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GİRİŞ VE AMAÇ 

Toplumumuzda tiroid bezi hastalıkları oldukça yaygındır. Türkiye1de 

endemik guatr % 7 olarak ~abul edilmektedir ve endemik guarth 

hastalarda tiroid kanseri oranı %0.6 ile oldukça düşüktür. Dış kaynaklı 

yayınlarda da populasyonda tiroid bezi hastalıklarının %2~6 oranında 

görüldüğü bildirilmektedir,. Bu nlar~a risk_ gurubuna ayrılmamış olgu• 

lardaki malignite oranı %3-6 oranındadır. Endemik guartlı kesimlerde ise 
malignıte oram daha düşüktür. Tiroid hastalıklarının %99'u tedavi 

edilebilir ve %9511 iyi bir profllaksi ile önlenebilir hastalıklar grubuna 

dahildir (47). 

Tiroid bezi hastalıklarının tanısında günümüze kadar çeşitli 

konvansiyonel radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanılmıştır. 

. İnvaztv bir yöntem olan ve tiroid bezi etrafındaki yumuşak dokulara 

gaz injeksiyonu ile yapılan laminografik çalışmalar (Pnömotiroidografi) 

bezin şeklini ve boyutlarını göstermesine rağmen gerek komplikasyonları. 
gerekse benıgn-rnalign ayırımında değer taşımadığı saptanarak 

terkedilmiştir (30). 

Tiroid karsinomlarında trakeanın şekil değlşiklikleri akciğer ve boyun 

yumuşak doku radyograrnlarında saptanmaya çalışılmış, bu çalışmaya 

paralel olarak yumuşak doku grameri ile özofagus pasaj grameri bir 

arada değerlendirilmiştir (30). 

İnvaztv bir yöntem olan anjiografi. tiroid patolojilerinin vasküler 

anatomisini belirler. İnvaziv olması yanında uygulama zorluğu, fazla 

zaman alması pahalı oluşu gibi nedenlerle nadiren uygulanan bir 

yöntemdir (19). 

Tirolimfografi, perkutanöz olarak boyuna lipiodol verilmesinin 

ardından tiroid, paratiroid ve boyundaki diğer patoloji1erln vizüalize 

olması prensibine dayanan bir yöntemdir. Endikasyonları: 
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1-Soliter olsun veya olmasın nodülün tespiti ve malignlte ile ilişkisinin 

belirlenmesi, 

2-Nodül sayısının tespiti, 

3-Tiroid kanserinin yayılımının belirlenmesi, 

4-Retrosternal guatrın gösterilmesi, 

5-Baş-boyun tümörlerinin cerrahi tedavi planlaması ve tiroid ile 

paratiroid bezlerinin hiperfonksiyonunun belirlenmesi, 

6-Tiroide olan metaztazlann tespiti (20). 

Görüntüleme yöntemleri 1940 yılında Hamilton ve arkadaşlarının 

radyoaktif iyot ile uptake uygulamaları ve 1952 yılında Cassen ve 

arkadaşlarının geliştirdikleri doğrusal tarayıcıların uygulamaya konul

ması ile önem kazanmıştır (17.30.36). 

Yakın zamana kadar tlrold görüntüleme yöntemleri sintigrafi ile sınırlı 

idi. Sintigrafi fonksiyonel yönden önemli bilgiler sağlarken tiroid bezinin 

anatomik detayı, komşu organ ve dokuları göstermek açısından sınırlı, 

hatta yetersiz kalmaktadır. 10 mm ve daha küçük lezyonların çev

relerindeki normal tiroid dokusu tarafından maskelenmeleri dolayısıyla 

sintigrafilerde genellikle gösterllemedikleri bildirilmektedir (8,25.39, 

41.48). 

Sintigrafilerde kullanılan tüm radyoizotopların plasenta bariyerini 

geçtikleri, hamile olan ve emziren kadınlarda kullanılmasının sakıncalı 

olduğu bildirmektedir (33). Ayrıca sintigraflk incelemelerin, olguların 

kullandıkları antitıroid ilaçlardan. iyotlu tuzdan ve diğer iyot içeren 

ilaçlardan etkilendiği bildirilmektedir. 

Bilgisayarlı Tomografi (BT). tiroid bezi hastalıklarında rutin 

kullanılmamasına rağmen boyun ve üst madiasten kitle lezyonlarının 

ayırıcı tanısında, özellikle üst mediasten kitlelerinin tanımlanmasında 

yararlıdır (18.46). 

• 
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Manyetik Rezorans (MR[) da son yılJarda kullanılmaya başlamıştır. 

BT'ye göre: yutma yutkunma ve solunuma bağlı oluşan artefaktların 

oluşmaması avantajıdır. Ancak BT ve MR[ gerek uygulama zorluğu ve 

gerekse pahalı olmaları nedeniyle seçilmiş olgularda uygulanmalıdır. 

1972 yılında ekografik çalışmalarla başlayan ve 1979 yılında yüksek 

rezolüsyonlu gerçek zamanlı ultrasonografinin(US) geliştirilmesi ile tlrold 

hastalıklarında US önemli bir inceleme yöntemi olmuştur. 

İnce iğne asplrasyon biopsisi (İİAB), ilk kez 1952 yılında İsveç'te 

Söderström tarafından tanımlanmıştır ( 13,29). Bu tarihten sonra da 

Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan bir yöntem ha1inl almıştır. 

l9521den önce de tiroid blopsisi ile ilgili uygulamalar yapılmıştır. Örneğin, 

1930'da Martin ve Ellis tiroid tümörlerinin iğne aspırasyonu üzerinde 

dt.!-rmuşlardır (16). Temka ve arkadaşları tlroid sitolojisi ne ilgili 

deneyimlerini 1948 yılında bir ön rapor halinde yayımlamışlardır (44). 

İİAB'den önce dekatlar evvel kalın iğne (18 numara) ve kesici iğnelerle 

(Vim-Silverman ve Tru-cut) de tiroid biopsisi yapılmaktaydı. Bu 

çalışmaların sonuçları Crtle ve diğer araştırmacılar tarafından I950ııı 

yıllarda yayınlanmıştır ( 1 l, l 2, 16,, 2 1,22 .3 7, 44, 49 }. Ancak gerek tanıda 

İİAB'ne göre üstünlük göstermemesi ve gerekse sık komplikasyon 

görülmesi nedeniyle terkedilmlştir. 

Görülmektedir ki, tiroid bezinin değerlendirHmesinde sintigrafi ve US 

oldukça önemlidir. Ayrıca BT ve MRI seçilmiş olgularda kullanılabilir. 

Ancak İİAB tüm yöntemler içerisinde nodülün benign~malign ayırımında 
en önemli olanıdır. Bu çalışmanın amacı tlrold nodüllü hastalarda US ile 

inceleme yapmak, uygun nodülden US eşliğinde İİAB uygulamak ve opere 

olan olgularda İİABtde elde olunan sitopatolojik sonuçları cerrahı 

sonuçlar ile karşılaştırmaktır. 
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GENEL BİLGİLER 

EMBRİYOLOJİ 

Tiroid bezi dil tabanından köken alır. Epitel hücrelerinin çoğalmasıyla 

taslak ince bir boru şeklinde aşağı doğru büyür. Duktus tiroglossus adını 

alan bu taslağın alt ucunda iki taraflı birer çıkıntı oluşur. Bu çıkıntılar 

büyüyerek her ikl lobu meydana getirirler. Çıkıntılar arasında parça daha 

az büyüyerek istmus bölümünü oluşturur. Bir süre sonra duktus 

tiroglossus birkaç parçaya ayrılarak bu parçalar tamamen kaybolur. 

Kaybolmayan bir veya birkaç parça aksesuar tiroid bezlerini meydana 

getirirler. Ya gerçek bir bez gibi salgı yaparlar ya da dejenerasyona 

ugrarJar. 

Tiroid bezinin anomaliler! fötal hayatta taslağın anormal inişi veya 

embriyogenezis esnasındaki farklılaşmadan meydana gelmektedir. 

Anormal iniş neticesinde tiroid bezi dil tabanı ile normal lokalizasyonu 

arasında herhangi bir yerde yerleşebileceği gibi bazen de daha aşagıya 

doğru hareket ederek üst mediastene. mediastenin herhangi bir yerine, 

nadiren perikard ve myokarda da yerleşebilir. Primitif tiroglossal duktus, 

istmustan dil köküne uzanabilen blr orta hat yapısı olarak kalabilir. 

Bundan daha sık görülen şekli plramldal lob olarak sebat etmesidir. 

Tiroidin agcnezisi çok nadirdir. 1-Icmlagenezisi halinde %50 olguda bir 

lob ile ıstmusu da gellşmcmiştir. Yine bu olgularda %80 sol lob 

gelişmemiş olup paratlrolcl bezleri normal lokalizasyoncladır (23.34). 

ANATOMİ 

Tiroicl bezi ç.ogunlukla iki yan lob ve önele yan lobları birbirine 

bağlayan istınus parçası olmak üzere üç parçadan meydana gelir. Bazı 

vakalarc!a (%25-30) piranı!clnl lob clcnllen dörclüncCı parçası cln bulunur. 
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İstmus trakeanın önünde 3. ve 4. kıkırdak halkaları seviyesinde 

bulunur. Her iki lobun anterior yüzü stern,ohiold, sternotiroid ve 

omohioid kasları ile kaplıdır. Daha lateralde ise sternokleldomastold kas 

bulunur. Yan Jobların arka iç yüzleri aşağıda trakea ve özefagus, yukarıda 

tiroid ve krikoid kıkırdakların yan kısımları ile komşuluk yaparlar. 

Posteriorda prevertebral kaslar, posterolateralde ise common carotıd 

arter, internal juguler ven ve nervus vagusu ihtiva eden karotıd kılıf 

bulunur. Sağ lob genellikle biraz daha büyüktür. Bez 30-60 gram 

ağırlığındadır. 

Arterleri: A.thyroidea superior, a.carotls externanın dalıdır. A.thyroidea 

infer1or ise a.subclavladan çıkan truncus thyrocervicalisin dalıdır. 

Venleri:Tiroid venlerı bezin yüzeyinde ve trakeamn önünde bir pleksus 

oluştururlar. Bu pleksustan üst. orta ve alt tlroid venleri çıkar. İlk ikisi. 

lnternal Juguler ven ile. diğeri ise brakiosefalik ven ile birleşir. 

Sinirleri: Parasempatik sinir liflerini N.vagustan alır. Sempatik sinir 

lifleri boyun sempatik ganglionlarından, arterleri izleyerek beze gelirler. 

Sempatik liflerin çıkış merkezleri centrum clllospinalede bulunurlar (32). 

ULTRASONOGRAFİK ANATOMİ 

Tiroid bezinin yüzeyel yerleşimi, belirgin anatomik yapılar ııe 

sınırlanmış alınası: normal ve patolojik hadiselerin tanımlanmasını 

kolaylaştırmaktadır (8,10,41,42). Normal tlroid bezi boydan boya 

homojen. komşu organ ve dokulara göre daha ekojendlr. Önde tiroid 

bezine göre hipoekojen olan kas grubu (Sternohyotd. sternotıroid. 

sternokleidomastoid), arkada longus koll1 kası ile bu kasın önünde 

inferior laringeal sinir. inferior tiroidal arterden oluşan küçük 

damar-sinir paketi bulunur. Ultrasonda longus kelli kasın lle damar-sinir 

paketi genellikle ayırdedllemez. Her iki lob laterallnde pulsatıl olan 

karotid arter ve bu arterin hemen komşuluğunda juguler ven bulunur. 

Sağ lob medialinde trakea, sol lob medialindc trakea ve özofagus 

• 
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bulunur. Özofagus normalde komşu doku ve yapılardan ayırdedilemez. 

Hastanın yutkunduru1ması veya bir miktar su içirilmesi sonunda 

boyutlarında artma ve mukozasındaki ekojenite nedeniyle kolaylıkla 

ayırdedile bilir. 

Tiroid bezi superiorunda bir miktar yağ dokusu ve piriform sinüs. 

inferiorunda mediastinal yağ dokusu ve genç hastalarda ekojen bir doku 

olan timus gözlenir. Timusu yağ dokusundan ayırmak genellikle zordur 

(41 ), Paratiroid bezlerinden üstte yer alanlar her bir lobun arka yüzünde 

ve üst kutuptan 2 cm daha aşağıda yer alırlar. Alt kutup paratiroidler ise 

oldukça değişken lokalizasyonda bulunabilirler. Genellikle alt kutupların 

arka aşağı bölümünde yerleşirler. Normal paratiroid bezleri ultrasonda 

gözlenemezler (8,35,41,46). 

HİSTOLOJİ 

Parankim yuvarlak, ovoid 0.02-0.05 mm çapında kolloid içeren 

keseciklerden yapılmıştır. Bunlara tiroid follikülleri denir. Follikül epiteli, 

çogu kez yavaş tempo ile çalışan organda kübik şekildedir. Epitel 

hücrelerinde meydana getlrllen salgı maddesi (tiroid hormonu) 

tiroglobulin, iyotlu bir glikoproteindir. Salgı maddesi veziküllerden 

hücrelerin serbest yüzleri boyunca lümene geçer. 

Follikül lümeninde toplanan salgı maddesi kolloid adım alır. Kolloid 

içinde glikoproteine bağlı olarak tiroglobulin halinde depolanan tiroid 

harmonu (mono-diiodotirozin,triiodotironin ve tiroksin yanı 

tetraiodotironin) tiroglobulin moleküllerinin proteoliz ile parçalanması 

sonucunda serbest kalır ve epitel hücrelerinin bazal tarafından kan 

kapillerlerine geçer. Boşalan aktif hormon %90 tetraiodotironln yani 

tiroksindir. 

Tiroid folliküllerının bu esas epitel hücreleri arasında yer yer az 

miktarda bulunan başka bir hücre tipi daha mevcuttur. Bunlara 

parafollikülcr hücreler veya C hücreleri denir. Bu hücreler kanın 
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kalsiyum düzeyinin düşürülmesinde rol oynayan bir hipokalsemik faktör 

olan kals!tonın salgılarlar (15 ). 

FİZYOWJİ 

Besinler ve suyla alınan iyodürler, tiroid bezi tarafından aktif olarak 

konsantre hale getirirler, organik iyoda dönüştürülürler ve tiroglobulin 

içerisinde tirozinle birleştirilirler. Tirozinler bir veya iki yerden iyot ile 

birleşirler (monoiodotirozin ve diiodotirozin). Daha sonra bir araya 

gelerek tiroidin aktif hormonlarını meydana getirirler. İki diodotirozinin 

birbiri ile birleşmesi sonucunda tetraiodotironin(tiroksin,T4), bir 

diiodotirozinin monoiodotirozlnle birleşmesi sonucunda triiodotironin 

(T3) meydana gelir. T3 ve T4'ün önemli bir bölümü kan akımına geçer ve 

burada taşınmasını sağlayacak bazı belirli proteinlere bağlanır. %80'inini 

"tiroksin bağlayıcı globulin" (TBG) taşır. Yaklaşık olarak serumdaki 

toplam T4'ün %0.05'i, toplam T 3'ün ise %0.5'1 serbest olarak bulunur. 

T3 ve T4 meydana gelmesi için gerekli bütün reaksiyonlar hipofızden 

salgılanan thyroid•stimulating hormon (TSH)'un etkisi ve kontrolu ile 

oluşur. Hipofizden salgılanan TSH miktarı dolaşımdaki serbest T3 ve 

serbest T4 tarafından bir negatif feedback mekanizmas·ı ile düzenlenir. 

THS salgılanması aynı zamanda hipotalamusta sentezi yapılan 

thyrotropin releasing hormone (TRH) tarafından kontrol edilmektedir. 

Tiroid hormonlarının başlıca iki fizyolojik etkisi vardır. Birincisi. 

vücudun dokularındaki protein sentezini artırırlar, ikincisi oksijenin 

dokularda tüketilmesinin artışına yol açarlar {5}. 

TİROİD PATOWJİLERİ 

a.Basit Kistler: Tiroidin pür kistik lezyonu oldukça nadirdir. US'de üç 

diagnostik kritere sahiptir: Anekoik lezyon, net olarak belirlenebllen arka 

duvar ve arkada akustik kuvvctlenmedir. Duvar kalınlığı I mm'clen azdır. 
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b.Kistik Lezyonları: Basit kıstık lezyonlara göre oldukça sıktır. Kistik 

lezyon solid komponent yanında değişik oranlarda sıvı komponent içerir. 

Benıgn lezyonlada çoğu santral veya yaygın, nadiren de ekzantrik olmak 

üzere kistik oluşumlara daha sık rastlanılmaktadır. Kıstık lezyonların en 

sık görülen şekH bir fol1iküler adenomun veya adenomatöz nodülün kistik 

veya hemorajik dejenerasyonu sonucu gelişmektedir (23.25). 

. . 

Hemorajik kistler boynun künt travması sonrası veya bir folliküler 

adenomun içine spontan kanama sonrası oluşurlar. Akut dönemde, 

düzensiz konturlu, multipl iç septalar içeren kistik kitle şek1indedir. 

Akut dönem sonrası kist içerisindeki hemorajinin dekompozisyonu ve 

organizasyonu ile ekojenıte giderek artar (8.40). 

c.Guatr:Tiroid bezinin her türlü büyümesi genel anlamda guatr olarak 

adlandırılır. Tiroid büyümeleri diffüz veya simetrik olabileceği gıbı fokal 

ya da nodüler olabilir. Tiroid bezinin akut hastalıklarında boyutlarında 

büyüme ile parankim ekojenitisende azalma gözlenir. Akut değişiklikler 

düzelince boyutlar azalır ve parankim içinde fibröz doku artımı ve 

kalsifikasyon oluşması gibi nedenlerle ekojenite artar. Bezin tekrarlayan 

tutulumları sonucunda değişken büyüme ve gerilemeler sonucu 

multinodüler konfigurasyon oluşumu gözlenir (10.17). 

Basit nontoksik diffüz guatr ileri dönemlerinde multinodüler hale 

gelmektedir, Multinodüler guatr. tiroid hastalıklarının en sık gözlenen 

şeklidir. Multinodüler guatrda gözlenen nodü1ler gerçek adenoın değildir. 

ancak adenomatöz nodü1Ieri temsil eder. Adenomatöz nodülleri bir 

folliküler adenomdan ultrasonografik ve histopatolojik olarak ayırdetmek 

her zaman mümkün değildir (8,25.42). 

Multinodüler guatrda tiroid lobları orantısız olarak büyürler. Bazen 

normal boyuttaki bez içerisinde birden fazla nodül bulunabilir ve bunlar 

septomsuz olabilir (8,17). 

Hastalığın süreci ne göre u ltrasonografık bulgular değişmekle birlikte 

loblar arasında asimetri. lobüle kontur. değişken eko yapısında nodüller, 
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nodülier JçerisJnde hemoraji ve dejeneratlf değlşlkliklere bağlı dağınık 

kistlk alanlar ve kaba kalslflkasyonıar gözlenir. 

Enteresan olarak bazı olgular yoğunlaşmış koJJoid, dilate folliküller 

içinde kalsifikasyona benzer şekHde parlak eko ve nadiren posterıorda 

akustik gölge verebilir (8.26). 

d. Soli ter Tiroid N odülleri-Adenom lar:Aden omlar, Uroid in ben tgn 

epitelyal tümörüdür. Nadiren birden fazla olabilir. Bazen oldukça büyük 

boyutlara ulaşabtıır ( 17,46). Sıklıkla tnternaı hemoraJJ ve nekroza 

meyillidirler. Lezyonlar büyürken. çevresindeki normal tlroJd dokusuna 

bası oluşturur. Ultrasonografik incelemelerde nodüllerJn etrafında 1-2 

mm kahnhkta ekojenitesı azalmış veya ekosuz bir halo gözlenir 

( 14,35,39,40). Haıo formasyonu benign hastalıklar, özellikle adenomlar 

ıçın spesıfjk kabul ed1Hrken daha sonraki çalışmalarda rnallgn 

lezyonlarda da gözlendiği rapor edUmektedir {8. 10,23.26. 40. 41.46.48 }. 

Adenomların ekojenıteleri değişken olmakla birlikte genellikle 

hıpoekoiktirler (8, 10,42,46}. 

Tüm adenomların %30•50 kadarında santral kistik kavıte mevcuttur. 

Kistik kavite içerisinde ince çlzgısel veya noktalı ekojen foküsler ile 

septaların buJunması internaJ hemorojly1 düşündürür ( 10,42146). 

Genelde adenomlar yavaş büyürler ve semptom vermezler. 1 cm1den 
küçük olanlar genelHkJe palpe edilemezler {25}. 

e. Ti roid Kanserleri :Tlrold in benıgn Jezyon ları na oran Ja oldukça 

seyrektir. 1ndJferans1ye anapJastık karsınom hariç genelHkle yavaş 

büyürler. TiroJd kapsülü boyunca ekstensıyon gösterirler ve sonuçta 

boyun lenf nodlarına, uzak organlara metastaz yaparlar ( 1 0,25). 

Tlrold karslnom.!arının sınınandırılmasında en çok Woolner'ln 

sınıflandınlması kullanılmaktadır {25}. 



l .Folliküler orijinli olan: 

-Papiller karsinom 

-Folliküler karsinom 

-Anaplastik karsinom 

2.Parafolliküler orijinli olan:· 

-Medüller karsinom 
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Papiller Karsinom:Tiroid kanserlerinin %50 kadarını oluşturur. Her 

yaşta gözlenebilirse de çocuklarda ve genç erişkinlerde daha çok gözlenir. 

Baş ve boyun bölgesine radyoterapi uygulanan populasyonda papiller 

karsinom insidansının yüksek olduğu rapor edilmektedir 

(8, 1 o, 14,25 ,26 ,30 ,33, 41 ). 

Radyolojik ve histopatolojik olarak gösterilen psommomatöz 

kalsifikasyonlar gösterirler. Ancak tiroidin tüm epitelyal kökenli 

kanserlerinde, nadiren de normal tiroid dokusunda da gözlendiği rapor 

edilmektedir (24,25,30). Son yıllarda Hashimato tiroiditinde karsinoma 

insidansınm arttığına ait raporlar yayımlanmıştır (4, 17). 

Folliküler Karsinom:Tiroid kanserlerinin %20-25 kadarını oluşturur. 

Orta yaş grubunda sık görülür. Yaş ilerledikçe malignite derecesi artar. 

Metastazları kan yoluyla: kemik, karaciğer ve akciğeredir. 

İndiferansiye (anaplastik) Karsinom:Tiroid kanserlerinin %5- 1 O 

kadarıdır. Geriatrik yaş grubunda gözlenir. Papiller ve fo~lik üler 

karsinomlar bazen bu forma dönüşebilir. Cerrahiden sonra nüks kuraldır 

(25,36). 

Medüller Karsinom:Genellikle her iki lobu tutan, kapsülsüz olan, 

rnultipl endokrin neoplazi sendromları ile beraber görülebilen ve 

kalsitonin salgılayan tiroid kanserlerdir. 50 yaşından sonra görülür. 

Literatürde başka bir endokrinopati olmaksızın geçiş gösteren medüller 

karsinorn olguları bildirilmektedir. 

.. 
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Tiroid Lenfoması:İleri yaş grubunda ve kadınlarda daha fazla gözlenir. 

Parankimde büyük solid kitleler oluştururlar. 

Metastik Karsinomlar:Başta meme olmak üzere böbrek, sürrenal, 

akciğer ve kolon kanserleri tiroide metastaz yaparlar. J:>rimer kanserde~ 

ayınını zordur. 

f. Tiroid.itler: 
-Hashimato Tiroidit (Kronik Lenfositik Tiroidit, otoimmün tiroidit): 

Tiroid bezininin genellikle bilateral büyümesi, parankiminin lenfositlerle 

infiltrasyonu, parankimde değişik derecelerde destrüksiyon ve fibrozis ile 

karakterize hastalığıdır. Kadınlarda daha sık gözlenen ve görülme sıklığı 

gıcterek artan bir hastalıktır. Dolaşımda anti-tiroid antikorların 

gösterilmesi ve diğer otoimmün hastalıklarla bir arada bulunması 

nedeniyle otoimmün tiroidit denilmektedir (8, 17 ,51 ). Tiroid fonksiyon 

testleri genellikle tanı koydurucu değUdir. Ultrasonografide tiroid bezi 

genellikle simetrik olarak büyümüştür. Parankimi diffüz olarak heterojen. 

ekojenitesi azalmıştır. Uzun süreli hastalıklarda fibröz doku artımı ve 
kalsifikasyonlar gözlenir. %50 olguda birbirinden ayn nodüller mevcuttur 

(8, 17,41,42). Multinodüler guatr ile ayırıcı tanısı genellikle zordur. 

Son yıllarda yapılan araştırmalarda Hashimato tiroiditinde tiroid 

karsinornu insidansının arttığı rapor edilmektedir (4, 18,52). 

-Subakut Tiroidit (Akut non-süpüre tiroidit):Sıklıkla üst solunum 

yo 11 arı enfeksiyonunu takı ben başlaması, vir al orijin 1i o ı a bileceğini 

düşündürmektedir (17). Tiroid bezi hafiften orta dereceye kadar büyür. 

Ağrılı ve serttir. Gezici ve asimetrik tutulum sıktır. Ağrı, ateş, akut fazda 

sedimentasyon artışı serumda tiroid hormonlarında paradoksal artış 

geçici hipertiroidi karakteristik özellikleridir. Geç dönemde hipotıroidi 

görülebilir. Nadir istisnalar hariç 2-5 ayda parankim hasarı olmaksızın 

komple iyileşme kuraldır (7, 17,33). 

Ultrasonografide tiroid bezi genellikle asimetrik olarak orta derecede 

• 
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büyümüştür. Birbirinden ayrı nodüller gözlenebilir. Aktif fazda parankim 

ekosu azalmışbr. Pseudokistik eko yapısı parankimdeki inflamasyon ve 

ödeme bağlıdır (7). 

Tek taraflı tutulum halinde akut hemorojL tümör ve nodüler 

guatrlardaki kistik deJenerasyonlarla kanşabilir. Gerçek tiroid kisti ile 

nadir karışır. 

Son yıllarda tanımlanan bir tiroidit şekli olan gizli (silent) tıroidit: 

bezde belirgin büyüme olmaması, ağrısız oluşu ve klinikte hipertiroidi 

belirtileri göstermesi ile subakut tiroiditten ayrılır (17). 

-Kronik fibröz tiroidit (Riedel's struma):EtyoloJis1 bilinmez. Tiroid bezi 

tahta gibi serttir. Hashimato tiroiditinin ilerlemiş ve atrofik bir formu 

olabileceği, retroperitoneal fibrozis ve sklerozan kolanjit ile birlikte 

bulunabildiği rapor edilmektedir (25 ). Klinik olarak tiroid kanserinden 

ayınını zordur ( 17.47). 

Akut süpüratif tiroidit:Genellikle bir lobu, bazen iki lobu da tutabilen 

bakteriyel enfeksiyondur. Klinik bulgular aşikardır. 

-Tüberküloz tiroidit:Nadirdir. 

-Kist hidatik:Nadirdir. 

g.Anamoll ve Varyasyoıüan 

-Restrosternal Tiroid:Genellikle servikal tiroidin uzantısı olmasına 

ragmen bazen de izole olarak bulunabilir. Mediastinal kitlelerin %5-11 'ini 

oluşturur. Tanıda BT ve MRI önemUdir. Glazer ve arkadaşlarına göre 
BT'de: 

1.Servikal tıroid dokusu ile devamlılığının gösterilmesi, 

2.Fokal kalsifikasyon göstermesi. 

... 
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3.Rölatif olarak dansite yüksekliği, 

4.Kontrast madde verilince dansitenin artması, 

5.Kontrast verilmesinden sonra uzayan dansite artımı özelliklerini 

göstermelidir ( 18). 

-Tiroglossal Kist:Orta hat yapısı olarak hızla büyüyebilir. 

Lingual Tiroid: 1 / 4000 doğumda gözlenen konjenital hipotirodi 

olgularının çoğunda ektopik tiroid dokusu mevcuttur. 

-Struma Ovarii:Nadirdir. Ovarial teratom içinde tiroid dokusu 

bulunmaktadır. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma Eylül 1991-Eylül 1992 taıihleri arasında yapıldı. Muhtelif 

klinik ve pollkllniklerce ultrasonograflk incelemeye gönderilen hastalar 

önce US ile incelendi. Uygun görülen 120 olguya US eşliğinde İİAB 

uygulandı. Bunlardan 34'ü cerrahi kliniğinde opere edildi. İİAB 

uygulanan 120 olgunun 92'si (%76) kadın, 28'1 (%24) erkekti. Genel yaş 

ortalaması 36.7, kadınlarda 36.6, erkeklerde 37.0 idi. Opere olan 34 

olgudan 24'ü (%70.5) kadın, I0'u (%29.5) erkekti. 

US incelemeleri Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim 

Dalında bulunan Toshiba sal 77 B real time gray scale cihazı ile yapıldı. 

İncelemelerde 7.5 HMZ prob kullanıldı. 

İncelemelerde hasta sırtüstü yatırıldı. Boyun hiperekstensiyonci 

getirilip boyun cildine sonograflk Jel tatbik edildi. Tiroid bezinin her iki 

lobu ve istmus; Iongıtudinal, transvers ve oblik kesitlerde incelendi. Her 

iki tarafta karot!d arter ve juguler venin tiroid bezi ile ilişkileri incelendi. 

Patolojinin en iyi belirlendiği görüntüler ekranda donduruldu ve US 

cihazına bağlı printer cihazı ile örneklendi. 

İİAB için uygun görülen nodül ve iğnenin nodüle giriş açısı probun 

açısına göre belirlendi. Boyunda batticonla antisepsi sağlandıktan sonra 

US eşliğinde nodüle girildi. Bu işlem için 10 veya 20 ml'llk disposible 

enjektörler kullanıldı. Literatürde tek elle manuplasyonu kolaylaş

tırdığından dolayı bir piston tutucunun {cameco syring holder) kullanıl

masının yararları bildirilmektedir (20,29). İğnenin ucu nodülün içerisinde 

görüldükten sonra nodülün muhtelif yerlerinden iğneye piston çekilmek 

suretiyle 4-5 defa negatif basınç uygulanarak aspirat elde olundu. Elde 

olunan aspirat önceden hazırlanmış lamlar üzerine püskürtülerek yayıldı. 

Havada kurutulduktan sonra patoloji servisine gönderildi. Aspiratlar 

patoloji servisinde May-Grümwald-Giemsa ile boyandı ve sonra incelendi. 

US ile değerlendirilen olgular multinodüler ve sollter nodüllü olanlar 

•. 
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olmak üzere iki ana grupta toplandı. Soliter nodülü olanlar da; anekoik, 

hipoekoik, izoekoik, hiperekoik ve mikst eko yapısında olmak üzere beş 

gruba ayrıldı. 

İİAB sonuçlan 4 ana grupta toplandı:Yetersiz materyal, benign, şüpheli 

ve malign. 

... 
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BULGULAR VE OLGU ÖRNEKLERİ 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalında Eylül 

1991-Eyl ül 1992 tarihleri arasında US incelenmesine gönderilen 

olgulardan uygun görülen 120 tanesine.US eşliğinde İİAB uygulandı. 

İİAB . uygulanan _.olgulardan 921si (%76) kadın, 28'1(%24) erkekti.. 

Olguların· genel yaş ortaması 36. 7 idi. Ortalama yaş kadınlarda 36.6. 

erkeklerde 37.0 olarak bulundu. En küçük olguların yaşlanı kadınlarda 

12. erkeklerde 18 idi. En büyük olguların yaşı kadınlarda 66, erkeklerde 

56 idi. 

Malign olgularımızın hepsi kadındı. En küçük malign olgu 23, en 

büyüğü 60 yaşında idi. 

US de en büyük•nodül 96X72X62 mm boyutlarında idi. En küçüğü 2 

mm çaplı anekoik bir kistti. 

US incelemesine alınan hastalar multinodüler ve soliter nodüllü 

olanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Soliter nodülü olanlar ise anekoik, 

izoekoik hipoekoik, hiperekoik ve mikst eke yapısında olanlar diye beş 

subgrupta incelendi. Buna göre İiAB uygulanan 120 olgu ve opera edilen 

34 olgunun US doku paternleri belirlendi (Tablo l ve Tablo II}. 

I .M ultinod iller :66 

11.Soliter :54 

-Anekoik . 8 . 
-Hipoekoik : 11 

-İzoekoik :10 

-Hiperekoik . 7 . 
-Mikst :18 

Tablo I:İİAB uygulanan 120 olgunun US görünümlerine göre 

grupla n dırılmaları. 
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I. M ultinod üler :14 

11.Soliter :20 

-Anekolk : 1 

-Hipoekoik 6 

-İzoekoik 3 

-Hiperekoik 4 

-Mlkst 6 

Tablo II.Opere olan 34 olgunun US görünümlerinin gruplandırılması. 

İİAB uygulanan 120 olguda elde olunan sonuçlar dört ana grupta 

toplandı:Yetersiz materyal, benıgn, şüpheli ve malign (Tablo III). 

I.Yetersiz Materyal 5 (%4.2) 

II.Benign : 109 (%90.8) 

-Regresif değişiklikler :106 

-Lenfositik tiroidit 2 

-Hashimato tiroidit 1 

ili.Şüpheli :3 (%2.5) 

IV.Malign :3 (%2.5) 

-Papiller Ca :2 

-Anaplastik Ca : 1 

Opere edilen 34 olguda İİAB sonuçları ile cerrahi sonuçlan 
karşılaştırıldı (Tablo IV). 

·-
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İİAB SONUÇLARI 

CERRAHİ SONUCU Regreslf Lenfosltik Hashlınato 
Şüpheli Malign 

Deltlsiklikler Tiroldlt Tiroldit 

Kolloidal Guatr 27 . . 2 . 

Lenf osıtlk Ttroidit - 1 - - . 

Hashlmato Tiroidit - - 1 . -
Papiller Ca . - . - 1 

Anaplastik Ca 1 - - - 1 

TOPLAM 28 1 1 2 2 

Tablo IV:Opere 34 olgunun İİAB ve cerrahi sonuçlarının 

karşılaştırılması 

İİAB de 5 olguda sitopatolojik olarak materyal yetersiz bulundu. Klinik 

olarak ve US de malignıte riski taşımadığından işlem tekrar edilmedi. 

Yetersiz materyal oranı sadece %4.2 idi ve tüm olgularda %95.8 oranında 

sitopatolojik tanı elde olundu. 

İİAB de regresif değişiklikler olarak tanımlanan 28 olgu genellikle 

estetik ve tıbbi tedaviye cevap alınamaması nedenleriyle opere edildi. Bu 

olgulardan 2Tsinde histopatojik tanı İİAB ile uyumlu olarak benigndi 

(kolloidal guatr). Bu grupta yer alan ve rnultinodüler doku paternli bir 

olguda ise (olgu No:94) operasyon sonucu nodüllerden birisinde başlangıç 

halinde papiller karsinom olarak geldi. Bu durum muhtemelen İİAB ile 

materyal alınan nodülün malign nodül olmadığı şeklinde değerlendirildi. 
Bu, tek yalancı negatif olgumuzdu. 

İİAB de yine benign grupta yer alan olgulardan: ikisi lenfositik tiroidit 

ve biri Hashimato tiroidit idi. Bu üç olgu da US de multinodüler doku 

paternindeydi. Hashimato tiroidit olarak rapor edilen olgu ve lenfositlk 

tiroidit olarak rapor edilen iki olgudan biri opere oldu ve operasyon 

sonucu aynı idi. 
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İİAB de şüpheli olarak rapor edilen üç olgudan ikisi opere oldu ve 

sonuç benıgn (nodüler kolloldal guatr) olarak alındı. Bu iki olgu lzoekolk 

ve hiperekoik doku paternlndeydi. Bu grupta yer alan ve İİAB de folliküler 

neoplazi olarak değerlendirHen olgu US de hipoekoikti. Hasta operasyonu 

kabul etmediğinden histopatolojik tanısı alınamadı. 

İİAB de 3 olguya malign tanısı konuldu. Papiller karsinom tanısı alan 

iki olgudan mikst eko yapısında olanı opere edildi ve operasyonla sonuç 

teyit edildi. Diğeri multlnodülerdl ve akciğer metastazı mevcut 

olduğundan opere edilmedi. Bu grupta anaplastik karsinom olarak 

değerlendirilen olgu US de mikst eko yapısında idi ve operasyon son ucu 

da aynı bulundu. 

Sonuçlar değerlendirilerek tlroid lezyonlarında İİAB'nın speslflte ve 

sensitivitesi hesaplandı. 

Doğru Pozitif Olgu Sayısı 
Sensitıvite = _____________________ _ 

Doğru Pozitif Olgu Sayısı+Yanlış Negatif Olgu Sayısı 

Doğru Negatif Olgu Sayısı 
Speslfite =---------------------

Doğru Negatif Olgu Sayısı+Yanlış Pozitif Olgu Sayısı 

İİAB de doğru pozitif olgular:İİAB de mal!gn olarak değerlendirilip. 
operasyonda da malign olarak teyit edilen olgulardır. 

İİAB de yanlış pozitif olgular:İİAB de mal!gn olarak değerlendirildiği 
halde operasyonda benıgn bulunan olgulardır. 

İİAB de doğru negatif olgular:Hem İİAB de, hem de operasyonda benıgn 
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olarak değerlendirilen olgulardır. 

İİAB de yanlış negatif olgular:İİAB de benign olarak değerlendirilip 

operasyonda malign bulunan olgularıdır. 

Opere olan 34 olgu esas alındı ve spesifite-sensitivite değerleri 

hesaplandı. Spesifite : 100, sensitivite %66.7 bulundu. Literatürde 

sensivite oranları % 6 9-9 7. 8 arasında. s pesifite oranları % 5 6. 8-% 9 7. 7 

arasında değişmektedir (2,27.28,31 ). Bizim sonuçlarımız da literatürle 

uyumlu olarak değerlendirildi. 
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Tablo V: OLGULAR 

ULTRASON İİAB HİSTOPATOlDJİ -:1 :E i!i l: l: t: 1: i :E ...ı 
E 9 i!i a ~ o tıl i a- o o o o 

~ o:: o ~ ~ ::, ~ ~ [/) 

~ lıl o :ı:: ~ 
İ!= 

i:!i o o E 1 ~ ~ ; ~ :ı:: DİYECEKLER 
o ~ o :ı::: ~ i i i:!i o ıs:: - a 

i 
~ 

:ı:: o lıl 
lıl (il ~ ..ı 2 00 

~ o lıl ~ o:: ı- l:l o ı.ı g Q o 
:ı j 

:ı.:: g til ~ 
(il o:: ~ 

:ı:: ğ ~ ~ :ı:: 

9 i ! ~ ~ 
i!:j C, ~ - ~ ~ o o ~ .1/.l :ı:: i:$ :ı:: :E lıJ ~ :ı:: ti), ~ :ı:: o u o:: 

l ZK K 25 + + . 
2 şv K 22 + + . 
3 EY E 34 + + . 

4 MK E 47 + + + Doğru(·) 

5 MY E 21 + + . 
6 SY E 40 + + . 

7 SA K 20 + + . 
8 MY K 50 + + . 

9 EP K 31 ' 
+ + . 

10 RG K 25 + + . 
11 Ri E 26 + + . 
12 ST K 33 + + . 
13 ŞK K 44 + + + Doğru!·) 

14 SG K 21 + + . 
15 ~ıı E 34 + + . 

16 F1' K 39 + + . 
17 BC K 50 + + + . 
ıs FA K 39 + + . 
19 F'D K 22 + + + Doğru(·) 

20 ~!G K 25 + + . 
21 C.-\ E 55 + + + Do_gru (·) 

22 SY K 28 + + 

23 TB K 12 + + . 
24 PK E 56 + + 

25 G.-\ K 45 + + 

26 GG K 24 + + . 
'"ı7 ~IK 1( !'.rı + + . 
28 EY K 60 + + + DoR_ru (·) 

29 ET K 29 + + . 
30 KY E 50 + + + Doğru(·) 
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ULTRASON İİAB HİSTOPATOLOJİ 

~ z 'v' 
eı t t t t ~ z ...ı 
~ Q g 

~ 
a o t/l o 

~ o o o o 
~ 

g 
~ Ü ~ 

a:: ~ ~ t/l 

~ w ı= D :ı:: ~ ~ Cı 2 ...ı ..... 
~ 

'v' DİYECEKLER 
İ5 o E <t E f: :ı:: 

o ~ 
o :ı:: f!;ı 

~ g <t ~ 

~ o :fi o :ı:: w tfl Vl J 2 v'l 6 

1 
j ~ o :ı:: o w f--'< :,.ı o ::l Q § o 

::J !'C w ~ ~ u:ı ::ı: 
~ 

:ı: 5: ~ :ı: 

9 6 ~ ~ 
g w ~ ~ 0 ~ 

...ı t· 
~ ~ :::ı o ,::ı <t o 

~ ::ı: 
~ 1 ,tj :ı:: z :,.ı ~ :ı: t1' z :ı:: :ı: n. o u )< :ı:: ~ 

31 SY K 22 + + 

32 !'ı'D K 49 + + 

33 \m .r. E 24 + + 

34 SH K 34 + + 

35 RY K 48 + + + Doğru(·) 

36 ZÇ K 32 + + + Dogru (·) 

37 TU K 54 + + . 

38 BÖ K 26 + + . 

39 XT K 44 + + 

40 \lÇ E 49 + + 

41 SB K 22 + + 

42 1-!K K 36 + + + Doğru(·) 

43 P$ K 40 + + 

44 SD E 26 + + 

45 \"K K 36 + + + Doğru (·1 

46 HD K 54 + + 

47 PÇ K 66 + + 

48 FA K 50 + + 

49 SB K 31 .,. 

50 HY K 45 .. + 

51 \li E 18 + + ♦ Doğru{·) 

52 SÖ E 40 + + + Doğru l·l 

53 AC K 55 + + 

54 HÇ K 26 + 

55 \lP K 35 + + ~ 

56 \"G K 36 + + 

57 :vtA K 55 + + 

58 \"D K 35 t t 

59 EY K 62 + ♦ 

60 .vlŞ E: 21 + + + Dognı !·l 
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ULTRASON iiAB HİSTOPATOLOJİ 
.... 
~ ~ 
~ t t: ı:: ı:: i ~ ...ı 

~ fi fi 

~ 
a o 

Uı i !a' o o o o 
~ c:ı:: o ~ ~ ~ ~ {il 

~ w C, :ı:: ~ 
~ 

~ o Cı 

~ i ~ ~ 1 ~ ::ı:: DİYECEKLER 
cı ~ o :,.-: ~ 

i ; ~ o :ı:: w 'J ~ a Ul i 
ı:ı:: 

:ı:: o lı'l Uı v.ı 

~ o f-- lıl o w Q § o 
::J :-ı::: 

w ~ o: v.ı ı:ı:: 
~ 

::ı:: [ ~ ::ı:: 

g a 1 ~ ~ lil ~ tı cı ~ ~ ~ ~ ~ o 
~ w ~ 

,:ı o ~ ~ o .ta t) >< :r: ~ I. ı:ı:: :t {il, ::ı:: :c: 

61 SÇ K 39 + + . 
62 ST K 50 + + . 

63 HC K 40 + + 

64 GÇ K 24 + + 

65 SE K 54 + + 

66 ET K 16 + + + Dogru l·l 

67 HA K 43 + + + Dogru (+) 

68 TY K 58 + + . 
69 MA E 46 + + 

70 SY K 25 + + + Doğru(-) 

71 ÖY K 18 + + -

72 ST K 47 + + -
73 EÇ K 25 + + 

74 SK K 21 + + 

75 NE E 24 + + 

76 ME K 35 + + 

77 SK K 23 + + 

78 KY K 20 + + 

79 AÖ K 35 + + 

80 M E 39 + + 

81 BB K 20 + + 

82 SK K 23 + + 
83 GA K 33 + + 

84 FG K 50 + + + Dogru l·l 

85 HE K 50 + + . 
8G t'ı"E K 24 + + 

87 ZK K 20 + + 

88 KC E 40 + + + Doğru(·) 

89 TÖ K 40 + + + DoAru 1·) 

00 Mô E 43 + + + Oo~ru (-) 
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ULTRASON iiAB HİSTOPATOLOJİ 

§ 
~ 

~ ı: t: t t i ~ ...ı 
~ fl g 

~ 
g o t/l ~ fa' o o o o 

~ ('.!! 
cı ~ ~ ;ı ~ ~ i,i 

~ w o :ı::: ~ 
~ 

~ o Q 

~ g ~ ~ ~ ~ :ı::: DİYECEKLER 
o ii o ~ s 

i o ~ o :ı::: w ! J 8 < ; ıı:: 
ti t/l 2 tıJ ~ ~ ; o :ı::: o w r l:l o w g § o ı,ı ~ o:: :ı:: ~ ~ :ı:: ::, 

i 
:ı::: g w t t/l ~ ~ ~ ~ 9 ~ ~ ~ ô ~ ~ ~ o 

~ w ~ 
,:ı o ~ ~ o ~ u :ı:: ~ :ı:: ıı:: :ı: [I), ~ :ı: o. 

91 HS K 36 + + + Doğru (·l 
92 ED K 25 + + + Doğru (·l 

93 YA K 50 + + + Doğru(·) 

94 SK K 30 + + + Yanlış {·l 

95 08 E 32 + + + Doğru(·) 

96 PA E 45 + + 

97 SA K 13 + + 

98 AD K 60 + + + Doğru[+) 

99 ŞT K 54 + + -

100 ŞE E 32 + + -

101 LK K 45 + Yetersiz Ya:mıa 

102 SA K 35 + + 
103 SV K 42 + + + Doğm 1-) 

104 RÇ K 46 + Yetersiz Yayma 

105 GG E 50 + + 

ıoo MA K 32 + + + Doğru 1·) 

107 SY K 44 + + Doğru 1·) 

108 HC K 42 + + 
109 SD K 28 + + + Doğru{·) 

110 KS E 40 + Yetersiz Y a~1ııa 

111 HT K 29 + Yetersiz Ya:mıa 

112 SG K 20 + + + Doğru 1·) 

113 HK K 30 + + 

114 Fi K 26 + + + Doğru {·1 

115 FY K 42 + + + Doğru{·) 

116 MP E 28 + + + Doğru {·1 

117 '.\E K 53 + + 

118 HS K 66 + + 

119 OA E 39 + Yet ersiz Ya)ına 

120 KY E 36 + + 
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ÖRNEK OLGULARIN SUNULMASI 

Olgu No:7 İİAB: Folliküler neoplazi 

SA ·2oy K 

Resim ı :Sağ lobda 36xllxl4 mm ebatlı, içerisinde yer yer 

kalsifikasyonlar içeren, düzgün konturlu hipoekoik nodül 

görülmektedir. 

1
, . ' . .. 

.. - .. , ., 
tcı;a,ıı.·,, · 

Olgu No:55 

NP 35 Y K 

iiAB: Şüpheli 
Patolojl: Nodüler Kolloidal Guatr 

Resim 2:İstmusta lokalize, 30xl8x22 ınm ebatlı, sınırları net olarak 

seçilemeyen, içerisinde yoğwı kalsifik.asyonlar içeren, izoekoik 

nodül izlenmektedir. 



Olgu No:60 

ME 21 Y E 
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İİAB: Regresıf Degıştkl1kler 

Patoloji;Nodüler kolloidal Guatr 

Resim3:Sağ lobd, 74x32x60 mm ebatlı, düzgün konturlu, anekoik 

kistik nodül görülmektedir. Ayrıca sol lobdao ıoxsxı ı mm 
ebatlı,hipoekoik, düzgün konturlu nodül dikkati ekmektedir. 

1 

Olgu o: 11 7 

E 53 Y.K 

İİAB : R gr sıf deği ikllkl r 

Resim 4:Sağ lobda 45x32x37 mm ebatlı etrafında hipoekoik balo 

içeren. izoekolk solld nodül görülmektedir. Sol lobda i 5 mm 

çaplı anekoik, medialinde yoğun kalsifik alan içeren kistik 

nodül izlenmektedir. 



Olgu o:44 

SD 51 Y E 
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İİAB:Regresif ctegişiklikler 

Resim 5:Sağ lobda 24x15x18 mm ebatlı hipoekoik, düzgün konturlu 

nodül görülmektedir. Sağdaki resimde nodülün içerisinde İİAB 

işlemi esnasında iğnenin ucuna ait ekojen görünüm ve 

osteriorunda akustik öl e izlenmektedir. 

J . 

ıı 

Olgu o: O 

RG 25 Y K 

if d işikJlkl r 

Resim 6:Sağ lobda 32x20x20x ebatlı, anekoik, kistik nodül 

görülmektedir. Sağdaki resimde i e İİAB ile 15 cc 

k antokromik mayi boşaltıldıktan onr n koik p t rnin 

tam men kayboldugu, yerini 29xllxl0 mm batlı görünüm 

hipockoik g · rünümiin aldığı izi nrn kt dir. 



Olgu o:67 

HA 43 Y K 
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iiAB: Anaplastik Karsınom 
Patoloji : Anapla tik Karslnom 

Resim 7: Sol lobda sınırları çevre dokudan ayrılmayan, içerisinde 

kalsifikasyonlar izlenen yaklaşık 6 cm çaplı mikst eko 
yapısında nodül görülmektedir. 

lgu o: 2 l İİAB: R gr Jf d gı tkllkl r 

A 5 E atoloJJ i.ıl r K llo el u · tr 

R im 8: ağ Jobda 6lx46x52 mm ebatlı içind an koilt ki tik alanlar 

bulın1an izockoik nodül görülınekt ir. 



Olgu No: 109 

SD 28 Y K 

29 

İİAB: Regres if değişiklikler 

Patoloji: Nodüler Kolloidal Guatr 

Resim 9: Sol lobda 28xl5xl5 mm ebatlı, düzgün konturlu, hipoekoik 

nodül izlenmektedir. İİAB sonrası alınan görüntüde; 10 cc 

kistik mayi boşaltıldıktan sonra nodül boyutlarında 

küçülme ve eko paterninde değişme izlenmektedir. 

Olgu No: 69 

MA 4 Y E 

İiAB: Regre Jf değJşJkllkl r 

R sim 1 0:İstmu ta 28xl9xl6 rnm ebat lı an koik nod ül; ol lobda 

8x7x8 mm ebatlı , düzgün konturlu, hiper koik nodül 

görülm ktedir, 
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TARnŞMA 

Konvansiyonel radyolojik tetkiklerin tiroid hastalıklarının tanısındaki 
yeri çok azalmıştır. 

Güney ve arkadaşları 64 olgu içeren çalışmasında tirollmfografinin 

doğruluk oranını %93.2 b_ulmuşl~dır_(20). · :. 

Yakın zamana kadar tiroidin görüntülenmesinde sintigrafi tek 

yöntemdi. Sintigrafi. tiroid hastalıklarının tanısında fonksiyonel yönden 

önemli bilgiler verir. Ancak bezen anatomik detayı hakkında sınırlı 

kalmaktadır (8,26.39,40,41,48). Sintigrafi ile boynun anatomik 

oluşumlarını bir bütün olarak değerlendirmek olanaksızdır. Aynı 

zamanda sintigrafide sağlanan görüntüler iki boyutlu olmaktadır. 

Sintigrafllerde 10 mm ve daha küçük nodüll~rin çevrelerindeki normal· 
tiroid dokusu tarafından maskelenmeleri nedeniyle saptanamadıkları 

bildirllmektedir. Diğer dezavantajları: radyasyon içermesi, pahalı oluşu ve 

tetkikin uzun zaman almasıdır. 

Son 1 O yılda yüksek rezolusyonlu real-time US cihazlarının 

geliştirilmesi ile US yüzeyel doku ve organların tetkikinde pek çok 

merkezde rutin kullanılan bir yöntem haline gelmiştir (8). US, normal ve 

anormal tiroid parankimln ayırımında. boyut ve kenar özelliklerının 

belirlenmesinde. solid-kastik nodüllerin belirlenmesinde ve ayırımında 

ideal bir görüntüleme yöntemidir (8,48). US, boyun kitle lezyonlarının 

ayırıcı tanısında, lezyonunun tırold bezi içinde olup olmadığının 

araştırılmasında yararlıdır. Daha önemlisi operasyon sonrası tlroid 

kanserlerinin peryodik kontrolünde oldukça yararlıdır. Boyun bölgesine 

şua almış olgularda tiroid karsinom insidansı normal populasyona 

oranla daha fazla olduğundan US ile takibi kolay ve uygundur. 

Tiroid kitle lezyonlarının supresyon tedavisine olan cevaplarının 

peryodik takibinde de US yararlıdır. US'nin kistik lezyonları solid 

lezyonlardan, lokalize büyümeleri diffüz büyümelerden, soliter lezyonları 
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multinodüler lezyonlardan ayırmadaki duyarlılığı oldukça yüksek 

olmasına rağmen. nodüllerin benign-malign ayırımındaki özgüllüğünün 

ise oldukça düşük olduğu bildirilmektedir (8, 10,23,26,40,41.42,43,46,48). 

BT ve MRI seçilmiş olgularda kullanılmaktadır._ Bu ıki yöntem tiroid 

incelemesinde, özellikle medlastinal ve retrosternal tii"oid kitlelerinin 

tanımlanmasında yardımcıdır ( 18, 46 ). Ancak her iki· yönt~m de pahalı, · 
. . . 

uygulama zorluğuna ve uzunluğuna sahip ve kitlelerin mallgn-benign 

ayırımında yetersiz olan yöntemlerdir. 

Tiroid nodüllü hastaların değerlendirilmesinde en önemli sorun 

nodülde malign-benıgn ayırımını yapabilmektedir. ·Yukarıda adı geçen 

görüntüleme yöntemlerinde bu mümkün olamamaktadır. İİAB. nodülün 

benign-malign ayırımında kullanılan en önemli yöntemdir. US eşliğinde 

uygulandığında şu üstünlüklere sahiptir: 

1. US ile incelenen ve US kriterlerine göre malignite riski taşıyan 

nodülün belirlenip o nodülden materyal alınabilmesi, 

2.Sitopatolojik tanı için yeterli materyal alabilme şansını artırmak 

için, (iğnenin ucunun nodülün içinde görülmesi suretiyle materyal 

alınmasıyla), 

3.Palpe edilemeyen nodüllerde bile nodülün US ile belirlenip mateıyal 

alma şansının mevcut olması. 

4.Ayrıca US eşliğinde yöntemin çok basit, ucuz, güvenilir, etkili bir 

yöntem olması ve hemen hemen hiç komplikasyon görülmemesidir 

(2,27.28,31 ). 

Ancak İİAB ile alınan materyal folliküler adenom ile folliküler 

karsinornun ayırıcı tanısında yetersiz kalmakta ve pek çok sıtopatologca 

folliküler neoplazi olarak adlandınlmaktadır (2,27,28,31 ). 
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Ayrıca diagnostik tanı oranının yüksek olması İİAB yapan doktor ve 

değerlendiren sıtapatologun tecrübesi ile doğrudan ilgilidir (2,27,28). 

Özellikle kanse.r . tanısında tırold İİAB sonuçlan %56-96 oranında 

histoloji ile uyumludur (l.3,31,38i. Malign hücreleri saptamadaki 

sensltivıtesi %86'-98, spesifltesi %47.4-99.5 arasında değişmektedir 

{ 1.3,31). Yine bu ·teknikle %0-23 yalancı pozitif ve % 1-27 oranında 

yalancı negatif sonuçlar alınabilmektedir (21 ,38). 

Al-Sayer ve arkadaşları, tiroid İİAB sonuçları dikkate alındığı zaman 

cerrahi tedaviyle tabi tutulan nodüler guatrlı hastaların bütün nodüler 

guatrlı hastalara oranının %96'dan % 71 'e indiğini bildirmektedirler ( 1 ). 

Asp ve arkadaşları da tiroid İİAB'nin uygulanmasıyla ti:roid 

operasyonlarında kanser saptama oranının %261dan %64'e çıktığını 

bildirmektedirler {3). Bu durum başka yazarlarca da saptanmıştır 

( 16, 21 .50 ). Cerrahi .tedaviye tabi tutulma oranındaki bu şekildeki azalma 

ile tedavi giderleri de önemli ölçüde azaltılabilir. Bu da tiroid İİAB'nin bir 

diğ;er pratik yararıdır. 

Trioid İİAB de komplikasyonlar istisnaidir. Örneğin: 1950-1980 yıllan 

arasında Stockholm'de Karolinska hastanesinde 20.000 İİAB uygulanmış 

ve önemli bi:r komplikasyona rastlanmamıştır ( 12). Başlıca 

komplikasyonları hematom, ekimoz ve lokal rahatsızlıktır. Blzim 

serimizde de önemli bir kompikasyona rastlamadık. 

TİİAB de hiçbir tümör hücresi yayılımı vakası bildirilmemiştir ( 12). 
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SONUÇ 

l.Tiroid nodüllerin değerlendirilmesinde en önemli sorun nodülde 

mallgn-benign ayrımını yapmaktır. Bu açılan İİAB en önemli yöntemdir. 

Z.İİAB'nln US eşliğinde olması durumunda: US kriterlerine göre 

malignıte rişki. taşıyan nodülün belirlenip o nodülden materyal 

· alınabilmesi yöntemin avantajıdır. 

3.Palpe edilemeyen nodüllerın bile US ile belirlenip İİAB ile materyal 

alınabilir. 

4.US eşliğinde uygulandığında: yöntem iyi tolere edilebilen, çok basit, 

güvenilir ve etkili bir yöntemdir. 

5 .Hemen hemen hiçbir ciddi komplikasyon yoktur. 

6.Tlrold nodüllerln İİAB ile değerlendirilip gereksiz operasyonların 

önlenebilmesi ve tedavi giderlerinin azalması mümkün olmaktadır. 

7 .Bu nedenlerle US eşliğinde tırold nodüllerlnde uygulanan iiAB nın 

rutin kullanımını öneriyoruz. 
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Ayrıca diagnostik tanı oranının yüksek olması İİAB yapan doktor ve 

değerlendiren sitapatologun tecrübesi ile doğrudan ilgilidir {2,27,28). 

Özellikle kanse_r tamsmda tirold İİAB sonuçları %56-96 oranında 

histoloji ile uyumludur l l.3,31,?8). Malign hücreleri saptamadaki 

sensitivitesı %86'-98, spesifitesi %4 7 .4-99.5 arasında değişmektedir 
' ' 

(1,3,31 ). Y~ne bu ,-t~~nikle %0-23 yalancı pozitif ve % 1-27 oranında 

yalancı negatif sonuçlar alınabilmektedir (21.38). 

Al-Sayer ve arkadaşları, tiroid İİAB sonuçlan dikkate alındığı zaman 

cerrahi tedaviyle tabi tutulan nodüler guatrlı hastaların bütün nodüler 

guatrlı hastalara oranının %96'dan % 71 'e indiğini bildirmektedirler ( 1 ). 

Asp ve arkadaşları da tiroid İİAB 1 nin uygulanmasıyla tiroid 

operasyonlarında kanser saptama oranının %26'dan %64'e çıktığını 

bildirmektedirler (3). Bu durum başka yazarlarca da saptanmıştır 

( 16,21.50). Cerrahi tedaviye tabi tutulma oranındaki bu şekildeki azalma 

ile tedavi giderleri de önemli ölçüde azaltılabilir. Bu da tiroid İİAB 1nin bir 

diğer pratik yararıdır. 

Triold İİAB de komplikasyonlar istisnaidir. Örneğin: 1950-1980 yılları 

arasında Stockholm1de Karolinska hastanesinde 20.000 İİAB uygulanmış 

ve önemli bir komplikasyona rastlanmamıştır (12). Başlıca 

komplikasyonları hematom, ekimoz ve lokal rahatsızlıktır. Bizim 

serlınizde de önemli bir komplkasyona rastlamadık. 

TİİAB de hiçbir tümör hücresi yayılımı vakası bildirilmemiştir ( 12). 
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ÖZET 

T!roid nodüllerln değerlendirilmesinde en önemli sorun nodülde 

benıgn-malign ayırımını yapabllmektedlr. Bunun için sintigrafi, 

ultrasonografl, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve 

İİAB kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde US eşliğinde uygulanan İİAB en 

önemli olanıdır. 

Eylül 1991, Eylül 1992 tarihleri arasında 120 olguya İİAB uygulandı. 

Bunlardan 34 tanesi opere edlldi. Opere olgulardaki İİAB sonuçları 

cerrahi sonuçlan ile uyumlu bulundu. 

İİAB nin tlroid nodüllerın değerlendirilmesinde ucuz, tolere edilebilen, 

güvenilir ve komplikasyonları nadir olan bir yöntem olduğu sonucuna 

varıldı. 
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SUMMARY 

THE DIAGNOSTIC VALUE OF FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY 

iN THYROID NODULES PERFORMED GUIDED WITH 

. ·· ULTRASONOGRAPBY 

The most linportant matter in the evaulatlon of thyrold nodules ıs to 

be able to differ mallgri and benign nodules. For this purpose, 

syntigraphy. ultrasonography. cornputerized tomography, magnetıc 

. resonans ımagıng and flne needle asplration biopsy are used. The most 

effecUve one among those ıs fine needle aspiratıon biopsy guıded 

ultrasonography. 

The fine needle" aspiratlon biopsy was performed on 120 patients from 

September 1991 to September 1992. Of ali these patıents. 34 cases were 

0 perated. The results of fine needle aspiration biopsy were compared to 

the results of operation and they were found to be simllar. 

İn the evaluation of thyroid nodules by flne needle aspiratıon biopsy, it 
was concluded to be cost effectlve, tolerable reliable and to have rare 
complicatıons. 
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