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ÖZET

SUMMARY

Önbilgi/amaç: Klasik kitaplarda testis ve gonad
biopsisi alma tekniði ile ilgili detaylý açýklamalar
olmamasý yanýsýra çocuk cerrahlarý ve ürologlarý
arasýnda biyopsi alma tekniði ve endikasyonlarý
konusunda da halen bir fikir birliði yoktur. Pratik
uygulamada çocuklarda biyopsi alýnmasý gereken
olgularýn azlýðý nedeniyle bu konu yeterince
irdelenmemektedir. Ülkemizde çocuklarda testis
ve gonad biyopsisinin hangi yöntemlerle alýndýðýný
saptamak ve bu konuda standart bir protokol
oluþturabilmek amacýyla bu çalýþma yapýlmýþtýr.

WHAT IS YOUR TECNIQUE IN BIOPSY OF
GONAD OR TESTIS? A STUDY OF ENQUIRY

Gereç ve yöntem: Çocuk Cerrahlarý ve ürologlar
arasýnda yapýlan bir anket çalýþmasýnda çocuklarda
testis ve gonad biyopsisini hangi teknikle aldýklarý
sorularak elde edilen sonuçlar yüzdelik
d a ð ý l ý m l a r ý n a g ö r e d e ð e r l e n d i r i l m i þ t i r.
Bulgular: 86 çocuk cerrahý ve14 üroloðun (n:100)
katýldýðý bu anket çalýþmasýnda yanýtlarýn yüzdelik
daðýlýmý aþaðýdaki gibidir. Testis biyopsisini nasýl
alýyorsunuz sorusunun yanýtlarý; amaca göre
deðiþik þekillerde alýrým %4, biyopsi almam %2,
unipolar biyopsi %28, bipolar biyopsi %10, bipolar
longitudinal wedge biyopsi %54, wedge biyopsi %2
þeklinde deðiþmekteydi. Gonad biyopsisi nasýl
alýyorsunuzun sorusunun yanýtlarý; unipolar biyopsi
%10, bipolar biyopsi %22, bipolar longitudinal
wedge biyopsi %66, wedge biyopsi %2 olarak
deðiþmekteydi.
Tartýþma: Literatür incelemesi sonucunda son
yýllarda testis biyopsisinin alýnýþ amacýna göre
farklý tekniklerle yapýlabileceði, ancak gonad
biyopsilerinin mutlaka bipolar longitidunal wedge
biyopsi þeklinde yapýlmasý gerekliliði
vurgulanmaktadýr.
Sonuç: Ülkemizde çocuk cerrahisi uzmanlýk
eðitiminde testis ve gonad biyopsisinin standart
bir protokolle yapýlmadýðý bu çalýþma sonucunda
tesbit edilmiþtir. Yanlýþ veya yetersiz tanýlarý
önlemek için bu konuda standardizasyon yapýlmasý
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Testis biyopsisi, Gonad
biyopsisi, Ýnterseks, gonad tümörleri

The tecnique of gonadal biopsy is very important
for the diagnosis of the gonadal sex. But there is
no agreement of the surgeons about gonadal biopsy
tecnique. Testis and gonad biopsies are obtained
for a variety of reasons, with changing patterns of
medical practise, criteria for biopsy will vary.
The aim of this study was determined of using
gonadal biopsy tecnique and to establish a proper
protocol for using biopsy tecnique among the
pediatric surgeons in our country.
Method: A question-answer form was used to
determine that which tecniques were prefer to do
biopsy of gonad among the pediatric surgeons, and
all datas were analised.
Results:The tecnique of the gonadal biopsy showed
differences. The result of this study, The answers
of these questions among 86 pediatric surgeons
and 14 urologists (n:100) are:
What is your tecnique in testicular biopsy?
According to purpose %4, No Biyopsy %2, Unipolar
%28, Bipolar %10, Bipolar longitudinal wedge
%54, Wedge %2.
What is your tecnique in gonad biyopsy? Unipolar
%10, Bipolar %22, Bipolar longitudinal wedge
%66, Wedge %2.
Conclusion: According to the literature testicular
biopsy could be done with different tecniques
according to indication. However the tecnique of
choice in gonadal biopsy should be bipolar
longitudinal wedge biopsy. The results demonstrated
that the tecnique in clinical practise varied for
testis and gonadal biopsy, which assumes a need
for standardization during the period of specialist
training.
Key Words: Testis biopsy, Gonad biopsy, Intersex,
gonadal tumors.
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Pediatric surgery-II, Essentials of pediatric
surgery (18), Pediatric Surgery (3), Clinical
pediatric urology-II (15), Atlas of urologic
s u rg e r y ( 1 4 ) , Pe d i a t r i c a n d Ad u l t
Reconstructive Urologic Surgery (16), Pediatric

urology (17), Surgery of the newborn (8) gibi
çocuk cerrahisi referans kitaplarý
incelendiðinde testis ve gonad biyopsisinin
ne þekilde uygulandýðýna dair yeterli açýklama
olmadýðý görülmektedir. Klasik kitaplarýn
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hemen hepsinde biyopsi alýnmasý gereken
durumlar açýk bir þekilde belirtilmesine
raðmen hangi teknikle biyopsi alýnacaðý
konusunun net olmadýðý görülmektedir.
Çoðu kitapta sadece bir cümle olarak
biyopsi alýnmasýnýn gerekliliði vurgulanmaktadýr. Biyopsi alma tekniði konusunda
yeterli açýklýkta dökümantasyon olmamasý
nedeniyle bu konunun çocuk cerrrahlarý ve
ürologlar arasýnda standart bir yöntemle
uygulanmamasý kaçýnýlmazdýr. Klasik
kitaplarýn aksine son yýllarda ingilizce týp
literatüründe, biyopsi tekniðinin taný
üzerindeki olumsuzluklarý hakkýnda yazýlar
dikkat çekmeðe baþlanmýþtýr ve bu konuda
giderek bir fikir birliði oluþmaða baþladýðý
görülmektedir.
Ülkemizde testis ve gonad biyopsinin
hangi yöntemlerle yapýldýðýný saptamak,
literatür bilgileri ýþýðýnda bu konudaki
teknikleri gözden geçirmek, yeterince
önemsenmemiþ olan bu konuya dikkat
çekmek ve bu konuda standart bir protokol
oluþturabilmek amacýyla bu çalýþma
yapýlmýþtýr.
GEREÇ VE YÖNTEM
Testis biyopsisini nasýl alýyorsunuz, gonad
biyopsisini nasýl alýyorsunuz sorularý ve
bunlara ait dörder þematik çizimli cevap
þýklarý olan anket formu hazýrlandý. 86 çocuk
cerrahisi uzmaný ve 14 ürolog doktor (aðýrlýklý
olarak çocuk ürolojisi ile uðraþan) arasýnda
yapýlan ankette alýnan sonuçlar yüzdelik
daðýlýma göre analiz edildi.
BULGULAR
Testis biyopsisini nasýl alýyorsunuz
sorusunun cevaplarý Tablo Ide, gonad
biyopsisini nasýl alýyorsunuz sorusunun
cevaplarý Tablo IIde gösterilmiþtir.
Tablo I: Testis biyopsisini nasýl alýyorsunuz?

Cevaplar:
Alýnýþ amacýna göre deðiþir......................%4
Biyopsi almam
............................%2
Unipolar biyopsi
........... ....%28
Bipolar biyopsi
...........
......%10
Bipolar longitudinal wedge biyopsi ........%54
Wedge biyopsi.........
... .....%2
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Tablo II: Gonad biyopsisini nasýl alýyorsunuz?

Cevaplar:
Unipolarbiyopsi
.........%10
Bipolarbiyopsi......
.............%22
Bipolar longitudinal wedge biyopsi
......%66
Wedge biyopsi .................................... .%2
TARTIÞMA
Testis yada gonad biyopsisi baþlýca; eriþkinde
infertilite deðerlendirilmesi ve inseminasyon
için sperm örneklemesi, vaskülit tanýsý, testis
torsiyonunda canlýlýðýn deðerlendirilmesi,
malign germinal hücre tanýsý, kemoterapi
sonrasý lenfoma deðerlendirilmesi, gonadal
seksin saptanmasý ve son yýllarda inmemiþ
testis olgularýnda hormonal tedavi gereksinimi
açýsýndan Ad Spermatogonyum
deðerlendirilmesinde gerekli olmaktadýr (23,9).
Testis biyopsisi eriþkinlerde açýk cerrahi
yöntem yada ince iðne aspirasyonu (FANA)
ile yapýlabilmektedir (11). Eriþkinlerde
infertilite deðerlendirilmesi, lokal anestezi ile
açýk yöntemle yapýlabildiði gibi, FANA
yöntemiyle de baþarýlý sonuçlar bildirilmektedir
(11). Ancak çocuklarda çok aðrýlý olan testis
biyopsisini lokalle yapmak mümkün deðildir.
Çocuklarda diðer tüm müdahalelerde olduðu
gibi genel anestezi altýnda testis biyopsisi
yapýlmasý daha uygundur (23).
Vaskülit tanýlanmasý amacýyla alýnan
biyopsilerde, sadece testis parenkim
dokusundan deðil vasküler yapýdan zengin
olan tunica albugineadan da örnek
alýnmalýdýr, dolayýsýyla kapsülü de içerecek
þekilde wedge dilim alýnmasý önerilmektedir
(23). Testis torsiyonunda canlýlýðýn tesbiti
amacýyla random snip biyopsi kullanýlabilir.
Ancak son yýllarda torsiyonda biyopsi
almaktan ziyade testis parenkimine yapýlan
insizyondan aktif kanama olmasý doku
canlýlýðýný göstermesi açýsýndan yeterli bir
kriter olarak kullanýlmaktadýr (2,8).
Ýnsitu karsinomlarda pek çok tümör odaklarý
olabileceði için FANA yönteminde multiple
örnekleme yapýlmasý, açýk yöntemde ise farklý
ve normal görünen yerleri kapsayacak þekilde
mümkün olabildiðince büyük örnekleme
yapýlmasý tavsiye edilmektedir (5,6,7,10,13).
Testis tümörü nedeniyle opere edilmiþ olgularda
karþý testisten rutin biyopsi alýnýp alýnmamasý
da halen tartýþma konusudur (13). Bu konuda
tam bir fikir birliði olmamakla beraber normal
-126-

ZEYNEP KAMÝL TIP BÜLTENÝ

t e s t i s t e n FA N A y ö n t e m i y l e a l ý n a n
örneklemelerin yeterli olduðu yönünde yayýnlar
son yýllarda dikkat çekmektedir (5,6,7). Ýnmemiþ
testis operasyonu geçirmiþ hastalarda eriþkin
dönemde tümor geliþimini takip amacýyla rutin
olarak her hastada biyopsi yapýlmasýný öneren
bir takým çalýþmalar mevcuttur (10,13). Bu
olgularda testis tümörünün geliþme yaþý sabit
olmadýðý için tümör saptanmamýþ olgularda
ileriki yýllarda da tümör geliþme riski olmasý
nedeniyle bu görüþe sýcak bakmayan çalýþmalar
da mevcuttur (7).
Çocuk testis tümör olgularýnda ya da diðer
amaçlý alýnan biyopsilerde FANA ile ilgili bir
çalýþma mevcut deðildir. Olgu sayýsýnýn az
olmasý ve bu konuda yeterli tecrübe birikimi
olmamasý nedeniyle çocuklarda FANA
yapýlmadýðý düþünülmektedir. Çocuklarda
malinite deðerlendirmesi amacýyla biyopsi
alýnýrken mutlaka frozen biyopsi þartlarýnda
normal doku yanýsýra þüpheli tümöral dokuyu
içerecek þekilde biyopsi örneklemesi
yapýlmasý, malign durumlarda yüksek
ligasyonla testis ve sperm kanalýnýn tümüyle
çýkarýlmasý ve gerekirse insizyon büyütülerek
lenf nodu diseksiyonuna geçilmesi
önerilmektedir (23). Biyopsi tekniði olarak,
çocuk cerrahisi klasik kitaplarýnda eski tarih
baskýlý olanlarda random snip biyopsi veya
wedge biyopsi isim olarak geçmekte ancak
teknik detay verilmemektedir; testis
tümörlerinde biyopsi alýnýþ tekniði hakkýnda
net bir ifade bulunmamaktadýr (3,15,16,17,18).
Matür teratom olgularýnda ve diðer selim
tümörlerde testis koruyucu cerrahi ile tümör
dokusu enükleasyonunun yeterli olduðu
kaydedilmektedir (21,22,23).
Gonadal seksin saptanmasýnda biyopsi
alýnmasý ise baþlýbaþýna ayrý bir konudur.
Tanýsal örnekleme yapýlýrken ve patolojiye
gönderilirken; hastanýn dýþ ve iç genitalya
makroskopik bulgularýnýn detaylý olarak
kaydedilmesi, hasta iç ve dýþ genitalyasýnýn
fotoðraflanmasý, çýkarýlan piyesin fotoðraflanmasý, alýnan parçalarýn numaralandýrýlarak
çizim üzerinde yerlerinin gösterilmesi ve bu
bilgilerin patoloða bildirilmesi önerilmektedir
(23). Klasik kitaplarda özellikle ovotestis
olgularýndaki over ve testisin genellikle polar
daðýlýmý nedeniyle gonad biyopsisinin bipolar
biopsi þeklinde alýnmasý önerilmektedir
(15,16,23). Bazen over ve testis dokusunun
sentral ve periferik yerleþebileceði, dolayýsýyla
derin wedge biyopsi yapýlmasýný önerenler
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de vardýr (3). Þematik bir çizimle gonadlardan
biyopsi alýnma yerleri gösterilmediði için
bipolar biyopsinin cerrahlar arasýnda farklý
yorumlandýðý gözlemlerimiz ve anketimiz
sonucunda ortaya çýkmýþtýr. Gonadýn
kutuplarýný üst ve alt köþesi ya da merkez ve
kenarlar þeklinde yorumlayanlar olduðu için
biyopsi teknikleri de cerrahlara göre
deðiþmektedir. Bazý cerrahlar sadece
kutuplardan minik birer parça, bir kýsmý ise
her iki kutuptan geçecek þekilde tek bir derin
wedge biyopsi tarzýnda almaktadýr. Ancak
yýllar içinde literatürde giderek gonad
biyopsisi alýnma tekniði üzerinde bir fikir
birliði oluþtuðu görülmektedir.
1980li yýllarda ovotestislerde genellikle
over dokusunun altta, testis dokusunun üstte
belirgin demarkasyon hattýyla makroskopik
olarak da ayýrt edilebileceði ve dolayýsýyla
bipolar biopsinin ovotestis tanýsý için yeterli
olduðu (1) savunulmaktayken, 2000li yýllarda
ise over ve testis dokusunun çok deðiþik
konfigürasyonlarda olabileceði ve dolayýsýyla
bipolar longitudinal wedge biopsi ile gonad
biyopsisi yapýlmasý gerekliliði ortaya
konulmuþtur (24). Daha önceden farklý
tekniklerle alýnmýþ biyopsilerle interseks tanýsý
almýþ olgularda gonadlarý total eksize
e d i l d i k t e n s o n r a k i t ü m d o ku n u n
incelenmesiyle oldukça yüksek oranlarda
tanýlarýn deðiþtiði görülmektedir (1,24).
Bu arada unutulmamasý gereken diðer bir
ko n u a l ý n a n b i y o p s i n i n p a t o l o j i y e
gönderilirken hangi solüsyona konulmasýnýn
daha uygun olacaðýdýr. Frozen biyopsi örneði
solüsyona konulmadan çok kýsa sürede
patoloða ulaþtýrýlmalýdýr. Tümör biyopsi örneði
Stieve, Clevland, Bovine gibi özel solüsyonlar
içerisinde; diðer amaçla alýnan tüm biyopsi
örnekleri ise formol içerisinde patolojiye
gönderilmelidir (23). Son yýllarda literatür
ýþýðýnda testis biyopsilerinin lezyona yönelik
olarak farklý þekillerde yapýlabileceði, ancak
gonad biyopsilerinin mutlaka bipolar
longitidunal wedge biyopsi þeklinde alýnmasý
konusunda fikir birliði oluþtuðunu
söyleyebiliriz.
Anket çalýþmamýzýn sonucunda; testis
biyopsisi gereken olgularda ülkemizde
standart bir yöntemle biyopsi alýnmadýðý
saptanmýþtýr. Ayrýca sadece %4 kadar uzmanýn
bu konuda daha bilinçli olmasý düþündürücüdür. Özellikle gonad biyopsisinin
alýnma tekniði konusunda son yýllarda
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literatürde kabaca fikir birliði oluþmuþ
olmasýna raðmen henüz ülkemizde bu konuda
da standart bir biyopsi yöntemi
uygulanmadýðý görülmektedir. Ayrýca pratik
uygulamada biyopsi alýnmasý gereken
olgularýn azlýðý nedeniyle bu konu yeterince
önemsenmediði ve halen yeterince
irdelenmediði düþünülmektedir. Klasik
kitaplarda ve atlaslarda random snip biopsi
(14) baþlýðý altýnda tariflenen þekil dýþýnda
diðer yöntemler þematize edilmediði için
deyimlerin farklý yorumlanýp kiþilere göre
deðiþen farklý biyopsi teknikleri geliþtirildiði
Tablo I ve Tablo IIde görülmektedir.
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Anket çalýþmamýzýn sonucunda ülkemizde, çocuklarda testis ve gonad biyopsisinin
farklý tekniklerle yapýldýðý saptanmýþtýr. Bu
da çocuk cerrahisi eðitiminde testis ve gonad
biyopsisinin standart bir protokolle
öðretilmediðini göstermektedir.
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