den büyük çaplı olanlar) 
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lenf nodları 3 parçaya ayrılarak, bu örneklerin tamamının kesit yüzleri 

incelenmiştir. Rutin  H&E boyalı preperatlarda metastaz bulunamayan 

sentinel lenf nodlarından 0,5 cm’den küçük boyutlu olanların her iki 

parçasından 0,5-1’er mm aralıklarla atlayarak, 6-7 μm kalınlığında, ekstra 

3’er kesit, 0,5 cm’den büyük boyutlu olanların 3 parçasının herbirinden 0,5-1 

mm aralıklarla atlayarak, 6-7 μm kalınlıkta 3’er kesit daha alınmıştır. Her bir 

sentinel lenf nodunun her bir parçası için ekstra alınan 3 kesitin birine 

immunohistokimyasal boyama (pansitokeratin AE1/AE3), diğer iki kesite ise 

H&E ile boyama yapılarak mikrometastaz varlığı açısından tekrar 

incelenmiştir. Böylelikle 0,5 cm’den küçük boyutlu sentinel nodlarda 2’si 

sitokeratin olmak üzere toplam 8 kesit, 0,5 cm’den büyük boyutlu olanlarda 

ise 3’ü sitokeratin olmak üzere toplam 12 kesit incelenmiştir. Bu şekilde 

sentinel lenf nodunun diğer lenf nodlarından farklı olarak, atlayarak seri 

kesitlerle (step-section) ve immunohistokimya ile daha ayrıntılı incelenmesi 

sağlanmıştır. Operasyonda çıkartılan tüm nonsentinel lenf nodları da rutin 

H&E ile değerlendirilmiştir. 

 

Sonuçların Değerlendirilmesi 

 

        Sentinel lenf nodunun belirlenmesinde sintigrafi; mavi boya ve gama 

prob yöntemlerinin başarıları, hasta bazında karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde başarı oranlarının ve tümör boyutu ve 

SLN teknik bulma başarısının karşılaştırılmasında Ki-kare testi kullanılmıştır. 

Sentinel nodun, tümörün lenfatik invazyon durumunu belirlemedeki başarı 

oranları, yanlış negatif sonuçlar, negatif öngörü değerleri ve duyarlılık ile 

belirlenmiştir. Buna göre; 

 

 Duyarlılık: Tüm pozitifler içinde sentinel nod pozitif olanların oranı  

      Duyarlılık = Doğru pozitif / Doğru pozitif+yanlış negatif  

 Negatif öngörü değeri: Doğru negatiflerin sentinel nod negatiflere oranı  

      Negatif öngörü değeri = Doğru negatif / doğru negatif + yanlış negatif 

 Yanlış negatif sonuç: Sentinel lenf nodları metastaz varlığı açısından 

diğer lenf nodları ile karşılaştırılarak yanlış negatif (sentinel nod 
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metastaz açısından negatif iken diğer lenf nodlarında metastaz 

olması) sonuçlar saptanmıştır. 

          

3.2 Endometrium Kanserli Hastalarda Gereç ve Yöntem: 

   

        Bu çalışma Eylül 2004-Temmuz 2005 tarihleri arasında Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda yapılmıştır. 

Hastalarda sentinel lenf nodu tespiti lenfosintigrafi, mavi boya ve intraoperatif 

gama prob uygulaması yöntemlerinin birarada kullanımı ile yapılmıştır. Bu 

çalışma nedeni ile hastaların cerrahi planı değiştirilmemiştir. Çalışmaya 

katılan tüm hastalar, çalışma hakkında önceden bilgilendirilmiş ve yazılı 

onamları alınmıştır. Çalışma Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi, 

Cerrahi ve İlaç Araştırmaları Etik Kurulu tarafından değerlendirilmiş olup 

21.10.2004 tarihinde LUT 04/ 42-16 karar no ile yapılması uygun bulunarak 

onaylanmıştır, ve 01.09.2005 tarih ve SBAGHD22 no.lu proje olarak Tübitak 

tarafından kısmen desteklenmiştir. 

 

 Hasta Grubu: 

 

         Çalışmaya klinik olarak erken evre (Evre I ve II) endometrium kanseri 

tanısı almış ve cerrahisi planlanan, 18 yaşını geçmiş, 24 hasta dahil 

edilmiştir. İleri evre endometrium kanseri tanısı olanlar, gebe olan hastalar ve 

daha önce kemoterapi, radyoterapi uygulanmış ve abdominal operasyon 

geçirmiş hastalar ve operasyon sırasında gros nodal metastaz saptanan 

hastalar çalışma dışı kriterleri olarak kabul edilmiştir. Tüm hastaların klinik 

sorgulamaları, fizik ve jinekolojik muayeneleri yanı sıra operasyon öncesi 

tümör belirleyicileri ve rutin kan biyokimya tetkikleri yapılmıştır. 

 

Lenfosintigrafi ile sentinel nod görüntülemesi: 

      

         Çalışmaya dahil edilen 24 hastanın 22’sine (%91,6) lenfosintigrafi 

çalışması yapılabilmiştir. Dinamik lenfosintigrafi 22 hastanın 19’una (%86) 
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yapılmıştır. Kalan 3 hastaya sadece statik çalışma yapılabilmiştir. 

Lenfosintigrafi yapılan 22 hastanın 20’sine planlanan cerrahi sabahı ve 2 

hastaya cerrahiden 1 gün önce serviks kanserli hastalarda anlatıldığı şekilde 

(Bakınız sayfa 42) periservikal 4 kadrandan 99mTc - Renyum kolloid (nanocis) 

enjekte edilmiştir. Enjeksiyonun hemen sonrasında hastalar Nükleer Tıp 

Bölümü’ne getirilerek serviks kanserli hastalarda olduğu gibi (Bakınız sayfa 

42)  görüntüler alınmıştır. Radyokolloid enjeksiyonu ve lenfosintigrafi 

çalışması operasyondan 18 saatten daha uzun zaman önce yapılan 2 

hastada operasyon sabahı aynı dozda ikinci bir radyokolloid enjeksiyonu 

yapılmıştır. 

 

Mavi boya metodu: 

 

         Tüm hastalara cerrahi insizyona başlamadan genel anestezi altında 

iken litotomi pozisyonu verilerek vajinaya spekulum yerleştirilmesini takiben 

periservikal dört kadrandan serviks kanserli hastalarda olduğu gibi her bir 

enjektörde 1’er ml olmak üzere 4 ml Patent Blue V enjekte edilmiştir. 

Enjeksiyonu takip eden 10-20. dakikalarda insizyona başlanmıştır. Tüm 

pelvik ve paraaortik alanlar incelenerek mavi boyalı lenf nodları tespit edilip 

eksize edilmiştir. 

 

Cerrahi gama prob uygulaması:  

 

         Serviks kanserli hastalarda anlatıldığı gibi yapılmıştır (Bakınız sayfa 

44). 

 

Histopatolojik İnceleme: 

 

         Eksize edilen sentinel nod/ nodlar serviks kanserli hastalarda anlatıldığı 

gibi ayrıntılı incelemeye alınmıştır (Bakınız sayfa 44). Ayrıca endometrium 

kanserli hastalarda tümör açısından negatif sentinel ve nonsentinel lenf 

nodlarında S-100 pozitif dendritik hücre sayıları açısından karşılaştırma 
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yapılmıştır. Buna göre lenf nodlarının interfolliküler alanlarında (parakortikal 

alan) her büyük büyütmeye düşen S-100 pozitif dendritik hücreleri sayılmış 

ve karşılaştırma yapılmıştır. Ayrıca sentinel ve nonsentinel nodlarda matür 

dendritik hücre belirleyicisi CD83 ve immatür dendritik hücre belirleyicisi 

CD1a antikorları ekspresyonları açısından, ve tümör içeren sentinel lenf 

nodları ile tümörsüz sentinel ve nonsentinel nodlarda her 3 antikor ile 

karşılaştırma yapılması planlanlanmaktadır. 

 

Sonuçların Değerlendirilmesi 

   

        Serviks kanserli hastalarda anlatıldığı gibi yapılmıştır (Bakınız sayfa 45). 

Ek olarak sentinel ve nonsentinel nodlarda S-100 pozitif dendritik hücre 

sayısının farklı olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla yapılan 

istatistiksel analizde Mann-Whitney’s U testi kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR 

 

4.1 Serviks Kanserli Hastalarda Bulgular 

 

Hastalar 

        Bu çalışmaya erken evre serviks kanseri tanısı almış ve cerrahisi 

planlanan toplam 33 hasta alınmıştır, ancak bir hasta, operasyon sırasında 

lenf nodlarında gros nodal metastaz saptanması nedeniyle çalışma dışı 

bırakılmıştır. Çalışmaya dahil edilen toplam 32 hastanın yaşları  38-80 yıl 

arasında değişmekte olup, median yaş 46’dır. Çalışmaya dahil edilen 32 

hastanın 29’unda (%90) primer şikayet vajinal kanama ve akıntı iken, 3 

hastada (%10) rutin kontrolde serviks kanseri tanısı konulmuştur. İlk tanı 

anında 20 hasta premenapozal, 12 hasta postmenapozal dönemdedir. 

Hastaların klinik ve patolojik özellikleri Tablo 4.1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 4.1 Serviks kanserli hastaların klinik ve patolojik özellikleri 

Hasta Özelliği Sayı (%) 

F
IG

O
 e

v
re

le
m

e
s
i Evre IA 2 3 (9,5) 

Evre IB 1 15 (47) 

Evre IB 2 10 (31) 

Evre II A 4 (12,5) 

T
ü
m

ö
r 

T
ip

i 

Skuamoz hücreli karsinom 24 (75) 

Adenokarsinom 3 (9) 

Adenoskuamoz hücreli 1 (3) 

Mukoepidermoid karsinom 1 (3) 

Küçük hücreli karsinom 1 (3) 

Adenoid bazal karsinom 1 (3) 

Papiller epidermoid karsinom 1 (3) 

 

FIGO: International Federation of Gynecology and Obstetrics 
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       Preoperatif değerlendirmede 32 hastanın 20’sine abdominal 

ultrasonografi, MRG, IVP veya BT tetkiklerinden en az biri yapılmıştır. 

Toplam 32 hastanın 7’sine IVP, 4 hastaya BT, 7 hastaya MRG ve IVP, 2 

hastaya USG yapılmıştır. Preoperatif değerlendirmede bu hastaların 

hiçbirinde nodal metastaz ile uyumlu bulgu saptanmamıştır. Tüm hastalara 

radikal histerektominin yanısıra paraaortik lenf nodları dahil olmak üzere 

sistematik retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu yapılmıştır. Tümör boyutu < 

4 cm olan hasta sayısı 19 (%59,4),  > 4 cm hasta sayısı 13 (%40,6) ve FIGO 

evreleme kriterlerine göre 32 hastanın 28’i (%87,5) evre I, 4’ü (%12,5) evre II’ 

olarak değerlendirilmiştir.  

Lenfosintigrafi 

        Radyokolloid hazırlanmasını takiben bağlanma verimliliği kağıt 

kromatografi ile ortalama %96.5+3 bulunmuştur. Lenfosintigrafi öncesi 

radyokolloid enjeksiyonu hastalar tarafından iyi tolere edilmiş olup, hastaların 

hiçbirisi radyokolloid enjeksiyonu sırasında ağrı hissettiklerini 

belirtmemişlerdir. Radyokolloid enjeksiyonunu takiben lenfosintigrafi 32 

hastanın tümüne yapılmıştır. Dinamik ve statik lenfosintigrafi ile en az bir adet 

sentinel lenf nodu 32 hastanın 28’inde görüntülenmiştir ve böylelikle 

lenfosintigrafinin sentinel lenf nodu görüntüleme başarısı %87,5 (28/32) 

olarak bulunmuştur. Dinamik çalışma lenfosintigrafi yapılan 32 hastanın 

24’üne yapılmıştır (%75). Dinamik çalışma yapılan 24 hastanın 15’inde 

(%62,5) , bir veya iki adet sentinel lenf nodu görüntülenmiştir. Dinamik 

görüntülemede (ilk 20 dakikada) sentinel lenf nodu görüntüleme başarısı % 

62,5’ tir (15/24). Dinamik çalışmada 24 hastanın 9’unda sentinel lenf nodu 

görüntülenememiştir (%37,5). Dinamik çalışmayı takiben 4. saate kadar 

yapılan geç statik takipte toplam 44 adet sentinel lenf nodu görüntülenmiştir 

ve 6 hastada sintigrafi sonucunda değişiklik saptanmıştır. Beş hastada 

dinamik çalışmada sentinel lenf nodu izlenmezken, geç statik görüntülemede 

sentinel nod saptanabilmiştir (3 ünilateral, 2 bilateral) . Bir hastada dinamik 

görüntüde ünilateral sentinel nod saptanmışken, statik görüntüde bilateral 

olarak görüntülenmiştir. Bilateral sentinel lenf nodu lenfosintigrafi ile 32 

hastanın 13’ünde (%40,6), ünilateral sentinel lenf nodu hastaların 15’inde (% 
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46,8) tespit edilmiştir. Lenfosintigrafi yapılan 32 hastanın 15’inde (%46,8) 

birden fazla sentinel nod, kalan hastalarda birer sentinel lenf nodu 

görüntülenmiştir. Lenfosintigrafide 13 hastada bilateral pelvik (%40,6), 1 

hastada paraaortik (%3,1), 1 hastada common iliak (%3,1) lokalizasyonda 

sentinel nodlar tespit edilmiştir. Tablo 4.2’de lenfosintigrafide tümör boyutuna 

göre SLN teknik bulma başarıları sunulmuştur. 

 

Tablo 4.2 Serviks kanserinde lenfosintigrafide tümör boyutuna göre SLN 

teknik bulma başarısı 

Tümör boyutu  

( cm ) 
Hasta sayısı 

SLN bulunan 
hasta 

SLN bulunmayan 
hasta 

< 4 19 *17/19 (%89,5) 2/19 ( %10,5) 

> 4 13 *11/13 (%85) 2/13 ( %15 ) 

Toplam 32 28 4 

 

        *Lenfosintigrafide tümör boyutuna göre SLN teknik bulma başarısında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). 

 

Mavi Boya 

        Hastaların hiçbirisinde mavi boya enjeksiyonuna ikincil alerjik reaksiyon 

görülmemiştir. Mavi boya enjeksiyonu yapılan hastalarda postoperatif 

dönemde ilk 24 saat idrarda mavi boyaya ikincil mavi-yeşil renk değişikliği 

gözlenmiştir. Mavi boya enjeksiyonu anestezi indüksiyonunu takiben 

operasyondan 10-20 dakika önce yapılan 32 hastanın 16’sının bulguları 

değerlendirilmiştir. Buna göre mavi boya yapılan 16 hastanın 11’inde sentinel 

lenf nodu tespit edilmiş olup, mavi boyanın sentinel lenf nodu tespit başarısı 

%68,8 (11/16) olarak bulunmuştur. Mavi boyalı sentinel lenf nodu tespit 

edilemeyen 5 hastanın birinde (Hasta no:19) başarısızlık nedeni suboptimal 

mavi boya enjeksiyonu (vajinal fornikse) olarak değerlendirilmiştir. Mavi boya 
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yapılan 16 hastada 22 mavi boyalı lenf nodu bulunmuştur. Mavi boya yapılan 

hastalarda tümör boyutuna göre SLN teknik bulma başarısı Tablo 4.3’ te 

sunulmuştur. 

Tablo 4.3  Serviks kanserinde mavi boya ile tümör boyutuna göre SLN teknik 

bulma başarısı 

Tümör boyutu  

( cm ) 
Hasta sayısı 

SLN bulunan 
hasta 

SLN bulunmayan 
hasta 

< 4 7 *7/7 (%100) 0/7 (%0) 

> 4 9 *4/9 (%44,4) 5/9 (%55,6) 

Toplam 16 11 5 

 

        * Mavi boyada büyüklüğü < 4 cm tümörü olanlarda SLN teknik bulma başarısı, tümör 

çapı > 4 cm olanlara kıyasla anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p< 0,05).  

Gama Prob 

        Operasyon sırasında gama prob kriterlerine göre tüm hastalardan 

toplam 67 adet sentinel lenf nodu çıkarılmıştır. Hasta başına çıkan ortalama 

sentinel nod sayısı 2,09 ( ranjı 1-5) olarak hesaplanmıştır. İntraoperatif olarak 

gama prob ile 32 hastanın her birinde en az bir adet sentinel lenf nodu tespit 

edilmiştir. 20 hastada (%62,5) birden fazla sentinel lenf nodu bulunmuştur. 

Gama probun sentinel lenf nodu tespit başarısı %100 (32/32) olarak 

hesaplanmıştır. Lenfosintigrafide 4 saatlik takipte sentinel lenf nodu 

görüntülenemeyen 4 hastada, operasyon sırasında gama prob 

kılavuzluğunda toplam 5 adet sentinel lenf nodu çıkarılmıştır. 

Lenfosintigrafide görüntülenip, operasyon sırasında gama prob ile 

bulunamayan sentinel lenf nodu olmamıştır. Ayrıca mavi boya ile bulunup, 

gama prob ile bulunamayan sentinel nod olmamıştır. Tüm hastalarda 
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bulunan sentinel lenf nodlarının lokalizasyonları oldukça değişken olup 

eksternal iliak, obturatuar, paraservikal, common iliak ve paraaortik lenf nodu 

gruplarını içermektedir. Tablo 4.4’ te ve Şekil 4.1’de çıkarılan sentinel lenf 

nodlarının lokalizasyonları sunulmuştur. Sentinel lenf nodu en çok eksternal 

iliak lokalizasyonda çıkarılmıştır (%47,8). Operasyon sırasında tüm sentinel 

lenf nodlarının %80,6’sı obturatuar ve eksternal iliak alanda bulunmuştur. 

Toplam 30 hastada pelvik lokalizasyonda ve 2 hastada pelvik sentinel 

nodlara ek olarak paraaortik lokalizasyonda sentinel lenf nodları tespit 

edilmiştir. Gama prob ile 16 hastada bilateral (%50), 16 hastada ünilateral (% 

50), sentinel lenf nodları bulunmuş olup, bilateral sentinel lenf nodu bulunan 

16 hastanın 9’unda tümör boyutu 4 cm ve altındadır  (%56). 

        Operasyon sırasında tüm hastalardan toplam 1034 adet pelvik ve 

paraaortik lenf nodu çıkarılmıştır. Hasta başına diseke edilen ortalama pelvik 

ve paraaortik lenf nodu sayısı 32’dir (ranj 13-50). Diseke edilen lenf nodu 

grupları common iliak, eksternal iliak, obturatuar ve paraaortik lenf nodlarını 

içermektedir.  

Tablo 4.4 Serviks kanserinde sentinel lenf nodlarının lokalizasyonlarının 

dağılımı 

Lenfatik yatak Sol (%) Sağ (%) Toplam (%) 

Obturatuar 10 (14,9) 12 (17,9) 22 (32,8) 

Eksternal iliak 16 (23,9) 16 (23,9) 32 (47,8) 

Common İliak 3 (4,5) 3 (4,5) 6 (9) 

Paraaortik 2 (2,9) 1 (1,5) 3 (4,4) 

Paraservikal 3 (4,5) 1 (1,5) 4 (6) 

 

 



 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1: Sentinel lenf nodları serviks kanserli hastalarda en çok eksternal 

iliak ve obturatuar lokalizasyonda bulunmuştur. 

 

Gama prob, mavi boya ve lenfosintigrafi yöntemlerinin karşılaştırılması 

        Her üç yöntemin uygulandığı 16 hastanın sonuçları birbiri ile 

kıyaslandığında SLN teknik bulma başarısı mavi boya, lenfosintigrafi ve 

gama prob yöntemlerinde sırasıyla 11/16 (%68,8), 14/16 (%87,5) ve 16/16 

(%100) olarak hesaplanmıştır. Lenfosintigrafi SLN bulma başarısı mavi 

boyaya göre daha yüksek olmakla birlikte  arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Gama prob SLN bulma başarısı 

lenfosintigrafi ve mavi boyaya göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Tablo 

4.5’te SLN prosedüründe 3 yöntemin karşılaştırılması sunulmuştur. 

Lenfosintigrafide tüm hastalardan toplam 44 adet sentinel lenf noduna ait 

fokal aktivite tutulumu saptanırken, gama prob ile operasyon sırasında 67 

adet sentinel lenf nodu çıkarılmıştır.  
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Tablo 4.5 Serviks kanserinde SLN Prosedüründe 3 yöntemin karşılaştırılması 

 Mavi boya Lenfosintigrafi Gama prob 

Yapılan toplam hasta sayısı 16 32 32 

SLN teknik bulma başarısı (%) 11/16 (68,8) 28/32 (87,5) 32/32 (100) 

Ortalama SLN sayısı (ranj) 2.25 (1-5) 1.4 ( 1-4 ) 2.09 (1-5) 

Her 3 yöntemin yapıldığı 16 
hastada karşılaştırma 

11/16 (68,8) 14/16 (87,5) 16/16 (100) 

Her 3 yöntemin yapıldığı 16 
hastada bulunan toplam SLN 
sayıları 

22 21 36 

 

Patoloji ve Klinik Sonuçlar 

           Serviks kanserli 32 hastanın 9’unda (%28) rutin H&E ile lenf nodu 

metastazı tespit edildi. Gros nodal metastaz tespit edilen hasta da dahil 

edildiğinde 33 hastanın 10’unda (%30,3) metastaz tespit edilmiştir. FIGO 

evre IB1’de lenf nodu metastazı %26,6 (4/15), evre IB2’ de %40 (4/10), ve 

evre IIA’da %25 (1/4) bulunmuştur. Evre IA2 olan 3 hastada lenf nodu 

metastazı H&E ile tespit edilmedi. 32 hastanın 6’sında rutin H&E ‘de sadece 

sentinel lenf nodları tümör pozitif iken , 2 hastada hem sentinel hem non 

sentinel nodlar, 1 hastada ise sadece nonsentinel nodlar tümör pozitif 

bulundu. Lenf nodu tümör pozitif bulunan hastalara kemoradyoterapi 

başlandı. Sentinel lenf nodu patolojisi H&E ile negatif olan 24 hastanın 

sentinel nodlarına yapılan atlayarak seri kesit ve immunohistokimyasal 

boyamada, nonsentinel lenf nodunda metastaz bulunan bir hastada 

sitokeratin ile mikrometastaz saptanmıştır (Hasta no:19). Rutin H&E 

çalışmasında 67 sentinel lenf nodunun 10’u tümör pozitif bulunmuştur. Tablo 

4.6’da sentinel ve nonsentinel lenf nodlarının H&E sonuçları, Tablo 4.7’de 

seri kesit ve immunohistokimyasal çalışma sonrası sonuçlar sunulmuştur. 
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Tablo 4.6 Serviks kanserinde lenf nodlarının (H&E) patolojik sonuçları 

                             

 * Rutin H&E çalışmasında sentinel lenf nodunda metastaz saptanmayan hastanın (Hasta 

no:19) immunohistokimyasal çalışmasında sentinel nodunda mikrometastaz saptanmıştır. 

 

Tablo 4.7 Serviks kanserinde lenf nodlarının İmmunohistokimya ve seri kesit 

sonuçları 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
Sentinel lenf nodları Toplam 

  (hasta) 
Pozitif Negatif 

N
o
n

s
e

n
ti
n

e
l 

le
n

f 
n
o

d
la

rı
 

Pozitif 2 *1 3 

Negatif 6 23 29 

Toplam 8 24 32 

 

Sentinel lenf nodları Toplam  

(hasta) Pozitif Negatif 

N
o
n

s
e

n
ti
n

e
l 
le

n
f 

n
o

d
la

rı
 

Pozitif 3 0 3 

Negatif 6 23 29 

Toplam 9 23 32 
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4.2 . Endometrium Kanserli Hastalarda Bulgular 

 

Hastalar 

        Bu çalışmaya erken evre endometrium kanseri tanısı almış ve cerrahisi 

planlanan toplam 24 hasta alınmıştır. Çalışmaya dahil edilen toplam 24 

hastanın yaşları  32-69 yaş arasında değişmekte olup, median yaşları 54’ tür. 

Çalışmaya dahil edilen 24 hastanın 14’ünde (%58,5) primer şikayet 

postmenapozal kanama, 9’unda (%37,5) vajinal kanama iken, 1 hastada (% 

4) rutin kontrolde endometrium kanseri tanısı konulmuştur. İlk tanı anında 9 

hasta premenapozal, 15 hasta postmenapozal dönemdeydi. Hastaların klinik 

ve patolojik özellikleri Tablo 4.8’de sunulmuştur. 

 

Tablo 4.8 Endometrium kanserli hastaların klinik ve patolojik özellikleri 

Hasta Özelliği Sayı (%) 

F
IG

O
 E

v
re

le
m

e
s
i Evre IA 4 (17) 

Evre IB  7 (29) 

Evre IC 6 (25) 

Evre II A 7 (29) 

T
ü
m

ö
r 

T
ip

i 

Adenokarsinom Grade 1 9 (37,5) 

Adenokarsinom Grade 2 11 (46) 

Adenokarsinom Grade 3 3 (12,5) 

Karsinosarkom 1 (4) 

 

FIGO: International Federation of Gynecology and Obstetrics 

 

       Tüm hastalara radikal histerektominin yanısıra paraaortik lenf nodları 

dahil olmak üzere sistematik retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu 

yapılmıştır. FIGO evreleme kriterlerine göre 24 hastanın 17’si (%71) evre I, 7’ 

si (%29) evre II’dir. Hastaların tümör boyutu < 4 cm olan hasta sayısı 17 (% 

71),  > 4 cm hasta sayısı 7 (%29) olarak saptanmıştır. 
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Lenfosintigrafi 

        Lenfosintigrafi öncesi radyokolloid enjeksiyonu serviks kanserli 

hastalarda olduğu gibi hastalar tarafından iyi tolere edilmiş olup, hastaların 

hiçbirisi radyokolloid enjeksiyonu sırasında ağrı hissettiklerini 

belirtmemişlerdir. Radyokolloid enjeksiyonunu takiben lenfosintigrafi 24 

hastanın 22’sine (%91,6) yapılmıştır. Lenfosintigrafi 22 hastanın 20’sine 

planlanan cerrahi sabahı ve 2 hastaya cerrahiden 1 gün önce yapılmıştır. 

Dinamik ve statik lenfosintigrafi ile en az bir adet sentinel lenf nodu 

lenfosintigrafi yapılan 22 hastanın 20’sinde görüntülenmiştir ve böylece 

lenfosintigrafinin sentinel lenf nodu saptama başarısı %90,9 (20/22) olarak 

bulunmuştur. Dinamik çalışma lenfosintigrafi yapılan 22 hastanın 19’una (% 

86,3) yapılmıştır. Dinamik çalışma yapılan 19 hastanın 7’sinde bir veya iki 

adet sentinel lenf nodu görüntülenmiştir. Dinamik görüntülemede (ilk 20 

dakikada ) sentinel lenf nodu görüntüleme başarısı %36,8’dir (7/19). Dinamik 

çalışmada 19 hastanın 12’sinde sentinel lenf nodu görüntülenememiştir 

(%63,2). Dinamik çalışmayı takiben 4. saate kadar yapılan geç statik takipte 

toplam 30 adet sentinel lenf nodu görüntülenmiştir. Dinamik çalışmayı 

takiben yapılan geç statik görüntülemede 11 hastada sintigrafi sonucunda 

değişiklik saptanmıştır. On hastada dinamik çalışmada sentinel lenf nodu 

izlenmezken, geç statik görüntülemede sentinel nod saptanabilmiştir (7 

ünilateral, 3 bilateral) . Bir hastada dinamik görüntüde ünilateral sentinel nod 

saptanmışken, statik görüntüde bilateral olarak görüntülenmiştir. Bilateral 

sentinel lenf nodu lenfosintigrafi ile 22 hastanın 5’inde (%22,7), ünilateral 

sentinel lenf nodu hastaların 15’inde (%68) tespit edilmiştir. Lenfosintigrafi 

yapılan 22 hastanın 9’unda (%40,9) birden fazla sentinel nod 

görüntülenmiştir. Lenfosintigrafide 5 hastada bilateral pelvik, 1 hastada 

paraaortik ve common iliak , 2 hastada common iliak lokalizasyonda sentinel 

nodlar tespit edilmiştir. Tablo 4.9’de endometrium kanserli hastalarda tümör 

boyutuna göre SLN teknik bulma başarısı sunulmuştur. 
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Tablo 4.9 Endometrium kanserli lenfosintigrafi yapılan hastalarda tümör 

boyutuna göre SLN teknik bulma başarısı 

Tümör boyutu  

(cm) 

Hasta  

(sayı) 

SLN bulunan 
hasta 

SLN bulunmayan 
hasta 

< 4 cm 15 (%68) *13 (%86,7) 2 (%13,3) 

> 4 cm 7 (%32) *7 (%100) 0 (%0) 

Toplam 22 20 2 

 

        *Lenfosintigrafide tümör boyutuna göre SLN teknik bulma başarısı istatistiksel olarak 

anlamlı bulunamamıştır (p>0,05). 

 

Mavi Boya 

        Mavi boya endometrium kanserli 24 hastanın tümüne yapılmıştır. 

Hastaların hiçbirisinde (serviks kanserli hastalarda olduğu gibi) mavi boya 

enjeksiyonuna ikincil alerjik reaksiyon görülmemiştir. Hastaların hepsinde 

postoperatif dönemde ilk 24 saat idrarda mavi boyaya ikincil mavi-yeşil renk 

değişikliği gözlenmiştir. Mavi boya yapılan 24 hastanın 20’sinde sentinel lenf 

nodu tespit edilmiş ve böylece mavi boya ile sentinel lenf nodu tespit başarısı 

%83 (20/24) olarak bulunmuştur. Mavi boya yapılan 24 hastada operasyon 

sırasında gama prob ile bulunan sentinel lenf nodu sayısı 49 iken,  bu lenf 

nodlarının 41’i mavi boyalı bulunmuştur. Tablo 4.10’ da endometrium kanserli 

hastalarda mavi boya ile tümör boyutuna göre SLN teknik bulma başarısı 

sunulmuştur. 
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Tablo 4.10 Endometrium kanserli hastalarda mavi boya ile tümör boyutuna 

göre SLN teknik bulma başarısı 

Tümör boyutu 

(cm) 

Hasta  

(sayı) 

SLN bulunan 
hasta 

SLN bulunmayan 
hasta 

< 4 cm 17 (%71) *16 (%94,1) 1 (%5,9) 

> 4 cm 7 (%29) *4 (%57,1) 3 (%42,9) 

Toplam 24 20 4 

 

        *Mavi boya ile tümör boyutuna göre SLN teknik bulma başarısı istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Gama Prob 

        Operasyon sırasında tüm hastalardan toplam 49 adet sentinel lenf nodu 

çıkarılmıştır. Hasta başına çıkan ortalama sentinel nod sayısı 2,04 (ranjı 1-5) 

olarak hesaplanmıştır. İntraoperatif olarak gama prob ile 24 hastanın her 

birinde en az bir adet sentinel lenf nodu tespit edilmiştir. 16 hastada birden 

fazla sentinel lenf nodu bulunmuştur (%66,6). Gama probun sentinel lenf 

nodu tespit başarısı %100 (24/24) olarak saptanmıştır. Lenfosintigrafide 4 

saatlik takipte sentinel lenf nodu görüntülenemeyen 2 hastada, operasyon 

sırasında gama prob kılavuzluğunda toplam 3 adet sentinel lenf nodu 

çıkarılmıştır. Lenfosintigrafide görüntülenip operasyon sırasında gama prob 

ile bulunamayan sentinel lenf nodu olmamıştır. Ayrıca mavi boya ile bulunup 

gama prob ile bulunamayan sentinel nod saptanmamıştır.Tüm hastalarda 

bulunan sentinel lenf nodlarının lokalizasyonları serviks kanserli hastalarda 

olduğu gibi oldukça değişken olup eksternal iliak, obturatuar, common iliak ve 

paraaortik lenf nodu gruplarını içermektedir. Tablo 4.11’de çıkarılan sentinel 

lenf nodlarının lokalizasyonları sunulmuştur. Sentinel lenf nodu en çok 

eksternal iliak lokalizasyonda çıkarılmıştır (%47). Operasyon sırasında 

sentinel lenf nodlarının %74’ü obturatuar ve eksternal iliak yatakta 

bulunmuştur. Toplam 19 hastada pelvik lokalizasyonda ve 5 hastada pelvik 

sentinel nodlara ek olarak paraaortik lokalizasyonda sentinel lenf nodları 

tespit edilmiştir. Gama prob ile 11 hastada bilateral (%45,8), 13 hastada 

ünilateral (%54,2) sentinel lenf nodları bulunmuştur. Bilateral sentinel lenf 
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nodu bulunan 11 hastanın 10’unda tümör boyutu < 4 cm bulunmuştur. Tüm 

hastalardan toplam 49 adet sentinel lenf nodu çıkarılmıştır.  

        Operasyon sırasında tüm hastalardan toplam 769 adet pelvik ve 

paraaortik lenf nodu çıkarılmıştır. Hasta başına diseke edilen ortalama pelvik 

ve paraaortik lenf nodu sayısı 32’ dir (ranj 15-53). Diseke edilen lenf nodu 

grupları common iliak, eksternal iliak, obturatuar ve paraaortik lenf nodlarını 

içermektedir.  

         

Tablo 4.11 Endometrium kanserli hastalarda sentinel lenf nodlarının 

lokalizasyonlarının dağılımı 

Lenfatik yatak Sol (%) Sağ (%) Toplam % 

Obturatuar 5 (10) 8 (17) 13 (27) 

Eksternal iliak 14 (29) 9 (18) 23 (47) 

Common İliak 2 (4) 4 (8) 6 (12) 

Paraaortik 2 (4) 5 (10) 7 (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2: Endometrium kanserli hastalarda operasyon sırasında sentinel lenf 

nodları en çok obturatuar ve eksternal iliak lokalizasyonda bulunmuştur. 
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Gama prob, mavi boya ve lenfosintigrafi yöntemlerinin karşılaştırılması 

        Her üç yöntemin uygulandığı 22 hastanın sonuçları birbiri ile 

kıyaslandığında SLN teknik bulma başarısı mavi boya, lenfosintigrafi ve 

gama prob yöntemlerinde sırasıyla %77 (17/22), %90,9 (20/22)  ve %100 

(22/22)  olarak hesaplanmıştır. Lenfosintigrafi SLN bulma başarısı mavi 

boyaya göre yüksek olmakla birlikte aralarındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunamamıştır (p>0,05). Gama prob ile SLN bulma başarısı 

lenfosintigrafi ve mavi boyaya kıyasla anlamlı olarak yüksektir.Tablo 4.12’de 

endometrium kanserli hastalarda SLN prosedüründe 3 yöntem karşılaştırmalı 

olarak sunulmuştur. Lenfosintigrafi yapılan 22 hastada 30 adet sentinel lenf 

noduna ait fokal aktivite tutulumu saptanırken, gama prob ile operasyon 

sırasında bu 22 hastada toplam 45 adet sentinel lenf nodu çıkarılmıştır.  

 

Tablo 4.12 Endometrium kanserinde  SLN Prosedüründe 3 yöntemin 

karşılaştırılması 

 Mavi boya Lenfosintigrafi Gama prob 

Yapılan toplam hasta sayısı 24 22 24 

SLN teknik bulma başarısı 
hasta (%) 

20/24 (83) 20/22 (90.9) 24/24 (100) 

Ortalama SLN sayısı (ranj) 1.7 (1-4) 1.3 (1-3) 2.04 (1-5) 

Her 3 yöntemin yapıldığı 22 
hastada karşılaştırma 

17/22 (77) 20/22 (90.9) 22/22 (100) 

Her 3 yöntemin yapıldığı 22 
hastada bulunan toplam 

SLN sayıları 
37 30 45 

 

Patoloji ve Klinik Sonuçlar: 

           Endometrium kanserli 24 hastanın 2’sinde (%8) rutin H&E ile lenf 

nodu metastazı tespit edilmiştir. Lenf nodu metastazı saptanan 2 hasta da 
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operasyon öncesi evre IIA iken, cerrahi-patolojik evreleme sonucu aynı 

hastalar evre IIIc olarak ( Hasta no:17 ve 20) değerlendirilmiştir. Lenf nodu 

metastazı saptanan 2 hastanın 1’inde (Hasta no:17) rutin H&E ‘de sadece 

sentinel lenf nodları tümör pozitif iken , diğer hastada (Hasta no:20) sentinel 

nod negatif iken karşı pelvik bir adet lenf nodu tümör pozitif bulunmuştur 

(yanlış negatif). Bu hastanın sentinel lenf nodunun seri kesit ve ayrıntılı 

histopatolojik incelemesi sonucu mikrometastaz saptanmamıştır. Sentinel 

lenf nodu patolojisi H&E ile negatif olan 22 hastada yapılan  

immunohistokimyasal boyamada hiçbir hastada mikrometastaz 

saptanmamıştır. Bu 22 hastanın birinde (Hasta no:14) seri kesitte 

mikrometastaz tespit edilmiştir. Rutin H&E çalışmasında 49 sentinel lenf 

nodunun 2’sinde tümör pozitif bulunmuştur. Tablo 4.13’te endometrium 

kanserli hastalarda lenf nodlarının H&E sonuçları, Tablo 4.14’te 

immunohistokimya ve seri kesit sonuçları sunulmuştur. 

 

Tablo 4.13 Endometrium kanserli hastalarda lenf nodlarının (H&E) patolojik 

sonuçları 

                                                                           

 
Sentinel lenf nodu Toplam  

(hasta) Pozitif Negatif 

N
o
n

s
e

n
ti
n

e
l 

le
n

f 
n
o

d
la

rı
 

Pozitif 0 1 1 

Negatif 1 *22 23 

Toplam 1 23 24 

          

 *Rutin H&E’de sentinel lenf nodu metastaz içermeyen bir hastada (Hasta no: 14) seri kesitte 

mikrometastaz saptanmıştır. 
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Tablo 4.14 Endometrium kanserli hastalarda lenf nodlarının 

immunohistokimya ve seri ince kesit sonuçları 

                                                                      

 
Sentinel lenf nodları Toplam  

(hasta) Pozitif Negatif 

N
o
n

s
e

n
ti
n

e
l 

le
n

f 
n
o

d
la

rı
 

Pozitif 0 1 1 

Negatif 2 21 23 

Toplam 2 22 24 

 

SLN ve NonSLN’da Dendritik Hücre Sayılarının Karşılaştırılması 

        Endometrium kanserli hastalarda tümör negatif sentinel ve nonsentinel 

lenf nodlarında S-100 pozitif dendritik hücre sayısı sentinel nodlarda ortalama 

24,9 + 3,6 ve nonsentinel nodlarda ortalama 15,4 + 3,01 olarak bulunmuştur. 

Şekil 4.3’de S-100 pozitif hücrelerin dağılımı sunulmuştur. 

 

Şekil 4.3: Tümör negatif sentinel ve nonsentinel lenf nodlarında S-100 pozitif 

dendritik hücrelerin dağılımı. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0,05) ( Mann Whitney’s U test) 
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4.3 Endometrium ve Serviks Kanserli Hastalarda Sentinel Lenf Nodu 

Prosedürünün Karşılaştırılması 

 

        Tablo 4.15’te Endometrium ve serviks kanserli hastalarda sentinel lenf 

nodu prosedürünün genel başarıları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.  

 

 

Tablo 4.15 Endometrium ve serviks kanserli hastalarda sentinel lenf nodu 

biyopsisinin sonuçları 

 

Hasta grubu Serviks Kanseri Endometrium Kanseri 

Teknik SLN bulma başarısı (32/32) %100 (24/24) %100 

Ortalama SLN ( Ranj ) 2.09 (1-5) 2.04 (1-5) 

Duyarlılık (9/9) %100 *(2/ 3) %66.6 

Negatif öngörü değeri (23/23) %100 (21/22) %95 

Sadece SLN metastazı (6/9) %66.6 (2/ 3) %66.6 

Yanlış negatif sonuç                0 1 

 

 

       * Metastaz pozitif hasta sayısının az olması nedeni ile duyarlılık düşük bulunmuştur.  

 Duyarlılık = Doğru pozitif / Doğru pozitif+yanlış negatif 

 Negatif öngörü değeri = Doğru negatif / doğru negatif + yanlış negatif 
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Tablo 4.16 Serviks kanserli hastaların genel özellikleri ve sonuçları 

 

No Yaş 
Histopatolojik 

Tanı 

FIGO 

Evre 

Tümör 

boyutu 

( cm ) 

SLN lokalizasyonu 

(Gama prob) 

SLN saptama Metastaz durumu SLN sayısı 

(Gama prob) 

NSLN sayısı 

(cerrahi) 

Bilateral / 

ünilateral SLN 

M L G SLN NSLN 

1 52 
Mukoepidermoid 

karsinom 
IB1 5 Sol eks. iliak - + + N N 1 31 Ünilateral 

2 69 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IB1 4 Sağ eks. iliak Y - + N N 1 13 Ünilateral 

3 73 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IB1 2 Sağ obt. Y + + N N 1 32 Ünilateral 

4 38 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IA2 < 1 Sağ obt. Y + + N N 1 32 Ünilateral 

5 44 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IB2 5 

Sağ com. iliak ve sağ 

obt. 
- + + P P 2 17 Ünilateral 

6 41 Küçük hücreli karsinom IIA 6 Sağ eks.  iliak Y + + P N 1 31 Ünilateral 

7 43 
Skuamoz hücreli 
karsinom 

IA2 < 1 Sol paraservikal Y + + N N 1 24 Ünilateral 

8 74 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IIA < 1 Sağ com. iliak Y + + N N 1 32 Ünilateral 

9 59 Adenoid bazal karsinom IIA 2 Sağ eks. iliak Y - + N N 1 15 Ünilateral 

10 46 
Skuamoz hücreli 
karsinom 

IB2 5 Sağ ve sol eks. iliak Y + + N N 2 25 Bilateral 

11 42 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IB1 3,5 Sağ ve sol eks. iliak Y + + N N 2 35 Bilateral 

12 40 
Skuamoz hücreli 
karsinom 

IB1 2,5 Sağ ve sol eks. iliak Y + + P N 2 44 Bilateral 

13 41 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IB1 5 Sağ ve sol eks. iliak Y + + N N 2 47 Bilateral 

14 60 
Adenoskuamoz 
karsinom 

IB2 5 Sağ ve sol eks. iliak Y + + N N 3 45 Bilateral 

15 46 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IB1 4 

Sağ ve sol eks. iliak, 

sağ obt 
Y + + N N 4 41 Bilateral 

16 46 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IB1 < 1 

sol obt, sol ext iliak, 

sağ ext iliak 
Y + + N N 4 36 Bilateral 
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Tablo 4.16’nın devamı 

 

Y: Yapılmadı, N: Negatif, P: Pozitif, Eks: Eksternal, Obt: Obturatuar, SLN: Sentinel lenf nodu, NSLN: Nonsentinel lenf nodu, M: Mavi boya, L:Lenfosintigrafi, G: Gama prob  

 

 

17 43 Adenokarsinom IA2 < 1 
sol paraservikal, sağ 
obt 

Y + + N N 2 23 Bilateral 

18 80 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IB2 4.5 sol obt. + + + P N 1 24 Ünilateral 

19 67 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IB2 5,5 sol obt. - + + P P 1 40 Ünilateral 

20 51 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IB2 6,5 

sol paraservikal, sol 

com.iliak, sağ ext 
+ + + N N 3 20 Bilateral 

21 45 Adenokarsinom IB1 3 sol obturatuar + + + N N 1 20 Ünilateral 

22 45 
Skuamoz hücreli 
karsinom 

IB1 3 

sol obt, sol com iliak 

,sağ obt, sağ com 

iliak 

+ + + P N 5 27 Bilateral 

23 39 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IB1 3,5 

sol ext iliak ve sol 

com. iliak 
+ + + N N 2 39 Ünilateral 

24 45 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IB1 3 sol obt ve sağ obt + + + P N 2 42 Bilateral 

25 47 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IB2 5,5 

sol ext iliak, sol 

paraaortik, sağ obt 
- + + P P 5 31 Bilateral 

26 65 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IB1 3 sol obt, sol ext iliak + + + P N 2 41 Ünilateral 

27 55 
Skuamoz hücreli 
karsinom 

IB2 4,5 
sağ obturatuar, sağ 
paraaortik 

+ - + N N 2 43 Ünilateral 

28 49 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IB1 3 

sağ  ext iliak, sol ext 

iliak 
Y + + N N 3 50 Bilateral 

29 57 Adenokarsinom IIA 2,5 
sağ ext iliak, sol obt, 

sağ obt 
+ + + N N 3 22 Bilateral 

30 41 
Skuamoz hücreli 
karsinom 

IB1 2 sol obt, sağ obt + + + N N 2 50 Bilateral 

31 49 
Skuamoz hücreli 

karsinom 
IB2 8 sağ ext iliak - - + N N 1 26 Ünilateral 

 

32 
40 

Papiller epidermoid 
karsinom 

IB2 6 
sol obt, sol ext iliak, 
sağ paraservikal 

+ + + N N 3 36 Bilateral 
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Tablo 4.17 Endometrium kanserli hastaların genel özellikleri ve sonuçları 

No Yaş Tanı Evre 
Tümör boyutu  

( cm ) 
SLN lokalizasyonu (Gama prob) 

SLN saptama Metastaz durumu SLN sayısı 

(Gama Prob) 

NSLN 

sayısı 

Bilateral 

/ünilateral SLN M L G SLN NSLN 

1 54 Adenokarsinom IA 2,5 sağ common iliak + + + 
N N 

1 34 Ünilateral  

2 50 Adenokarsinom IB 3 sol obt + + + 
N N 

1 15 Ünilateral  

3 65 Adenokarsinom IB 1,3 sağ 2 ext iliak + + + 
N N 

2 45 Ünilateral  

4 66 Adenokarsinom IB 9 sağ ext iliak - + + 
N N 

1 20 Ünilateral  

5 54 Adenokarsinom IC 2 sol 2 ext iliak, sağ ext iliak + + + 
N N 

3 30 Ünilateral  

6 58 Adenokarsinom IIA 4 sağ obt + + + 
N N 

1 30 Ünilateral  

7 40 Adenokarsinom IIA 3,5 sol ext iliak ve sağ obt + + + 
N N 

2 29 bilateral 

8 56 Adenokarsinom IC 3,5 sol ext iliak ve sağ obt + + + 
N N 

2 37 bilateral 

9 60 Adenokarsinom IC 3 sağ obt, sol ext iliak 
+ - + N N 

2 40 bilateral 

10 39 Adenokarsinom IB 6 sağ common iliak, sağ 2ext iliak, paraartik + + + 

N N 

4 43 Ünilateral  

11 32 Adenokarsinom IA 5 sağ ext iliak ve 2 paraaortik + + + 

N N 

3 32 Ünilateral  

12 58 Adenokarsinom IB 3,5 sol 2 ext iliak 
+ Y + N N 

2 25 Ünilateral  

13 42 Adenokarsinom IA <1 sol ve sağ obt 
+ Y + N N 

2 35 bilateral 

14 69 Adenokarsinom IIA 6 sol ext iliak, sağ common iliak, paraaortik + + + 
P N 

3 33 bilateral 

15 66 Karsinosarkom IC 8 sağ common iliak - + + 
N N 

1 23 Ünilateral  

16 45 Adenokarsinom IC 4 sol obt ve sağ obt + + + 
N N 

2 53 bilateral 

17 54 Adenokarsinom IIA 4 

sol 2 ext iliak, sol comm iliak, sağ ext iliak ve 

paraaortik + + + 

P   N 

5 38 bilateral 

18 53 Adenokarsinom IIA <1 sol obt ve sağ ext iliak + + + 
N N 

2 26 bilateral 

19 51 Adenokarsinom IIA 3,5 sol ext iliak, sağ obt + + + 
N N 

2 33 bilateral 

20 67 Adenokarsinom IIA 4,5 sol obt - + + 
N P 

1 27 Ünilateral  

21 50 Adenokarsinom IB 7,5 2 paraaortik, 1 sol common iliak - + + 

N N 

3 31 Ünilateral  

22 58 Adenokarsinom IC 3 sol ext iliak + + + 
N N 

1 20 Ünilateral  

23 43 Adenokarsinom IB 3,5 sol ext iliak, sağ obt + + + 
N N 

2 39 bilateral 

24 53 Adenokarsinom IA <1 sol ext iliak  - - + 
N N 

1 42 Ünilateral  

Y: Yapılmadı, N: Negatif, P: Pozitif, Eks: Eksternal, Obt: Obturatuar, SLN: Sentinel lenf nodu, NSLN: Nonsentinel lenf nodu, M: Mavi boya, L:Lenfosintigrafi, G: Gama prob 
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Şekil 4.4. 54y, Evre IIa, Endometrium Kanseri (Hasta no 17) 

Dinamik (A), 30. Dakika statik (B,C), H&E (D), Pansitokeratin (E),  

(A) İki dakikalık dinamik görüntülerde sağ pelvik lokalizasyonda SLN ile uyumlu fokal aktivite tutulumu, (B,C) statik 

görüntülerde sağ pelvik SLN’ nun operasyon sırasında sağ eksternal iliak lokalizasyonda olduğu anlaşıldı. (D) 

SLN’de H&E (X200) ile metastaz saptandı. (E) Aynı SLN’nin pansitokeratin (X200) ile pozitif boyanması.  

 



 

 

70 

 

 

Şekil 4.5. 45y, Evre Ib1, Serviks  Kanseri (Hasta no 24) 

Dinamik (A), 1. saat  statik (B), Mavi sentinel lenf nodu 

(A) İki dakikalık dinamik görüntülerde SLN ile uyumlu fokal aktivite tutulumu saptanmadı, (B) statik görüntülerde sağ 

pelvik SLN’ nun operasyon sırasında sağ obturatuar  lokalizasyonda olduğu anlaşıldı. (C) Operasyon sırasında 

çıkarılan sağ obturatuar mavi boyalı SLN 
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Şekil 4.6. 40y, Evre IIa, Endometrium Kanseri (Hasta no 7) 

Dinamik (A), 30. Dakika statik (B), TAH+BSO materyalinde endometrium kanseri görünümü (C) 

(A) İki dakikalık dinamik görüntülerde SLN ile uyumlu fokal aktivite tutulumu saptanmadı, (B) Statik görüntülerde sol 

pelvik SLN’ nun operasyon sırasında sol eksternal iliak lokalizasyonda olduğu anlaşıldı. (C) TAH+BSO materyali, 

tüm kavitede yerleşim gösteren endometrium adenokarsinomu, endometroid tip, grade 2 
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Şekil 4.7. 67y, Evre IB2, Serviks Kanseri (Hasta no 19) 

Dinamik (A), 30. Dakika statik (B), H&E (C), Pansitokeratin (D), (A) İki dakikalık dinamik görüntülerde sol pelvik 

lokalizasyonda SLN ile uyumlu fokal aktivite tutulumu, (B) statik görüntülerde sol pelvik SLN’ nun operasyon 

sırasında sol obturatuar lokalizasyonda olduğu anlaşıldı. (C) SLN’de rutin H&E (X200) ile metastaz saptanmadı. (D) 

SLN’nun pansitokeratin (X200)  ile pozitif boyanması (mikrometastaz) 
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Şekil 4.8. 69y, Evre IIA, Endometrium  Kanseri (Hasta no 14) 

Dinamik (A), 30. Dakika statik (B), seri kesit H&E (C) 

 (A) İki dakikalık dinamik görüntülerde SLN ile uyumlu fokal aktivite tutulumu saptanmadı, (B) statik görüntülerde sol 

pelvik SLN’ nun operasyon sırasında sol eksternal iliak lokalizasyonda olduğu anlaşıldı. (C) SLN’de rutin H&E ile 

metastaz saptanmadı. Daha sonra alınan atlayarak seri kesitlerin (X100) birinde mikrometastaz saptandı. 
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Şekil 4.9. 56y, Evre IC, Endometrium Kanseri (Hasta no 8) 

Dinamik (A), 2,5. saat statik (B), TAH+BSO materyalinde endometrium kanseri görüntüsü  (C) (A) İki dakikalık 

dinamik görüntülerde SLN ile uyumlu fokal aktivite tutulumu saptanmadı, (B) Statik görüntülerde sol pelvikte belirgin 

olmak üzere bilateral pelvik SLN’ larının operasyon sırasında sol eksternal iliak ve sağ obturatuar lokalizasyonda 

olduğu anlaşıldı. (C) TAH+BSO materyali, Tüm kavitede yerleşim gösteren endometrium adenokarsinomu, 

endometroid tip, grade 2 
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Şekil 4.10. 45y, Evre IB1, Serviks  Kanseri (Hasta no 22) 

Dinamik (A), 30. Dakika statik (B), H&E (C) 

(A) İki dakikalık dinamik görüntülerde sağ  pelvik lokalizasyonda SLN ile uyumlu fokal aktivite tutulumu, (B) statik 

görüntülerde sağ pelvik SLN’ nun operasyon sırasında sağ obturatuar lokalizasyonda olduğu anlaşıldı. (C) SLN’de 

H&E (X40) ile metastaz saptandı. Nonsentinel lenf nodlarında metastaz bulunmadı. 
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Şekil 4.11. 67y, Evre IIA, Endometrium Kanseri (Hasta no 20) 

Dinamik (A), 1. saat  statik (B,C), Nonsentinel lenf nodu H&E (D), Sentinel lenf nodu H&E (E), 

(A) İki dakikalık dinamik görüntülerde SLN ile uyumlu fokal aktivite tutulumu saptanmadı, (B,C) statik görüntülerde 

sol pelvik SLN’ nun operasyon sırasında sol obturatuar lokalizasyonda olduğu anlaşıldı. (D) Nonsentinel (sağ 

obturatuar 1 adet) lenf nodunda H&E (X200)  ile metastaz saptandı. (E) Sol obturatuar sentinel lenf nodunda (X200) 

metastaz bulunmadı (Yanlış negatif). 
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Şekil 4.12: S-100 pozitif dendritik hücreler içeren sentinel lenf nodu (x200) 

 

 

 

                       

Şekil 4.13: S-100 pozitif dendritik hücre sayısı az olan nonsentinel lenf nodu 

(x200) 
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5.TARTIŞMA 

 

    Serviks ve endometrium kanserli hastalarda lenf nodlarının tutulumu 

sağkalımı etkileyen en önemli prognostik faktördür. Lenf nodunun metastaz 

durumunu bilmek evreleme ve tedavi yaklaşımını değiştirmesi açısından da 

önemlidir. Makroskopik metastazların preoperatif olarak saptanmasında 

MRG, US ve BT gibi radyolojik görüntüleme yöntemleri her zaman başarılı 

değildir. Bu yöntemler çoğunlukla anatomideki yapısal değişiklikleri 

yansıtmaktadır. Lenf nodu metastazında MRG ve BT’de kriter lenf nodunun 

boyutunun artmasıdır. Ancak büyük boyutlu her lenf nodu metastaz içermez.  

Ayrıca metastaz içeren bazı lenf nodları da küçük boyutludur. Tiguert ve 

arkadaşlarının (56) çalışmasında prostat kanserli hastalarda metastaz içeren 

lenf nodlarının %76’sının 1 cm’den küçük, %26’sının da 5 mm’den küçük 

çaplı olduğunu, dolayısıyla lenf nodu boyutunun aslında lenf nodu metastazı 

için bir kriter olamayacağı sonucuna varmışlardır. Lenf nodu metastazlarını 

saptamada Pozitron Emisyon Tomografisinin (PET) duyarlılığı BT ve MR’dan 

daha yüksek, özgüllüğü ise BT ve MR ile benzer olarak bulunmuştur. Bu 

nedenle PET’in primer tedavi planlamasını değiştirebilme potansiyeli vardır. 

Ancak daha fazla hasta sayısı içeren geniş randomize çalışmalar yapılmalıdır 

ve PET her merkezde bulunmamaktadır. Son yıllarda lenf nodunun metastaz 

durumunu incelemeye yönelik olarak, sentinel lenf nodu biyopsisi özellikle 

meme kanseri ve malign melanomda olmak üzere rutin klinik uygulamalarda 

kullanılmaya başlanmıştır. Genitoüriner tümörlerde kullanımı oldukça yeni 

olup, serviks ve endometrium kanserli hastalarda kısıtlı sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Sentinel lenf nodu, primer tümör bölgesinden lenfatik drenajın 

olduğu ilk lenf nodu veya nodlarıdır. Primer bir tümör bölgesinden bölgesel 

lenf nodlarına yayılım belli bir sırayla gerçekleşir. Dolayısıyla tümörün drene 

olduğu ilk lenf nodu olan sentinel lenf nodunda metastaz yoksa, diğer lenf 

nodlarında da metastaz bulunmama olasılığı yüksektir. Sentinel lenf nodu 

metastaz içeriyorsa, diğer lenf nodlarında metastaz bulunabileceği gibi, bu 

lenf nodları henüz etkilenmemiş de olabilir. Çalışmamızda erken evre serviks 

ve endometrium kanserli hastalarda sentinel lenf nodunun lenfosintigrafi, 
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mavi boya ve intraoperatif gama prob yöntemleri ile öncelikle tespit 

başarısının araştırılması amaçlanmıştır. 

        Sentinel lenf nodunun klinik pratikte tam tarifi halen açık değildir. 

Sentinel nod terimi Morton tarafından ‘primer tümörün direk lenfatik yolu 

üzerindeki ilk drenaj alan lenf nodu‘ olarak tanımlanmıştır (17). Thompson ve 

Uren (57) Morton’un açıklamasında küçük bir modifikasyon yaparak ‘primer 

tümörden direk lenfatik drenaj alan herhangi bir lenf nodu‘ olarak 

değiştirmişlerdir. Bu açıklama primer tümörün birden fazla sentinel lenf 

noduna drene olduğu durumları daha iyi açıklamaktadır. Pratikte asıl sorun 

birden fazla lenf nodu bulunduğu durumlarda her ikisinin de sentinel lenf 

nodu olup olmadığı, aksi taktirde bir lenf nodu gerçek sentinel lenf nodu iken 

diğer lenf nodunun ‘second echelon‘ olup olmadığıdır. Second echelon lenf 

nodu lenfatik drenajını primer tümör yerine sentinel lenf nodundan alan lenf 

nodudur. Bu gibi durumlarda mavi boya renginin yoğunluğu SLN ve second 

echelon ayrımı yaptıramaz, radyoaktif sayıma bakılabilir ancak sentinel nod 

için hangi kriterin kullanılacağı tartışma konusudur. Arada kalındığı zaman 

her iki lenf nodu da sentinel nod olarak çıkarılabilir. Second echelon lenf 

noduna da sentinel nod ile aynı işlemler uygulanır. Çünkü önemli olan 

sentinel nodun bulunması ve çıkarılmış olmasıdır. Literatürde çeşitli 

araştırmalarda sentinel lenf nodu için farklı açıklamalar vardır. Örneğin 

lenfosintigrafide görülen tüm lenf nodları, lenfosintigrafide ilk görülen lenf 

nodu, gama prob ile en yüksek sayım veren lenf nodu, ex-vivo sayımın zemin 

aktiviteye oranı 10:1 olan, veya in-vivo sayım oranı 3:1 olan lenf nodları 

çeşitli araştırmacılar tarafından kabul edilen tariflerdir.  Birden fazla lenf 

nodunda radyoaktivite retansiyonu olduğunda, ve hızlı lenfatik drenaj olduğu 

durumlarda lenfosintigrafi sentinel lenf nodu ayrımında yardımcıdır. 

Çalışmamızda, lenfosintigrafide dinamik çalışmada afferent kanalını 

gördüğümüz ve/veya ilk izlenen lenf nodu/nodları, operasyon sırasında mavi 

boyalı izlenen lenf nodları ve gama prob ile bir lenf nodu bölgesinde en 

yüksek sayım veren lenf nodu sentinel lenf nodu kabul edilmiştir ve lenf 

nodlarının çıkarıldığı bölgeden zemin aktivite sayımı alınarak sentinel lenf 

nodunun ex-vivo sayımının zemin aktiviteye oranının 10 katı olup olmadığı 
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teyid edilmiştir. Lenfosintigrafide ilk izlenen lenf nodundan sonra izlenen 

nodlar second echelon kabul edilmiştir. 

        Sentinel lenf nodu çalışmalarında literatürde en çok tercih edilen mavi 

boyalar isosülfan mavisi ve patent mavisidir. Çalışmamızda da kullanılan 

isosülfan mavisi ve patent mavisi olup, bu boyalar hızla lenfatiklere geçerek 

çok az bir zemin aktivite ile iyi bir kontrast oluşturan, sentinel lenf nodu 

çalışmalarında en çok tercih edilen boyalardır. 

        Sentinel lenf nodu prosedüründe lenfosintigrafi ve intraoperatif gama 

prob için 99mTc işaretli kolloidler kullanılır.  Genel olarak partikül büyüklüğü 

100 nm ve altındaki radyokolloidler tercih edilir. Optimum partikül boyutu 50-

200 nm arasında olmalıdır. Çalışmamızda kullanılan her iki radyokolloidin 

boyutu da sentinel lenf nodu çalışmaları için uygundur. İdeal bir kolloidin , 

Keshtgar ve arkadaşlarına (58) göre partikül büyüklüğü dağılım aralığı dar 

olmalı, in-vivo ve in-vitro stabil olmalı ve sentinel lenf nodunda retansiyonu 

olmalıdır . Çalışmamızda 32 serviks kanserli hastanın 18’inde hastada 99mTc- 

albumin kolloid,  kalan 14 hastada 99mTc-renyum kolloid ve endometrium 

kanserli hastaların hepsinde (24 hasta)  99mTc-renyum kolloid kullanılmıştır. 

Albumin kolloidin partikül boyutu %95’ten fazlası 80 nm’nin altında, %4’ten 

azı 80-100 nm arasında ve %1’i 100 nm’nin üzerindedir. Renyum kolloidin 

partikül boyutu yaklaşık 100 nm’dir. Albumin kolloidin enjeksiyonundan sonra, 

sentinel lenf noduna ortalama geçiş zamanı 10 dk (ranjı 1-65) (20) olduğu 

bilindiğinden çalışmaya aldığımız hastaların Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Bölümünde radyokolloid enjeksiyonundan sonra Nükleer Tıp Bölümü’ne 

getirilerek görüntülemeye alınmasına kadar geçen 10 dakikalık zaman kaybı, 

sentinel lenf nodu görüntülenmesinde anlamlı  bir gecikmeye sebep olmadığı 

düşünülmüştür. 

         Endometrium kanserli hastalarda yapılan sentinel lenf nodu ile ilgili 

çalışmalarda mavi boya veya radyokolloidin enjeksiyon yeri ile ilgili fikir birliği 

yoktur. Bazı çalışmalarda mavi boya enjeksiyonu için intraoperatif olarak 

subserozal myometrium, bazı çalışmalarda ise periservikal enjeksiyon tercih 

edilmiştir. Subserozal myometrial enjeksiyon, uterus korpusunun anatomik 

drenajını göstermek için mavi boya kullanılarak tercih edilen bir yöntemdir 
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(49). Ancak bu yöntemle sentinel lenf nodu prosedüründe kombine metod 

(radyokolloid ve mavi boya) kullanımı uygun değildir ve myometrial 

enjeksiyon bölgelerinin sayısı ve lokalizasyonu standart değildir. Operasyon 

öncesi dönemde histeroskopik olarak tümör çevresine subendometrial 

enjeksiyon da bir diğer yöntemdir. Histeroskopik olarak intrauterin peritümöral 

enjeksiyon aslında endometrium kanserinin doğal lenfatik drenajını 

göstermesi bakımından uygun bir yöntemdir (59). Niikura ve arkadaşlarının 

(52) sadece radyokolloid kullanarak yaptıkları çalışmada histeroskopik olarak 

endometriuma enjeksiyon tercih edilmiştir ve bu yöntemle SLN teknik bulma 

başarısı %82 bulunmuştur. Bu çalışmada araştırmacılar her ne kadar 

histeroskopinin yüzeyel tümör yayılımını tam olarak gösterdiğini ve hedef 

dokuya enjeksiyonun bu sayede mümkün olduğunu bildirmiş olsalar da daha 

önceki çalışmalarda endometrium kanseri tanısında histeroskopinin güvenilir 

olduğu, ancak özellikle uterin kornular ve servikal internal os çevresindeki 

tümörlerin genişliğini göstermede yeterince güvenilir olmadığını göstermiştir. 

Histeroskopi sırasında Fallop tüpleri vasıtasıyla abdominal kaviteye kanser 

hücrelerinin yayılma riski diğer bir tartışma konusudur. Pozitif abdominal 

sitolojinin prognostik önemi her ne kadar tartışmalı bir konu olsa da 

histeroskopi sırasında tümör hücre yayılımı ve metastaz riski vardır (60). 

Niikura ve arkadaşları radyokolloid ile endometrium kanserinde sentinel lenf 

nodu prosedürünün histeroskopik yöntem ile uygun olduğunu göstermişlerdir 

ancak bu yöntemle yüksek bir SLN teknik bulma başarısı elde 

edememişlerdir (%82). Serviksin 15 saat laminaria ile dilatasyonunu takiben 

anestezi altında histeroskopik enjeksiyon yapılıp, laparotomi ile sentinel lenf 

nodlarının çıkarılması, genel dahili problemleri olan obez ve yaşlı 

endometrium kanserli hastalarda minimal invazif cerrahi konseptinden 

uzaktır. Periservikal enjeksiyon ise kombine radyokolloid ve mavi boya 

yöntemlerinin birarada kullanımı için uygun, basit ve kolaylıkla uygulanabilir 

bir yöntemdir.  Serviks ve endometrium lenfatik drenajları birbirine çok 

benzemektedir ve lenfatik drenaj birbirini takip eden belli bir sırada 

gerçekleşir. Endometrium kanserinde çoğunlukla önce pelvik nodal metastaz 

gelişir. Paraaortik metastazlar sıklıkla pelvik metastazlara ikincil 
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gelişmektedir. Çalışmamızda bu nedenle endometrium kanserli hastalarda 

histeroskopik yöntem yerine, hasta tarafından kolaylıkla tolere edilebilen 

periservikal enjeksiyon tercih edilmiştir.  Bu yaklaşımla, çalışmamızda daha 

az invazif bir yöntemle Niikura ve arkadaşlarının çalışmasına göre yüksek 

SLN teknik bulma başarısı elde edilmiştir (%100) ve 1 hastada yanlış  negatif 

sonuç bulunmuştur (%4). Histeroskopik yöntemin kullanıldığı bir başka 

çalışmada (61) vakaların %24’ünde paraaortik sentinel lenf nodları 

bulunduğu bildirilmiş olsa da periservikal enjeksiyon yönteminin kullanıldığı 

çalışmamızda da endometrium kanserli hastalarda bulunan 49 sentinel lenf 

nodunun 7’si (%14), paraaortik lokalizasyonda bulunmuştur. Periservikal 

enjeksiyon yapılarak da paraaortik lokalizasyonda sentinel lenf nodları 

bulunduğu sonucuna varılmıştır. Serviksin anatomik olarak orta hat bir yapı 

olması ve jinekolojik muayenede primer tümörün görülebilir olması nedeniyle 

serviks kanserli hastalarda sentinel lenf nodu prosedüründe enjeksiyon yeri 

ile ilgili tartışma yoktur. 

        Sentinel lenf nodu prosedürünün başarısı konusunda değerlendirilmesi 

gereken en önemli 2 nokta sentinel lenf nodu bulma başarısı ve yanlış negatif 

sonuçlardır. Çalışmamızda gama prob ile her iki hasta grubunda da tüm 

hastalarda en az bir adet sentinel nod bulunmuştur. Gama prob ile SLN 

teknik bulma başarısı her iki hasta grubunda da %100 olup, 3 yöntem 

arasından en başarılı yöntemdir. Mavi boya yöntemi ile serviks ve 

endometrium kanserli hastalarda SLN teknik bulma başarısı sırasıyla %68,7 

ve %83’tür. Lenfosintigrafi ile bu oranlar serviks ve endometrium kanserinde 

sırasıyla %87,5 ve %90,9’dur. Çalışmamızda lenfosintigrafi başarısı, mavi 

boyaya göre her iki kanser tipi için de yüksek olmasına rağmen her iki 

yöntemin yapıldığı hasta sayısının iki hasta grubunda da az olması sebebiyle 

aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Lenfosintigrafide 

serviks ve endometrium kanserli hastalarda sentinel lenf nodu teknik bulma 

başarısı gama prob yöntemine göre daha düşük bulunmuş olup, serviks ve 

endometrium kanserli hastalarda gama prob başarısı %100 iken, 

lenfosintigrafide bu oranlar sırasıyla %87,5 ve %90,9 olarak saptanmıştır. 

Bunun nedeni derin yerleşimli lenf nodlarının atenuasyon nedeni ile ve 
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enjeksiyon bölgesine yakın olan sentinel lenf nodlarının da enjeksiyon 

bölgesindeki yoğun aktivite nedeni ile saptanamaması olabilir. 

Lenfosintigrafide hastaların maksimum 4 saat izlenmiş olması da üçüncü bir 

sebep olarak düşünülebilir. Ancak çalışmamızda radyofarmasötik olarak 

nanokolloidler kullanılmıştır ve nanokolloidin lenf noduna hızlı ilerlediği (4 

saat içinde) bilindiğinden bunun önemli bir faktör olmadığı düşünülmüştür. 

Ayrıca lenfosintigrafide geç görüntü almanın ‘second echelon‘ lenf nodlarının 

görülme ihtimalini arttırdığı bilinmektedir. Çalışmamızda preoperatif 

lenfosintigrafi ile gama prob kombinasyonu her iki hasta grubunda da başarılı 

olmuştur. Preoperatif lenfosintigrafi operasyon öncesi sentinel lenf nodu 

lokalizasyonu konusunda ön bilgi vermekte ve yönlendirmektedir. Gama prob 

ise zemin aktivite sayımı alınması sayesinde cerrahın sentinel lenf nodunu 

tam olarak çıkardığı konusunda bilgi vermektedir. 

        Serviks ve endometrium kanserli hastalarda çalışmamızda bulunan 

sentinel nodların büyük bir çoğunluğu sırasıyla %80,6 ve %74 oranıyla 

eksternal iliak ve obturatuar lokalizasyonda olup bulgu literatür ile uyumludur. 

        Sentinel lenf nodu konseptinde önemli olan yanlış negatif sonuçlardır. 

Sentinel lenf nodu negatif olduğunda diğer lenf nodlarında metastaz 

bulunması sentinel lenf nodu çalışmalarında yanlış negatif sonuçları oluşturur 

ve ideal olan 0 olmasıdır. Çalışmamızda serviks kanserli hastalarda yanlış 

negatif sonuç 0, endometrium kanserli hastalarda 1 olarak bulunmuştur. Bu 

sonuçlara göre sentinel lenf nodunun negatif olması nonsentinel nodlarda 

metastaz olmadığının güvenilir bir bulgusudur. Ancak hasta serimizin çok 

küçük olması nedeniyle böyle bir genelleme yapmak uygun değildir. 

Endometrium kanserli bir hastada (Hasta no:20) sentinel lenf nodu 

operasyon sırasında sol obturatuar lokalizasyonda bulunmuş olup, bu lenf 

nodunun histopatolojik incelemesinde metastaz saptanmamış iken, çıkarılan 

diğer tüm pelvik ve paraaortik (27 adet) lenf nodları arasından sağ obturatuar 

lokalizasyondaki bir lenf nodunda metastaz saptanmıştır (Yanlış negatif 

sonuç). Preoperatif dönemde evre IIA olarak değerlendirilen bu hastanın 

postoperatif dönemde evresi pelvik lenf nodu metastazından dolayı evre IIIc’ 

dir. İleri evre tümörlerde lenf nodlarının tümör veya inflamatuar debri ile 
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dolması nedeniyle lenfatik akım bozulmuştur ve bu durum bu hastada olduğu 

gibi yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. 

        Operasyon öncesi lenf nodu metastazı olduğu bilinen hastalarda ve ileri 

evre hastalarda sentinel lenf nodu prosedürünün yeri yoktur. Çünkü bu 

hastalarda nonsentinel lenf nodlarında da hemen daima metastaz vardır ve 

ayrıca bu hastalarda sentinel lenf nodu teknik saptama başarısı düşüktür. 

İleri evre serviks kanserli hastalarda tümör serviksi invaze ettiğinden 

radyokolloid veya mavi boya enjeksiyonu için uygun normal doku genellikle 

yoktur. Metastaz ile tamamen dolu olan ve dolayısıyla fonksiyonunu 

kaybetmiş bir sentinel lenf nodu mavi boya, lenfosintigrafi veya gama prob ile 

saptanamayabilir. Ancak bu lenf nodu çoğunlukla gros olarak büyümüştür ve 

operasyon sırasında palpe edilerek kolaylıkla tanınabilir. Çalışmamızda 

serviks kanserli 33 hastanın birisinde operasyon sırasında gros olarak lenf 

nodu metastazı tespit edilmiş ve bu hasta çalışma dışı bırakılmıştır. Bu 

hastada operasyon öncesi yapılan lenfosintigrafide sentinel lenf nodu 

gösterilememiştir. Hasta her ne kadar  çalışma dışı bırakılmış ise de 

operasyon sırasında takip edilmiştir, ancak mavi boyalı veya gama prob ile 

sayım veren sentinel lenf nodu ile uyumlu olabilecek lenf nodu 

bulunamamıştır.  

        Büyük boyutlu tümörlerde sentinel lenf nodu bulma başarısı düşüktür. 

Serviks veya endometrium kanserli hastalarda büyük boyutlu tümörlerde 

lenfatik kanalların kansere bağlı okluzyonu nedeniyle mavi boya veya 

radyokolloid tutulumu azalabilir. Ayrıca aynı nedenden dolayı büyük tümörlü 

hastalarda  bilateral sentinel lenf nodu bulma sıklığı da düşüktür. O’ Boyle ve 

arkadaşlarının (35) 20 serviks kanserli hastaya intraservikal mavi boya 

enjeksiyonunu takiben yapılan sentinel nod çalışmasında 20 hastanın 12’ 

sinde (%60) sentinel lenf nodunun tespit edilebildiği bildirilmiştir. Primer 

tümörü 4 cm ve altındaki hastalarda sentinel nod bulma başarısı %73 (11/ 

15), 4 cm’nin üzerinde tümörü bulunan hastalarda  başarı  %20 (1/ 5) 

bulunmuştur. Bilateral sentinel lenf nodu bulunan 5 hastanın tümünde primer 

tümör 4 cm’ nin altında bulunmuştur. Araştırmacılar büyük boyutlu tümörlerde 

lenfatik boya tutulumunun daha az güvenilir olduğu sonucuna varmışlardır. 
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Bizim çalışmamızda da benzer şekilde serviks ve endometrium kanserli 

hastalarda 4 cm ve altında tümörü olanlarda, tümör boyutu büyük olan 

hastalara göre mavi boya yöntemi daha başarılı bulunmuştur. Büyük boyutlu 

tümörlerde mavi boyanın ilerleyebilmesi için daha fazla süre beklenmesi 

gerekliliği tartışılabilir. Lenfosintigrafi ve gama probta ise tümör boyutu ile 

SLN bulma başarısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Bu sonuca göre primer tümörün boyutu lenfosintigrafi ve 

gama prob başarısını etkilememektedir. Ancak hasta sayımızın sınırlı olması 

nedeniyle bu şekilde bir genelleme yapmak zordur.  

        Sadece mavi boya kullanılan çalışmalarda genel olarak SLN bulma 

başarı oranları düşüktür (Echt ve ark. %15.4, O’ Boyle ve ark. %60). 

Çalışmamızda operasyon sırasında gama prob ile tespit edilemeyip sadece 

mavi boya ile bulunan sentinel lenf nodu olmamıştır. Mavi boyanın miktarı 

sentinel nod bulma başarısını etkileyen faktörlerden biridir. Dargent ve 

arkadaşlarının (36) çalışmasında mavi boya miktarının 1,5 ml ve altında 

olduğu 6 hastanın 3’ ünde (%50), 2 ml doz enjekte edilen 18 hastanın 3’ünde 

(%17) ve 4 ml mavi boya enjekte edilen 45 hastanın 4’ ünde (%8.8) sentinel 

nod bulamadıklarını bildirmişlerdir. Bu çalışmada mavi boya başarısızlığında 

temel nedeninin enjekte edilen mavi boya miktarı olduğu ve SLN çalışması 

için en az 2 ml volümün gerekli olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda 

tüm hastalarda her bir enjektörde birer mililitre olmak üzere toplam 4 ml mavi 

boya kullanılmıştır. Aynı çalışmada enjeksiyon bölgesinin de önemli olduğu, 

servikse direk enjeksiyonun servikovajinal bileşkeye yapılmasından daha 

başarılı olacağı vurgulanmıştır. Çalışmamızda mavi boyanın başarısız olduğu 

serviks kanserli hastaların birinde (Hasta no:19) enjeksiyon suboptimal olup, 

servikovajinal bileşkeye yapılmıştır. Hastalarımızın hiçbirinde mavi boyaya 

ikincil anaflaktik reaksiyon, ürtiker gibi yan etkiler görülmemiş olsa da mavi 

boyaya bağlı ciddi yan etkiler literatürde bildirilmiştir. Ayrıca mavi boyanın 

tümör çevresine ya da tümöre enjeksiyonu sırasında iyatrojenik olarak 

tümörün yayılma olasılığı olabilir. Ancak pratikte böyle bir durumla hiç 

karşılaşılmamıştır. Verheijen ve arkadaşları (38) benzer şekilde lenf 

nodlarında mavi boya tutulumunun görsel değerlendirilmesinin zor olduğunu, 
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özellikle parametriyal nodlarda güvenilir olmadığını bildirmişlerdir. Bu 

çalışmada 10 hastanın sadece 4’ünde mavi boyalı lenf nodlarının bulunduğu 

bildirilmiş ve bizim çalışmamızda olduğu gibi gama prob ile saptanamayıp 

sadece mavi boya ile bulunan lenf nodu olmamıştır. 

        Genitoüriner tümörlerde sentinel lenf nodu uygulamaları ile ilgili yapılan 

çalışmalarda hasta başına bulunan ortalama sentinel lenf nodu sayısı, meme 

kanseri ve malign melanomdan fazladır. Çalışmamızda da serviks ve 

endometrium kanserli hastalarda hasta başına bulunan ortalama sentinel lenf 

nodu sayısı sırasıyla 2,09 (ranj 1-5) ve 2,04 (ranj 1-5) olarak bulunmuştur. 

Dolayısıyla genitoüriner tümörlerde sentinel lenf nodu deteksiyonu yerine 

‘lenfatik haritalama‘ teriminin kullanılmasının daha uygun olacağı 

düşünülmektedir. 

        Erken evre serviks kanserli hastalarda sentinel nod biyopsisi laparotomi 

yerine laparoskopi ile beraber kullanıldığı zaman yararlı olacaktır. Abdomen 

lenf nodu diseksiyonu için bir kez açıldıktan sonra radyoterapi verilmesi 

diseksiyona bağlı peritoneal adezyonlardan dolayı ciddi komplikasyonların 

gelişme riskini ikiye katlar (62). Laparoskopi sonrası adezyon gelişimi 

minimaldir ve sentinel lenf nodu diseksiyonu laparoskopik olarak yapıldıktan 

sonra radyoterapi riski minimal olacaktır (63).        

        Serviks kanserli hastaların birinde (Hasta no:19) rutin H&E boyamada 

negatif olduğu bildirilen bir sentinel lenf nodunda immunohistokimya ile, 

endometrium kanserli bir başka hastada (hasta no:14) benzer şekilde seri 

kesitte incelenen sentinel lenf nodunda mikrometastaz saptanmıştır. Bu da 

sentinel lenf nodunda selektif histopatolojik incelemenin önemini gösteren bir 

durumdur. Sentinel lenf nodu prosedüründe patoloğun asıl görevi sentinel 

nodları olası metastaz açısından daha ayrıntılı incelemektir. Çünkü yanlış 

negatif bir sentinel lenf nodu, tamamlanması gereken bir bölgesel 

diseksiyonu engelleyebilir. Sentinel lenf nodu yanlış olarak pozitif bulunursa 

yani sentinel lenf nodu pozitif iken diğer lenf nodlarının negatif olduğu 

durumda bölgesel lenfadenektomi tamamlanarak hastaya fazladan tedavi 

verilmesi söz konusudur. Ancak tersi durumda yani sentinel nod negatif iken 

diğer nodlarda metastaz bulunması halinde bölgesel lenf nodları ikinci bir 
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operasyonda çıkarılmayacak ve hastaya gereken tedavi yapılmamış 

olacaktır. Sentinel lenf nodu patolojik incelemesi sıklıkla postoperatif olarak 

yapılır. SLN metastaz açısından pozitif bulunursa, bölgesel lenfadenektomi 

ikinci bir operasyonda yapılır veya bölgesel lenfadenektomi yapılmaksızın 

hastaya kemoradyoterapi verilebilir. Ancak primer tümörün çıkarıldığı ve SLN 

prosedürünün uygulandığı ilk operasyon sırasında bu kararın verilmesi hasta 

ve cerrah açısından oldukça avantajlı bir durum olacaktır. Bunun 

sağlanabilmesi sentinel nodunun patolog tarafından intraoperatif olarak tam, 

etkili ve hızlı bir şekilde incelenmesini gerektirir. İntraoperatif olarak frozen 

kesit analizi yapılabilir. Frozen kesit analizi sıklıkla tek bir H&E kesiti ile 

yapılır. Seri kesitler ve immunohistokimya olmadan yapılan bu analizde %15-

20 metastaz atlanır. Frozen kesitte bir miktar doku kaybının olması 

postoperatif ayrıntılı morfolojik incelemede bir dezavantaj oluşturur. Frozenda 

seri kesitler alınması zaman alıcı bir işlem olup intraoperatif uygulamaya 

uygun değildir. İntraoperatif olarak immunohistokimyasal çalışmalar 

yapılabilir ancak bu çalışmalar 1 saatten fazla zaman alır, dolayısıyla 

intraoperatif olarak yapılması uygun değildir. İmprint sitoloji frozen kesit 

yapmanın mümkün olmadığı durumlarda frozena bir alternatif olabilir. Ancak 

duyarlılığı %62 civarındadır (23). Frozen kesit çalışmasında anlamlı bir doku 

kaybının olması ve bu yöntemin duyarlılığının düşük olması nedeniyle 

çalışmamızda frozen tercih edilmemiştir. Teknoloji ilerledikçe lenf nodlarında 

tümör hücrelerinin tanınması da oldukça kolaylaşmıştır. Rutin H&E ancak 10 

000 normal hücre arasından tümör hücresini ayırt edebilirken, 

immünhistokimya 100 000’ de bir ve RT-PCR  bir milyon normal lenfosit 

arasında bir tümör hücresini bile ayırt edebilmektedir. RT-PCR hedef dokuda 

normal hücrelerce eksprese edilmeyen, metastatik hücrelerce eksprese 

edilen belirleyicilerin tanınmasında kullanılır. Ancak bu submikroskopik 

metastazın klinik ve biyolojik önemi bilinmemektedir. Ayrıca RT-PCR’da 

kontaminasyon büyük problemdir ve spesmenlerin histopatolojik kontrolü 

mutlaka gereklidir. Epitelyal ve mezotelyal inkluzyonlarda, nevüs hücrelerinde 

de sitokeratin 19 RT-PCR pozitifliği nadir değildir. Metastaza spesifik primer 

kombinasyonları geliştirilmesi, submikroskopik tümör metastazlarının klinik 
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önemi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.  RT-PCR yöntemi pahalı ve 

zaman alıcı bir yöntem olması, RT-PCR ile bulunan submikroskopik 

metastazların klinik öneminin açık olmaması, RT-PCR yönteminin yanlış 

pozitifler ve kontaminasyon gibi dezavantajlarının olması nedeniyle 

çalışmamızda RT-PCR yöntemi kullanılmamıştır. Turner ve arkadaşlarının 

(64) çalışmasında rutin histopatolojik incelemede (H& E) sentinel lenf nodu 

negatif olan 70 hastanın 10’unda (%14), immunohistokimyasal çalışma ile 

(sitokeratin) sentinel nod pozitif bulunmuştur. Çalışmamızda serviks kanserli 

32 hastanın birinde immunohistokimyasal çalışmada mikrometastaz 

saptanmıştır (%3). Endometrium kanserli 24 hastanın birinde seri kesitte 

mikrometastaz saptanmıştır (%4). Hasta sayımızın sınırlı olması sebebiyle 

ayrıntılı histopatolojik inceleme ile bulunan mikrometastaz oranları literatüre 

göre daha düşük bulunmuştur. Ayrıca seri kesit alınırken tüm bir lenf 

nodunun aralıksız olarak ince kesitlerle (yaklaşık 5 µm) taranması 

gerekmektedir. Ancak bu oldukça zaman alıcı bir işlemdir. Sentinel lenf nodu 

prosedüründe seri kesitler alınırken laboratuar çalışanlarının işgücü ile 

duyarlılık arasında bir denge kurulması gerekmektedir. Çalışmamızda rutin 

H&E çalışmasında metastaz saptanmayan sentinel lenf nodlarından 

atlayarak seri kesitler alınmıştır. Bu kesitlerden birer tanesine sitokeratin 

boyaması yapılmıştır. 

        Erken evre serviks kanserli hastalarda Sakuragi ve arkadaşlarının (32) 

çalışmasına göre lenf nodu metastaz oranı  25,5  olup, evre IB’ de pelvik lenf 

nodu metastazı %11.5, evre IIA’ da %26.7, evre IIB’ da %39.2 bulunmuştur. 

Bizim çalışmamızda Serviks kanserli 32 hastanın 9’ unda (%28) literatür ile 

uyumlu olarak rutin H&E ile lenf nodu metastazı tespit edilmiştir. Aynı 

çalışmada en sık tutulan lenf nodu grubunun %18,8 (39/208) obturatuar grup 

olduğunu, dolayısıyla bu grup lenf nodlarının serviks kanserli hastalarda 

sentinel lenf nodu olabileceği bildirilmiş olup bizim çalışmamızda da en sık 

sentinel lenf nodu lokalizasyon bölgesi her iki hasta grubunda da eksternal 

iliak ve obturatuar gruptur. Çalışmamızda gros nodal metastaz tespit edilen 

hasta da dahil edildiğinde 33 hastanın 10’unda (%30.3) metastaz tespit 

edilmiştir. FIGO evre IB1’de lenf nodu metastazı %26.6 (4/15), evre IB2’de 
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%40 (4/ 10), ve evre IIA’da %25 (1/ 4) bulunmuştur. Literatürde evre I ve II 

endometrium kanserli hastalarda lenf nodu metastazı insidansı yaklaşık % 

10’dur (42). Çalışmamızda endometrium kanserli hastalarda lenf nodu 

metastazı %8 olarak bulunmuş olup literatürle uyumludur. 

        Son yıllarda SLN çalışmaları arttıkça, primer tümörden ilk drenajını alan 

sentinel lenf nodunun immunolojik durumu da araştırılmaya başlanmıştır. Bu 

konuda meme, malign melanom ve oral kavite tümörü başta olmak üzere 

kısıtlı çalışmalar mevcuttur ve bilgilerimize göre jinekolojik tümörlerde henüz 

çalışma yapılmamıştır. Çalışmamızda dendritik hücre belirleyicileri 

endometrium kanserli 24 hastada bakılabilmiş ve S-100 pozitif dendritik 

hücre sayıları açısından metastaz negatif sentinel ve nonsentinel lenf 

nodlarında karşılaştırma yapılabilmiştir. Sakakura ve arkadaşlarının (65) 12 

oral kavite kanserli hastada yaptıkları bir çalışmada 89 tümörsüz lenf 

nodunda (41 sentinel nod, 48 nonsentinel nod) sentinel lenf nodlarının 

immunolojik fonksiyonu araştırılmıştır. Dendritik hücre belirleyicisi olarak S-

100, immatür dendritik hücre belirleyiciı olarak anti-CD1a ve matür dendritik 

hücre belirleyiciı olarak anti-CD83 antikorları kullandıkları çalışmalarında 

sentinel nodlarda S-100 ve CD1a pozitif dendritik hücrelerin nonsentinel 

nodlara göre anlamlı olarak arttığını, CD83 belirleyicilerinde anlamlı bir fark 

bulamadıklarını belirtmişler. Bu sonuçlara göre tümör içermeyen sentinel lenf 

nodlarının matür ve immatür dendritik hücre sayısı açısından tümör 

içermeyen nonsentinel nodlardan anlamlı olarak daha fazla sayıda 

olduklarını, tümöre karşı ilk immun cevabın sentinel nodlarda başlamış 

olabileceğini bildirmişlerdir. Diğer taraftan metastaz içeren az sayıda bir 

sentinel lenf nodu grubunda ise sadece S-100 pozitif hücre sayısının arttığını, 

CD83’ü ise azalmış bulduklarını ifade etmişlerdir. Metastaz içeren lenf 

nodlarında immun bir disfonksiyon olabileceğini, nodal tutulumun da olduğu 

hastalığın progresyonu durumunda immunsupresyonun gelişebileceğini 

bildirmişlerdir. Çalışmamızda da benzer bir şekilde tümör içermeyen sentinel 

lenf nodlarında S-100 pozitif dendritik hücre sayısının tümör içermeyen 

nonsentinel lenf nodlarına göre anlamlı olarak arttığı saptanmıştır. Ancak S-

100 antikorları matür ve immatür dendritik hücreler tarafından 
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salgılanabildiğinden, sayıca artan dendritik hücrelerin matürasyon durumu 

hakkında yorum yapılamamaktadır. Tümör hücrelerince salgılanan bir takım 

immünsupresif faktörler nedeniyle lenf nodlarında immün yanıt baskılanmış 

olabilir. Dendritik hücreler sayıca artmış olsa bile maturasyonları etkilenmiş 

olabilir. Hasta grubumuzda metastatik sentinel lenf nodu sayısı az 

olduğundan (iki hastada) metastaz içeren ve içermeyen sentinel lenf nodları 

karşılaştırılamamıştır. Çalışmamızın bundan sonraki kısımlarında hasta 

sayımız arttıkça iki alt grubun daha çalışılması planlanmıştır; 

1) Metastaz içeren ve içermeyen sentinel lenf nodlarının birbiri ile 

karşılaştırılması 

2)  Metastaz içeren sentinel nodlar ile metastaz içermeyen 

nonsentinel nodların karşılaştırılması 

Yukarıda bahsedilen alt gruplarda S-100 pozitif dendritik hücre sayısı 

yanısıra matür ve immatür dendritik hücre belirleyicilerinin de (CD83 ve 

CD1a) çalışılması planlanmıştır. 

        Botella-Estrada ve arkadaşları (66) tarafından yapılan benzer bir 

çalışmada nonsentinel nodlarda S-100 ve CD1a’nın anlamlı olarak azaldığı 

bildirilmiş, ancak sentinel ve nonsentinel nodların metastaz durumundan söz 

edilmemiştir. Poindexter ve arkadaşlarının (67) meme kanserli hastalarda 

yaptıkları çalışmada, 25 tümör içeren ve 25 tümörsüz sentinel lenf nodu 

dendritik hücre matürasyonu açısından karşılaştırılmıştır. Matür dendritik 

hücre belirleyicisi olarak CD83, immatür dendritik hücre belirleyicisi olarak 

CD1a ekspresyonuna bakılmıştır.  Buna göre tümörsüz sentinel lenf 

nodlarında matür CD83 pozitif dendritik hücrelerin tümör içeren sentinel lenf 

nodlarına göre anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur. Tümörsüz sentinel 

nodların immunolojik olarak sağlam olduğu ve matür dendritik hücre sayısının 

fazla olması nedeniyle potansiyel bir tümör spesifik T hücre aktivasyon 

bölgesi olduğu sonucuna varmışlardır. Huang ve arkadaşlarının (68) bir 

başka çalışmasında ise 32 sentinel 32 nonsentinel nod dendritik hücre 

yoğunluğu, ortalama alan, dendritik hücrelerin matürasyon özellikleri 

açısından karşılaştırılmıştır. Buna göre sentinel nodlarda parakortikal 

alanların, parakortikal alanda dendritik hücre yoğunluğunun belirgin olarak 
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azaldığı, immatür dendritik hücrelerin arttığını bulmuşlardır. Sentinel nodların 

daha az matür dendritik hücre içerdiğini ve bu nodlarda selektif 

immunsüpresyon olduğu sonucuna varmışlardır. Ancak bu çalışmada 

araştırmacılar sentinel ve nonsentinel nodların metastaz durumunu 

belirtmemişlerdir. Sentinel lenf nodları primer tümörün ilk drene olduğu lenf 

nodları olması nedeniyle tümör antijenleri ile ilk karşılaşan nodlardır ve bu 

antijenler tarafından ilk olarak aktive edilirler. Sentinel lenf nodlarında immun 

yanıtın araştırılması, tümöre karşı immun cevabı daha iyi anlamamızı sağlar. 

 

Çalışmanın Limitasyonları: 

 

1. Her iki kanser grubunda da toplam çalışılan hasta sayımız azdır.  

2.  Operasyon sırasında, operasyon süresini etkilememek amacıyla lenf 

nodlarından in-vivo sayım alınamamış olup tüm sayımlar 

lenfadenektominin tamamlanmasından sonra ex-vivo olarak 

yapılabilmiştir. 

3. Mavi boya, gama prob ve lenfosintigrafi yöntemlerinin üçünün birden 

yapılabildiği ortak hasta sayımız her iki hasta grubunda da azdır. 
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SONUÇLAR:  

 

1. Çalışmamız endometrium ve serviks kanserli hastalarda mavi boya, 

lenfosintigrafi ve gama prob yöntemleri ile sentinel lenf nodu 

prosedürünün yapılabilir ve uygun olduğunu göstermiştir. Bu sonuca 

a) SLN bulma başarısının yüksek olması,  

b) Sentinel lenf nodlarının histopatolojik analizinin, nonsentinel lenf 

nodlarının metastatik durumu hakkında doğru öngörüye sahip 

olması bulguları ile ulaşılmıştır. 

2. Her iki hasta grubunda da SLN bulma başarıları üstünlük sırasıyla gama 

prob, lenfosintigrafi ve mavi boyadır. 

3. Operasyon sırasında gama prob ile çıkarılan SLN ları incelendiğinde, 

serviks kanserinde 0, endometrium kanserinde 1 hastada yanlış negatif 

sonuç bulunmuş olması, SLN prosedürünün sistematik lenfadenektomiye 

bir alternatif olabilmesi açısından ümit vericidir. Ancak elde edilen 

bulgularımız SLN prosedürünün sistematik lenfadenektomiye alternatif 

olabilirliği konusunda yeterli değildir. Bu konuda daha geniş hasta sayısı 

içeren, randomize çalışmalara gereksinim vardır. 

4. Endometrium kanserinde periservikal enjeksiyon tekniği ile SLN 

prosedürü başarılı bulunmuştur ve bu yöntem ile paraaortik sentinel lenf 

nodlarını da bulmak mümkün olmuştur. 

5. Operasyon sırasında gama prob ile lenfosintigrafi ve mavi boyaya kıyasla 

anlamlı olarak daha fazla sayıda sentinel lenf nodu bulunmuştur. 

6. Her iki hasta grubunda da en sık tespit edilen sentinel lenf nodu 

lokalizasyonu literatür ile uyumlu olarak eksternal iliak ve obturatuar 

gruptur. 

7. Sentinel lenf nodları immunohistokimya ve seri kesitler ile incelendiğinde 

rutin H&E incelemeye göre her iki hasta grubunda da daha fazla sayıda 

metastaz (mikrometastaz) saptanmıştır. Bu sonuç detaylı histopatolojik 

incelemeye olanak veren selektif sentinel lenf nodu prosedürünün 

önemini göstermektedir. Ancak henüz mikrometastazların jinekolojik 
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kanserlerdeki klinik önemi bilinmemektedir ve ileri dönemde planlanacak 

çalışmalarda mikrometastazların  klinik ve prognostik öneminin 

araştırılması önerilir.  

8. Çalışmamızda bulgular laparotomiyi takiben ex-vivo sayımlar alınarak 

elde edilmiştir. Laparotomi yerine laparoskopi sırasında, laparoskopik 

prob kullanılarak  SLN biyopsisi yapılması, iki minimal invazif yöntemin 

birlikte kullanılabilmesine olanak sağladığından klinik açıdan daha yararlı 

olacaktır. 

9. Endometrium kanserli hastalarda metastaz içermeyen SLN’larında S-100 

pozitif dendritik hücre sayısı metastaz içermeyen non SLN ları ile 

karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu sonuç SLN nın 

primer tümörün ilk immün aktivasyon bölgesi olduğunu ve dendritik hücre 

sayısının bu aktivasyon nedeni ile arttığını düşündürmüştür. Bildiğimiz 

kadarı ile bu çalışma jinekolojik kanserlerde dendritik hücre analizi ile ilgili 

ilk çalışmadır. Ancak çalışmamızda hastaların erken evre ve metastaz 

içeren SLN sayısının kısıtlı (iki hastada) olması nedeni ile metastaz içeren 

ve içermeyen SLN’ları dendtritik hücre açısından birbiri ile 

karşılaştırılamamıştır. Ayrıca dendritik hücre matürasyonu ile ilgili 

antikorlar henüz çalışılamamıştır ve çalışmamız devam etmektedir. 
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