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GİRİŞ 

Meduller tiroid karsinomu (MTC) tiroidin kalsiton in üreten parafol-

1 iküler veya C hücresi denilen hücrelerinden kaynaklan1r ve bütün tiroid 

malignitelerinin %5 ila IO'unu oluşturur {2,3). Büyük oranda aileseldir ve 

diger Multipl Endokrin Neoplazileri {MEN) ile birlikte olabilir (2,47); 

çeşitli tarama yöntemleri ile erkenden tanınabilir {l,2,14,15,36) ve başlan

gıçta uygun cerrahi tedavinin uygulanması ile çogu zaman tama yakın iyileşme 

saglanabilir {l,2,12-15,40,45,47,49 ,54,55). 

Hastalık çeşitli klinik formlarda ortaya ç1kmaktadır . Sporadik MTC 
, 

erken tanıs1 için yapılabilecek belli bir tarama işlemi yoktur (2) . Vak'ala-

rın bir kısmı tiroid nodüllerinin ince igne aspirasyon biopsisi i le deger

l endiri lmesi veya primeri bilinmeyen metastatik tümör odaklarını n araştırıl

ması s ı ras ı nda operasyon öncesi dönemde ortaya çıkar; bir kısmı da operasyon 

sonras ı dönemde histopatolojik muayene ile tan ı nır {2,3). Sporadik .MTC 

vak ' alarının oldukça büyük bir oranının {%10-20) daha t i tiz bir degerlendir

me ile herediter MTC ' nun sporadik geliş formu old~gu görülecektir {2,47). 

MEN tip 2a ve 2b'de MTC'nun %100, diQer kli nik sendromların ise tam olmayan 

penetrans ile otozomal dominant geçiş gösterdi9i (2,3) ve C hücre hiperpla

zisinin hemen her zaman diger sendromlardan önce geldigi bilinmektedir 

{1,2,3) . Ayrıca çocuklarda C hücr? hiperplazisinin 3, MTC metastaz ı nın da 6 

yaş kadar erken dönemlerde saptanmış olması (2,15) prospektif tarama i şlem

lerini erkenden {l yaşında) başl atmanın ne kadar haklı oldugunu göster

mektedir . 

Yine ailesel tarama yapıl mayan herediter MTC'lu hastaların sadece 

%60'ının 70 yaşına kadar saptanabilmesi {1,2,46) negatif aile anamnezin1n 

ailesel hastal191 ekarte etmede tek başına yeterli olamayacagını, diger 

tarama yöntemlerinin de kullanılması gerekti9ini göstermektedir. 
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Uygun yap1lan cerrahi tedavi ile lokal nodal metastaz varl1grnda 

bile tam bir iyileşmenin saglanması (1,2,14,40,45,47,49,55) , buna karş1hk 

diger tedavi yöntemlerinin prognozu çok fazla etkilemediginin gösterilmesi 

(l,2,3,16,47-50,54,56-58) operasyon öncesi dönemde C hücre hiperplazisi veya 

MTC tan1s1n1n önemini vurgulamaktad1r. 

Son senelerde geliştitilen bir sintigrafik görüntüleme aj an1 olan 

Tc-(V) DMSA ile sintigrafinin (62} primer ve metastatik MTC odaklarının 

lokal izasyonunda diger sintigrafik, radyolojik, histopatolojik yöntemler ve 

radyoinvnunoassay yöntemlerine göre belli bir üstünlük taş1d19 1 ileri 

sürülmektedir. 

Çal 1şmamızda Cerrahpaşa Tıp Fakül tesi, Nükleer Tıp A . B . Dal ı' nda 

1981-1991 seneleri arasında izlenmiş olan 42 MTC vak ' asrn1 dege.r l endirerek 

t an1 ve tedavi için kullan1lan yöntemlerin ve bölümümüzde 1988 senesi nden 

beri kullanılmakta ol an Tc-(V) DMSA tüm vücut sintigrafisinin pre ve post op 

dönemde hekimleri ve tedaviyi yönlend irmede ve prognoz üzerinde ne derece 

etkili oldugunu göstermek istedik. Ayrıca tanısı konan bütün MTC'lu hasta

larda önce iyi bir histopatolojik muayene, daha sonra aile anamnezi ve 

çeşitli tarama yöntemleri ile herediter hastalık ve diger MEN grubu sendrom

larla ilişki yönünden degerlendirmenin önemin i vurgulamak istedik. 
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TİROİD 

Tiro1d Anatomisi: 

Normal erişkin tiroidi istmusla baglanan iki lobdan oluşur. Normal 

tiroid glandı agırlıgı 14-18 gram arasında degişir ve uygun iyot alımına, 

bireyin cinsiyetine ve vücut yapısına baghdır. Paratiroidle.r ve rekürran 

laringeal sinirler glandın arkasında uzanır (1). 

Mikroskopik olarak t1ro1d, merkezdeki kolloidi çevreleye~ ep.itelyal 

hücrelerin sınırladıgı foll1küllerden oluşur; 20-40 adet follikül bir lobül 

yapar (1). 

İnsanlar ve memelilerde folliküler epitelyal hücreler arasında kal

sitonin içeren parafollikOler hücreler ( C hücreleri ) yeralır. C hücreleri 

herzaman bazal membran ile follikUler epitelden aynlır. Tiroid glandı içe

risinde yeraldıgı halde C hücresi ile folliküler epitel arasında hormonal ya 

da sellüler etkileşmeyi gösteren fazla miktarda bulgu yoktur (2). 

C Hücresi Lezyonları: 

Kalsitonin hônnonu 1960'lar1n başlang1~1nda, tiroid C hücres.i ise 

19. yüzyılın sonları 1le 20. yazy1hn başlarında tanımlandı. 1960'11 yılla

rın başlarında şimdi meduller karsi.nom olarak bil inen tumörün morfolojisi 

tan111land1 (1). 

Le Oouarin ve ark., eınbriyon.ik yaşam s1ras1nda C hücrelerinin nöral 

krestten göçünü gösterdi (2). 1.nsanlarda ·c hücreleri tiro.id glınd.1 1'çinde 

karakteristik bir dagrhm i!IOde·l i gösterir. Heri ki t iroid 1 obunurı 1atera1 

yüzü boyunca, lobun üçte bir .Os.t ile üçte iki alt bölümünün birleşim yerinde 

yogun olarak bulunur (2) ve tiroid kitlesinin. %O.Pinden daha az1n1 oluştu.

rurlar (1,5,6). Kalltsal meduller tiroid karsinomunun karakteristik yerle-
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şimini açıklamak yönünden bu dag1l1m modeli çok önemlidir. Tiroid içindeki 

C hücresi say1S1 yaşa göre degiş1r {1,.2,5,6). Wolfe ve ark. bu hUcreler1·n 

süt çocuklar1 ve 6 yaşın altındaki çocuklarda erişkinlerdekine göre daha 

fazla miktarda oldugunu beHrttiler (1,2,5,6). Erişkinlerde, endokrinolojik 

yönden normal bireylerde bile hücre kümeleri tan1mlanm1şt1r. O'Toole ve ark. 

(1,7) ile Gibson (1,8) adli otopsilerde tiroid glandlar1n1 muayene ederek 

yaşh bireylerde ( >60 yaş) bu hücrelerin say1510da artma eg1limi görmüş

lerdir. 

C Hücresi Fonksiyonu: 

Bu hücre kalsitonin üretimi, biyojenik amin uptake mekanizmas1 ve 

diger küçük polipeptid hormonlar1n1n salg1lanmas1 gibi sahip oldugu birçok 

özellikle folliküler epitelden ay1rdedili r (2). 

Sekretuar Oronler: 

C hücresinin başhca sekretuar ürünü, 32 amino asitli ve 3500 dalton 

moleküler ag1rl1kta küçük bir polipeptid hormon olan kalsitonin'dir. Son 8 

sene içerisinde kalsitonini ş1freleye.n gen klone edilerek bu genin "calc1to

n1n gene-related peptide - CGRP" denen ikinci bir peptid lçin kodlama s1ra

s1n1 içerd1gi gösterildi. "Alternative RNA processing" denen moleküler bir 

mekanizma ile kalsitonin geninin primer kopyas1 c hücrele.rinde kalsitonin 

mRNA's1, nöral hücrelerde 1se "calc1ton1n gene-related peptide-CGRP" ınRNA' 

s1n1 üretmek O~ere 1şlen1r (2). 

Oretimin Düzenlenmesi: 

C hücresi tarafından kalsiton1n üreUmi iki ayr1 seviyede düzenlene

bilir. Kalsitonin geninin kopyalanmas1n1 adenosin 3', 5'- siklik monofosfat 

(siklik AMP), glukokorti koidler ve forbol esterleri poztUf; l,25-dHıidroksi 
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v1t~min-03 ise neg~tif jönde etkiler . Kalsiton1nin C hücreleri taraf1ndan 

salrn1m1 veya sekresyonu ise başhca ekstrasellüler kalsiyum konsantrasyonu 

ile düzenlenir (2). Pentagastrin (2,11,12,13), beta-adrenerjik agonistler, 

büyüme hormonu salgılat1c1 hormon ve gastrointestinal p.eptidler gibi bazı 

maddeler de C hücresinden kalsitonin salınımını uyarabi lir (2). Kalsiyum 

(2,14) ya da pentagastrin'e (2,11,12,15) cevap olarak abart1l1 kalsitonin 

salın1mı gösteren bireylerin tanmmas1, MTC için tarama tekniklerinin teme

lini oluşturur . 

Kalsitonin Fonksiyonu: 

Plazmaya sekrete edilen kalsitonin, osteoklastlarda spesifik resep

törlere baglanarak kemik resorbsiyonunu inhibe edici rol oynar . İnsanlarda 

kal siyum homeostasis'i üzerine fazl a etkisinin olmad191 düşünü l mekle birlik

t e kal sitonin, Paget hastal 191 veya ciddi hiperkalsemisi olan hastalarda 

t erapötik ajan ol arak yarar göstermiştir (3). Son zamanl arda yapılan çalış

malar kal sitoninin amino uçl u kı smı nın osteoblast prol iferasyonu üzerine 

mitojenik etkisini göstermiş ve kemik hücresi metabolizmasında bu proteinin 

rolünün daha kompleks oldugunu düşündürmüştür. Beyi ndeki kalsitonin resep

törlerinin agr1 algılanmısrnda rol oynayab11ece~ i ne dair bazı bulgular olsa 

da böbrekte ve beyinde bulunan spesifik kalsitonin reseptörlerinin fonksiyo

nu aç1kça anlaş1lamam1şt1r (2) . 

Kalsitonin Gen Ürünlerinin Tiro1d Gland1 D1şında İfadesi : 

Primer kalsitonin gen ko~yas1n1n alternatif RNA işlenmesi i le üreti

len "calcitonin gene-related peptıde"in vasodilatasyon, pankreat1k sekresyon 

ve aseti lkolin reseptör sentezi ve fonksiyonunun düzenlenmesi gibi bir tak1m 

biyolojik etkiler i vard1r ve muhtemelen nöral fonksiyonun düzenlenmesinde 

birinci derecede önemlidir (2) . 
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Akciger, pituiter gland ve timus gland1 içindeki izole hücreler 

t1ro1d glandı dışında kalsitonin üreten hOcrelerdendir (2). Bu hücre tiple

rin in Orettigi kals1tonin1n fonksiyonu bil inmemektedir. Ayr-ıca kalsitonin, 

normalde kalsiton1n üretmeyen hücre tipleri tarafmdan da üretilebilir . Buna 

örnek hepatoma, akciger karsinomu ve benign karaciger hastalıgıdır . 

Bu vak'aların çogunda başlıca kalsitonin gen Orünü, kı smen işlenmiş 

kalsitonin şeklindedir (prokalsitonin) ve kalsitonin salınımını düzenleyen 

faktörler normal C hücresinde kalsitonin salınım1nı stimüle edenlerle aynı 

degildir. Bu yüzden bu tip tümör hücrelerinden olan kalsitonin sekresyonu 

kalsiyum veya pentagastrin ile artmayabi11r (2). 

MEDULLER TİROİO KARSİNOMU (MTC) 

Tiroidi n parafol l i küler (veya C hücreleri) hücrelerinden kaynaklanan 

MTC, fol liküler epitel mal ignitel er inden farkl ı özel liklere sahiptir. Etyo

lojisi bili nmemektedir . Vak'aların küçük, fakat önemli bi r bölümünde tümör 

için genetik bir baz tanımlanabilir (1,2). 

Tümör çogunlukla en yüksek C hücre konsantrasyonunun bulundugu alan

da, yani glandın lateral, üçte iki üst kısmında yer alır . Orta derecede his

tolojik evre ve bariz amiloid stroma 1le karakterize solid bir tümördür. 

Çogunlukla katı ve sert kıvamda, gri-beyaz ya da ten renginde kumlu bir 

yapıya sahip nodüller şeklinde görülür. Kesitte hemoraji., fibrot i s, nekroz 

ve kals1fikasyon alanlar1 bulunabilir. Tümörler, ç1plak gözle gö.rülebil ir 

bOyükl ilkten birkaç santimetreye kadar deg1 şeb ili r. Küçük 1ezyon1 ar kesin 

smır1 olmayan, hafifçe end~rasyon gösteren nodüller şeklindedir; daha büyük 

tümör odaklar1 ise s1klıkla sert ve iyi sın1rlı lezyonlar halinde görülür. 

Histolojik muayenede sıkl1kla fibröz septumlarla bölünmüş yuvarlak, oval, 1g 

şeklinde veya Oniform poligonal hücre tabakalar1 ve ·s1klı ·kla endokri n tümör-
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--- -·leri-n karakteri-stili o-lan kümeler .görülür.- S1kl 1kla izole hücresel pleomor

fizm vard1r. NOkleuslar çogunlukla Uniform şekildedir, nUkleus/sitoplazma 

oran1 düşüktür ve seyrek mitoz gösteren, çok nükleuslu hücrelere rastlan1r. 

Sitoplazmalar1 eosinofilik ve ince granüler görünüşlüdür. S·1k olarak 1ntra

nükleer sitoplazmik inklüzyonlar dikkati çeker. Küçük tümö.rlerde sellüler, 

çap1 l.5cm veya daha büyük olanlarda ise stromal hakimiyet beklen.ir (3). 

Baz1 tümörlerde fibro.zis ve kalsifikasyon gösteren asellüler bir stroma 

hakim olabilir. Karakteristik olarak tümör hücreleri arasında çökmüş halde 

görülen (2) amiloidin k1Smen kalsitonin gen ürünlerinden oluştuou düşünül

mektedir. Çapça 1.5 cm. 'den büyük lezyonlarda amiloid daha s1kt1r ve Kongo 

Kırm1z1s1 boyas1 ile gösterilebilir. 

Saad ve ark. histolojik olarak MTC'nu adasal, trabeküler, karsinom 

benzeri ve amiloidden zengin olmak üzere birkaç subttpe aylrm1şt1r (1,2,16.). 

Baz1 tümörler makroskopik ve mikroskopik olarak ka.psüllüdOr. Mendelson ve 

Oertel 'in ati pik adenoml ar şeklinde srn1fl and1rd1g1 ve takipte diger MTC 

varyasyonlarına göre daha selim prognozlu olan kapsüllü tiroid lezyonların

dan çogunun iımıunoreaktif kalsitonin içeren MTC oldugu gösterilmiştir (1). 

Papiller, glanduler veya folHküler, küçük hOcreH, dev hOcr.eli, 

berrak hücreli, onkosHik ve skuaınöz tipler MTC'nun diger- subttpleridir 

(1,17). MTC'nun histopatolojtk olarak diQ.er t1roid mal1.9nfteleri ne kar1ş
t1r1ld1g1 durumlarda kal siton1n ve amiloid tç·in 1·mmunobistokimyasal boyama 

yöntemleri fle pozitif tarn konuhbHir. 

Tümör sık olarak lenfatikler ve venlere invazyon g<>sterir (J); 

karakteristik olarak paratrakeal ve servikal bölge lenf nodlarına metastaz 

yapar. Hastallg1n daha Heri dönemlerinde h.ematojen yoldan kataciger, akci

ger ve kemige yay1lma gösterebilir (l ,2,3). S1kl 1kla küçuk hücreli tipte 

olmak Ozere baz1 lezyonlar iırrnunoreaktif kals·itonin içermez (1)-. Tt.roi.din 

kalsitoninsiz bir tümörünü MTC olarak kabul etmek için bunun ailesel bir 
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zeminde veya ·kesin C hü·cre hiperplazisi olan bir tiroidde ortaya ç1kmas1 

gerekmektedir. CGRP içfn iımıunoreaktivite böyle bir lezyonun histojenik 

tabiat1 yönünden bir ipucu sa~layacakt1r {l). 

Karsinoembriyonik antijen (CEA), somatostatin, proopiomelanokortin 

vasoaktif intestinal peptid (VIP) ve nörotensin, çogunlukla normal C hücre

sinde belli olmad1g1 veya düşük düzeylerde var oldugu halde MTC 'nda göste.ri

lebilen bir miktar genin protein ürünüdür. Histaminaz, kals1tonin ve kromo

granin A ise normalde C hücresinde görülen, fakat MTC'nda daha yüksek düzey

lere ç1kabilen genlerdir (2,3). AYrıca ACTH, melanfn, serotonin, substance 

P, bombesin ve prostoglandinler gibi başka peptidler de sekrete edilebilir. 

Çogunlukla bu maddelerin ektopik olarak üretiminin hiçbir klinik önemi 

yoktur. 

Prognostik Faktörler 

Klinik evre prognoz için en önemli degtşkendir {l,2,16,18,19,20,21). 

Lenf noduna veya uzaga metastaz olmadan tiroide kls1tl1 kalm1ş bir tümör 

vak'asrnda yaşam süresi nispeten daha uzundur. özellikle kadmlarda olmak 

üzere genç hastalarda ( <40 yaş) durumun bütan MTC hasta grubuna göre daha 

iyi oldugu bulunmuştur {l,2,16,18,19). S1kl1kla, etkilenmiş bir aileye üye 

oldugu için tarama ile keşfedilen hastalardaki tümör çok küçüktür ve tiroi

dektomi ile i.y1le.ştiri1ebilir (1,2,12,45,54,55). Sipple sendromuna sahip 

hastalardaki tümör sporadik gruba göre daha az agressif o·lma egilimlndedir 

(1,2,14); buna karş11lk MEN tip 2b'ye sahip hastalar agress1f lezyonlara 

sahiptir ve 5 senelik yaşam oran1 %5'ten daha azd1r (1) .• lümör modeli, 

amiloid 1çeri9i, pleomorfiznı, n8'kroz,, ve mitotik aktivite prognozla ilgili 

patolojik özelliklerdir (1). Küçük hücreli MTC ve yayg1n nekroz alan1 ve 

belirgin sellüler pleomorfizmi olan tümörler kötü prognoz gösterirler. 

Kapsüllü tümörler ile üniforrn sitolojis1 ve bol miktarda amiloidi olan 
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tümörler sessiz olma ~111mi gösterirler (l,2;12,17-21,45,46 ,48,54,55). 

MTC'nda iımıunolojik boyanma özelliklerinin önemli bir prognostik degeri 

vard1r . Diffüz ve yogun kalsitonin boyanmas1 gösteren tümörler sessiz olma 

egilimi gösterirken daha az boyanma gösterenler hızla metastaz yapma egili

mindedir (1,2,16,18-20,54) . 

CEA klinik olarak belirgin MTC vak'alarrnda s1klıkla yükselen bir 

tümör marker'1d1r ve hastalıg1n tekrar1 yönünden yararlı bir prognoz 

gösterici olarak hizmet edebilir. Hem primer, hem de metastatik alanlarda 

kalsi.tonin ve CEA arasında tersine bir ilişki vard1r; tümör daha geniş alana 

metastaz yapt1kça CIA kalwken kal.sitonin inwnunoreaktivitesi azahr 

(1,18,19). 

MTC dokular1nda daha başka birçok marker' 1 göstermek için iımıunohis

t okimyasal teknikler kull an1lm1şt1r (3) . MTC hücrel erinde histaminaz bulun

mas1 kanser için spesi f ik gibi görülmektedir. Dopami n dekarboksi laz (DDC) 

ise normal C hücrelerinde mevcutt ur, fakat MTC alanlarında 30-90 kat daha 

konsantredir. Bu hast al19a sahip hastal ar ı n primer t ümöründe yüksek düzeyde 

histaminaz ve DDC aktivitesinin görülmesi tümörün daha agresslf biyolojik 

davran1ş1 ile uyumlu görülmektedir (3). Yine de varolan birçok çal lşma en 

iyi belirleyici marker' ll't kal sitonin ve CEA oldugunu göstermektedir- (1). 

GHkolitik enzim enolann nöronal formu olan nöron-spesifik enolaz 

(NSE) ailesel ve sporadik MTC dahil birçok APUD-hUcre.l i neoplazide tanrnm1 ş

t1r (3) . Bununla birlikte MTC'nda NSE 1 1n varhg1 kalsitonin veya CEA'e göre 

daha degişkendir . 

Kromogran in normal ve neop 1az1 k endokrin hücre] erd.e gösteril en 

as idik bir proteindir ve sürekli olarak MTC doku·larrnda bulunur (3) . 

Ak1m sitometri k analiz yöntemi ile tümör içinde anöploid hücre 

toplulugunun saptanması önemli bir prognosti·k özelliktir. Schroder ve ark. 

anöploid tümörlerin biyolojik davran1şlar1 yön.ünden daha agress.if ve progno-
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zun daha kötü oldugunu gösterdi (1,20). Ak1m sitometrt ile çal1ş1lan MTC 

vak'alar1nrn yaklaş1k %50'stnde anöplotd hücre topluluklar1 saptanm1ştn 

(1, 20). 

C Hücresi Adenomu: 

Literatürde tmmunolojik boyama veya elektron mikroskopt veya her 

ikisi 1le C hücresi lezyonları oldugu gösterilen ve C hücresi adenomu tan1s1 

konan makroskopik olarak kapsüllü lezyonlar b1ldirilmiştfr. Metastaz yapma 

potansiyelinde olan bu lezyonlar kapsüllü MTC olarak sınıfland1rılmıştır 

(1). 

M1kst Folliküler ve MTC: 

Bazı MTC serilerinde follik01ler1n tümör s1n1r1nda yakalanması ve 

tiroglobulinin MTC içine dogru diffUzyonu, hem t1roglobulin hem de kalsi

tonin ile immunolojik boyanma gösteren mikst tümör tan1s1na neden olabilir 

(1) . Birçok m1kst tümör tan1s1 ttroid içinde konmaktadır (1,21}. Metastatik 

alanlarda çifte farkl1laşman10 dikkati çektiOi vak'alar da bildi· rilmişt1r. 

Harach (1,21) ve Bergholm (1,17), LtVols1 (1,22) ve Hedinger ve ark. (1,23) 

mikst t1ro1d karsinomu tanısı koyarken dikkatli olınay1 önermektedir. 

C Hücre H1perplazis1: 

C hücre h1perplaz1si ile normal C hücre kitlesi ve MTC'nun s101rlar1 

henüz kesin olarak belirlemnet11şttr (1,24,25). Delellis ve Wolfe C hücre 

hiperplazisinin hücrelerde diffOz art1ştan fo111k011er1n yerini alan C 

hücresi nodüllerine kadar degfşt10inf ve follikül bizal membran1 bozuld~un

da MTC tan1s1n1n konması gerektig1n1 vurguladılar (1,26) . Yine de bazal 

membran geçtlmesinin he.r zaman belirgin olmadıgına işaret edilmiştir (Carney 

ve ark) (1,2,27). 
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C hücre hiperplazisi hiperparatiroid1zm, kronik hiperkalsemi veya 

diger nedenlerde ve MTC ç1kar1lmasrndan sonra geriye kalan ti.ro1d d,okusunda 

{sporadik tip) tan1mlanm1şt1r (1). Son zamanlardaki makalelerde Hashimoto 

tiroiditinde C hücre h1perplazi.si ve MTC 1le ilgili bildiriler olmuştur 

(1,28). 

Herediter MTC'nu Sporad1k'ten Ayırmak İçin Kullan1labilec.ek 

özellikler: 

Herediter MTC ile ilgili olan karakteristik histolojik bulgu bila

teral ve multisentrik neoplazidir (1,2,29}. Hered1ter MTC, C hücre dag1l1mı

nrn en fazla oldugu tiroid gland1 alanlarrndan ç1kar. Gözlenen ilk histolo

jik anormallik C hücre hiperplazis1dir (2). tnvaz1v MTC için prekürsör olan 

C hücre hiperplazisi ailesel tümörlü hastalarda tan1mlannnştn ve tarama 

yöntemi 11 e saptanan hastalarda va·ro 1 an tek pato 1 oj i k bulgu o·l abil i r 

(3). Tek bir klonal hücre toplulugundan ç1kt1g1 düşünülen hiperplazi alanı 

genişledikçe nodüler hiperplazi, mikrosko.pik karsinom ve en sonunda makros

kop1k olarak saptanabilen tümör şeklinde karaktertze bir seri histolojik 

evre izlenir (2}. Hastal l91n ilk evrelerinde bu odaklar sadece~ C hücresi 

konsantrasyonunun en fazla oldugu tiroid alanlar1n1n ·m1kroskop.ik muayenesi 

ile saptanabilir. Daha sonra ayn1 yerlerde igne ucu bü,Y(iklügünde, beyaz ve 

tebeşirimsi lezyonlar belirir. Bu küçük lezyonların tan1nabilmes1 için 

tiroid glandrndan sistematik olarak 1-5 na'lik kesitlerin almmas1 ve 

histolojik olarak incelenmesi gereklidir. Herediter MTC'nda tUmör oluşumu 

asimetrik olabilir, fakat bilateral oluş ·1ns1dann SlOO'e ya:klaş1r (1,2,13, 

16,29}. Tiroid glandınrn b1r lobunda geniş bir tümör ve karşı taraftaki 

lobda sadece histolojlk karsinom bulgusu veya C hücre hiperplazisi olab.ilir 

(2). 

Sporadik MTC genellikle tiroid gland1nm bir lotıunda, geniş ve tek 
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bir odak gösterir. Sporadik .MTC'na sahip birkaç vak'ad.a C hücre niperplazi

s1n1n saptand1g1 bHdlr1lm1şse de (2,30) bu çok enderdir. Aç1kça sporad1k 

MTC vak'alarında C hücre hiperplaziSinin herediter MTC'na yolaçan yeni bir 

mutasyonu mu yansltt 1{11, yoksa diffüz C hOcre hiperpl az1 sini st.imOle eden 

bir faktörün mü göstericisi oldugu konusu kesin olarak bilinmemekted1.r (2). 

MTC'nda İnce tgne Biopsisi İle Tan1: 

İnce igne ile aspirasyon biopsisi, birçok büyük merkezde tiroid 

nodüllü bir hastaya başlan91çtaki ve tek bir yaklaşım olarak uygulamaya 

girmiştir (1). 

ince igne aspirasyon biops1si neredeyse hiç mortalitesi olmayan, 

minimal morbiditeye sahip bir yöntemdir ve igne yolu boyunca ekilme.ye neden 

oldugu kan1tlanamam1ştlr. Testin diagnostik dogrulugu meduller karsinom için 

biraz daha düşük olmak üzere papiller ve anaplastik karsinom vak'alarrnda 

çok iyidir; lezyonun periferini.n görülememesi, yani .lnvazyonun varl ıg1 veya 

yoklugunun degerlendirilememesi nedeniyle saglad1gı bilgi kısıtl rdır. 

Halbuki geniş çaph igne biopsisi biraz daha fazla, fakat hala ·kabul edile

bilir sımrlarda morbid1teye (çogunlukla kanama) sahip olabilir; baz1 nadir 

vak'alarda igne yolu boyunca kanser ekilmesinin oldugu .belge1enm1şti.r (1). 

Çogu vak'ada elde edilen örnek bitaz daha fazla oldu~undan tan1 konmas1 

daha kolay olabilir; bazen alı1tan örnekte tiroid kapsülü de bulunabilece

Oinden invazyon bulgusu saptanabilir (1,31). 

Tiroid nodülü dege.rlendhınesinde tan1 işlemi olarak ince igne biop

sisinin artmış kullanım1 operasyon öncesinde .MTC tan1srn1 mümkün k1lm1ştn 

(2). MTC • nun sHolojfk özell ikler1 fa.rkh subtipleri,n histolojis1ni yansı

tacak şekilde oldukça degişkendir (l'). Klasik o·lcırak asıtirasyon örnegi tek 

tek hücre·ler veya folliküler patterni olmayan küçük gr.uplar halinde görülür. 

Sitolojik özellikler 10 şeklindeki hUcrelerin hakimiyeti ve amHoid boyama 
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özelliklerine sahip bir maddenin varhg1 ile karakterizedir (l ,3;33). 

Eksantrik yerleşimli ~ükleusu olan ovalden yuvarlaga kadar degişen hücreler, 

geniş poligonal veya ig şeklinde hücreler veya dar sitoplazmal1 xüçük yuvar

lak hücreler dahil birkaç farkl1 hücre t1pi görülebilir (1,3,31-33}. Oegişik 

miktarlarda sitoplazma ile belli boyalarla gözlenen as1dofil1k granulasyon 

saptanabilir. NOkleuslar çogunlukla pleomorfiktir ve vakuol içerebilir (2). 

Yayma zemininde s1kl1kla Papanicolaou boyas1 ile soluk portakal veya aç1k 

yeşil renkte boyanma gösteren ekstrasellüler amorf madde y1g1nlar1 görülür; 

bu madde amiloiddir. Kuşkulu vak'alarda ve MTC tan1s1n1n do~rulanmas1nda 

amiloidin gösterilmesi ve kalsitonin için pozitif immunohistokimyasal boyama 

gereklidir (1,32) . 

İnce igne aspirasyon biopsisin1n preoperatif degerlendirmeyi gerek

tiren vak'alar1n tan1nmas1, bazal veya stimüle serum kalsitonin düzeylerinin 

belirlenmesi, paratiroid ve adrenal meduller hastal1k olas1l1g1 yönünden 

tarama yap1lmas1 ve cerrahi olarak total tiroidektominin gerekliligine karar 

verilmesi konular1nda potansiyel avantajlar1 vard1r. 
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MEDULLER TİROİD KARSİNOHU (HTC) 

HTC hastaları herhangibir yaşta etkileyebilir . Ailesel vak'alarda 

çocuklar da etkilenebilir. Bu vak'alarda tanı yaşı daha küçük olma eOilimi 

gösteri r {l,2,36) . Sporadik türde bayanlar için bir üstünlük olsa da ai lesel 

vak'alarda otozomal dominant kalıtım modeli nedeniyle cinsiyet oranı eşittir 

(1). 

MTC'nun klinik geliş şekli çok degişkendir ve tanı yöntemine göre 

degişir (1,2,3) . Çogu hasta bir veya çok sayıda, agrısız fakat sert tiroid 

nodülü il e gelebilir. Vak ' alar1 n yaklaşık %50 ' sinde tanı s ı rası nda belirgin 

nodal metastaz görül ür (1) . İlerl emiş lokal hastal ık ve trakea, larinks veya 

ösofagusun invazyonu nedeniyle öksürük, ses kls ı kl10 1 veya disfaji semptom

l ar ı olabi l ir . MTC'nda %15 il a 25 vak'ada baş l ang ı çta üst mediasten, akci

gerler, karaciOer, kemik gibi organl ara uzak metastazlar dikkati çekebilir 

(1). Bariz derecede yükselmi ş bazal kalsitonin düzeyine sahip hastalarda 

( >20.000pg/ml) belki de intestinal su ve elektrolit sekresyonunun kalsito

nin taraf1ndan uyar1lması ile ilgili olarak önde gelen şikayet agır diare 

olabilir (2,3,34). Kalsitonin dlşında aş1r1 bir hormon üretimi olursa geli ş 

semptomları o hormonun hipersekresyonu ile ilgili olabilir (ACTH, prosto

glandin, v . ş.) (1,2,3) . 
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MTC İLE İLGİLİ KLİNİK SENDROMLAR 

MTC'nun klinik ortaya ç1k1ş şekli ve tümörün daha sonraki biyolojik 

davran1ş1 bu sınıflandırmaya göre degişebilir. MTC'nun başl1ca üç klinik 

ortaya çıkış tipi vardır (1,2): 

1- Sporadik MTC, 

2- Multipl Endokrin Neoplazi tip 2a (HEN-2a) ile birlikte olan MTC, 

3- Multipl Endokrin Neoplazi tip 2b (MEN-2b) ile birlikte olan MTC. 

%50'den daha fazla MTC vak'as1nda tiroid nodülü veya bilinmeyen 

primer kaynaklı metastatik karsinomun degerlendirilmesi sonucunda tanı 

konacak ; daha küçük bir oran ise Multipl Endokrin Neoplazi (MEN) tip 2a için 

aile taraması sonucunda tanınacaktır (2). Hastalarm %10 ila 20'sinde tiroid 

t ümörleri yönünden pozitif aile anamnezi, hiperkalsemi veya feokromositoma 

bulgusu olabilir (1). İdeal olarak ailesel formlardan birisine sahip olan 

hastalara hastalıgın klinik bulgusu ortaya çıkmadan önce biyokimyasal tarama 

yöntemleri ile tanı konmalıdır. Ailesel formlar endokrin ve/veya nöroendok

rin lezyonlarla birliktedir. Sipple sendromu (multipl endokrin neoplazi-MEN

tip 2 veya 2a) aileseldir (1,2,35) ve MTC' ve C hücre h'iperplazisi, adrenal 

feokromositoma ve adrenal medulla hiperplazisi ve paratiroid hiperplazisin

den oluşur (1,2,14). En az yaygın olan, fakat en ayırdedici geliş şekli MEN 

tip 2b olarak sınıflandırılan ve MTC, mukozal nöromata ve marfanoid vücut 

yap1srndan oluşan klinik sendromdur (1-3,27,29). MEN sendromlarının herbiri 

MEN geninin tam bir penetransı fakat degişken ifadesiyle birlikte olan oto~ 

zomal dominant geçi.ş gösterir. Etkilenen hastaların herbfri sendrom kompo

nentlerinin mutkaka hepsini degil, fakat bir k1Smın1 geliştirecektir (1,2, 

3) . MTC, MEN 2a ve MEN 2b'ye sahip hastalar1n %100'0nde ortaya çıkar (3). 

Son zamanlarda yapılan çalışmalar MTC'ndan sorumlu olan genin 10. 

kromozom üzerinde yer aldıgrnı göstermiştir (1, 2). 
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Sporadik MTC: 

Hastal1gın bu formu çogunlukla yaşamın beşinci veya altıncı dekadın

da palpabl bir boyun kitlesi şeklinde ortaya çıkar (3). Soguk tiroid nodülü

nün degerlendirilmesi MTC tanısına yolaçan en yaygın klinik geliş şeklidir . 

Klinisyenin MTC'ndan kuşkulanmasına yolaçabilen tek klinik görünüm diare ile 

ilgili sendromun (2,3,34) veya kalsifiye tiroid nodülüne ait radyografik 

bulgunun varlıgı olabilir. Çogunlukla cerrahi işlem sırasında tümör dokusu

nun frozen-section analizi veya daha seyr~k olarak preoperatif ince igne 

biopsis1 sonucunda tanıdan kuşkulan1l1r (2). 

Multipl Endokrin Neoplazi (MEN) Tip 2a: 

MTC, feokromositoma ve paratiroid neoplazisinden oluşan MEN tip 2a 

genetik olarak otozomal dominant özellikte iletilir (1,2,3) . Klinik hastalık 

ilk olarak 196l'de Sipple tarafından açı kça tanımlandı (1,2,35); 1968'de 

Steiner ve ark . tarafından MEN tip l'den ayrı bir sendrom olarak s1n1fland1-

r1ld1 (2). Bu sendromdaki tiroid tümörünü meduller tipte tiro1d karsinomu 

olarak sınıflandıran ilk kişi Williams't1 {2); MTC'nun, C hücrelerinin 

neoplastik süreci oldugunu ve bu yüzden o zamanlar yeni keşfedilmiş olan 

peptid kalsitonini Oreteb1lecegini ileri sürdü (2,9,10). Daha sonra birçok 

araşt1r1cı tarafından yapılan ç.al1şmalar bu peptidin tümör tarafından 

Oret1ldigini gösterdi (1,2,14). 1971 'de Melvin ve ark. herediter MTC'nun 

tanınmasında provoke edici testlerin yararıni gösterdi (l,2,14,15). Bir MEN 

2a ailesinin 12 bireyinde kalsiyum infüzyonundan sonra serum kalsitonin 

düzeyinde tutarlı bir yükselme görüldü; bunların ll'inde tiroid hastalıgına 

ait hiçbir klinik bulgu olmadıg1 halde operasyon sonrası dönemde yapılan 

histopatolojik inceleme ile MTC tanısı kondu. Bu çalışmalar, erken evreler

de, belki de metastatik hast~lık gelişmeden önce prospektif tarama teknik

leri ile MTC'nu tanımanın mümkün olabilecegi kavramına yol açtı. Tiroidal C 
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hücresi hastal1g1 süreci, en erken saptanabilen C hücre hiperplazisi lezyo

nundan belirgin MTC'na kadar degişen histolojik ilerleme gösterir. Klinik 

olarak palpabl tümörü olan hastalar dördüncü veya beşinci dekada kadar 

ortaya ç1kmayabilir (3) . Bu tümörler çogu hastada yavaş büyürken baz1 l arrnda ' 

hızlı tümör büyümesi ortaya çıkabilir. Potansiyel olarak etkilenmi ş aile 

bireylerinde prospektif tarama yöntemleri ile bu anormallikleri saptamak her 

zaman mümkündür. Sonuçta, prospektif taramadan önce 33 olan· ortalama tan1 

yaşı 1980'lerin başında 13 yaşına kadar düşürülmüştür {2,36) . 

Kalsitonin assay'lerinin spesifisite ve sensitivitesinde düzelmeler 

ile son zamanlardaki tanı yaşı ortalamas1n1n lO'un altına inmiş olması 

· muhtemeldir (2). 

Adrenal Medul l er Hastalı k: 

Feokromosi t oma , MEN 2a gen taşıy ı cıları nı n yaklaş ı k %50' sinde ortaya 

çı kar. Prospektif olarak taranmı ş ailelerde kl i nik olarak önemli adrenal 

medul l a hastalıgının tanıs ı degişmeksizin C hücresi hastal ı gı tanısını 

izler , yine de C hücresi hastalıgından önce gelen birkaç feokromositoma 

örnegi vardır (1,2,13). Bazı istisnalar tan1mlanm1ş olsa da feokromositoma

lar hemen her zaman intra-adrenal bölgede yerleşmiştir (2,37) . En erken 

klinik ortaya ç1kış şekli dönemler halinde gelen aş1rı sinirlilik, başagr1 -

lan, palp~tasyon ve anksiyete hissidir . Sıklıkla bu semptomlan anksiyete

nin neden ·olabileceg1 semptomlardan ayırmak zordur. Hipertansiyon bu evrede 

neredeyse hiç gözlenmez (2). Prospektif tarama sıras1nda en erken gözlenen 

biyokimyasal anormallik 24 saatlik idrarda epinefrin ekskresyonunda ve 

epinefrin/norep1nefrin oran1nda yükselmedir (2,13,38). Çogunlukla norepinef

rin ekskresyonu hastal1g1n gidişinde geç dönemlere kadar artmaz; büyük 

tümörlerde bile 24 saatlik idrarda epinefrin/norepinefrin oranının artmasına 

neden olacak şekilde nispeten daha fazla epinefrin üretimi vard1r {2,13) . 
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Büyük feokromositomalarda hipertansiyon olabilir de, olmayabilir de. Beta 

adrenerjik benzeri etkileri belirgin olan ep1nefrin üretiminde relatif bir 

artış, muhtemelen hastalıg1n erken dönemlerinde hipertansiyonun görülmeme

sini açıklayacaktır. Histolojik anormallikler de adrenal medulla hiperplazi

sinden multisentrik feokromositomaya kadar ilerleme gösterir (2). Adrenal 

medulla kapsülünün invazyonu ilerlemiş feokromositomalarda yaygın olarak 

görüldügü halde klinik metastaz bulgusu nadirdir (2). 

İlerlemiş feokromositoma'da anormal katekolamin üretiminin ve Kompu

terize Tomografi (CT) veya Magnetik Resonans Görüntülemesi (MRI) yardımıyla 

intra-adrenal kitlenin gösterilmesi ile tanı konur (2) . Ekstra-adrenal feo

kromositomadan kuşkulanılan vak'alarda, tümörü lokalize etmek için kromaffin 

dokuda yogunlaşan bir katekolamin analogu olan 1-131 meta-fodobenzilguanidin 

(MIBG) kullanılabilir (2,39) . Erken adrenal medulla hastal1g1 tanısı daha 

zor olabilir. Anormal idrar katekolamin ekskresyonu ve CT veya MRI taraması 

ile adrenal kitlenin saptanamad1gı durumlarda I-131 MIBG taraması bir veya 

heriki adrenal glandda anormal uptake gösterebilir (2). Tanıyı kanıtlamak 

için cerrahi eksplorasyon tek yol olabilir . 

Hiperparatiroid1zm: 

Hiperparatiroidizm, MEN 2a' nm üç klinik ortaya çı k1 ş şeklinden en 

az rastlananıdır. MEN tip l'de ise etkilenmiş aile bireylerinin hemen hemen 

%100'0 40 yaşına kadar hiperkalsemi geliştirir (2). Bili.nen MEN 2a gen taş1-

y1c1larınm %10-2S'i çogunlukla üçüncü dekaddan sonra olmak üzere hiperpara

tiroidizm geliştirecektir (l,2,14,40 ,41) . Saptanan en erken fonksiyonel 

anormallik, kalsiyum infüzyonu ile paratiroid hormon sekresyonunda tam 

olmayan bir supresyondur (2). Klinik olarak hiperkalsemi, hiperkalsiOri, 

ürolityazis ve paratiroid hormonun sebep oldugu kemik hastal1g1 ile birlik

tedir. En sık görülen şekil multiglanduler paratiroid hiperplazisidir (1,2, 
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14); ilerlemiş hastal1g1 olan yaşl1 hastalarda multiglanduler adenom oluşumu 

da görülür (2,40,41). Genç ve prospektif olarak taranan aile bireylerinde 

hiperparatiroidizmin klinik bulgusu hemen hiç görülmez , buna karş1l1k para

tiroid glanduler doku hiperplazisi vard1r (2,13). Hastal1gın başl angıcının 

geç olmas1 ve muhtemelen bir veya iki paratiroid glandının C hücresi hasta-

1 ıgı nedeniyle yap1lan tfroidektomi s1rasında ç1 karılm1ş olması, böylece 

kısmi tedavi .uygulanması nedeniyle etkilenmiş genç hastalarda hiperparati

roidizm bulgusu görülmeyebi l ir (2,13). Bu hastalardan bazıları daha ileri 

bir tarihte hiperparatiroidizm geliştireb i leceginden yaşam boyunca her on 

y1lda bir bir veya iki kez serum kalsiyum konsantra.syonunun ölçümü aile 

bireyl erinin devam eden takibinde önemli bir parçad ı r (2). 

MEN 2a 'nı n Oegişken Formları: 

Herediter MTC çogunlukla MEN 2a sendromunun diger komponentleri ile 

birliktedir . Fakat en az iki MEN 2a ailesinde herediter MTC'nun gözlenen tek 

ortaya çık1ş şekli ol dugu b i l diri lmiştir (2 ,3,42) . Farndon ve ark. (2 ,3,42) 

bu durumu "ailesel non-MEN HTC" olarak degerlendirmiş ve MTC klinik gidişi

nin MEN 2a's1 olan diger ailelerle kıyaslandıgında bu ailelerde daha sessiz 

oldugunu ve ha·stalardan hiçbirinin MTC'ndan dolayı ölmedi91n1 bild i rmiştir 

(3) . Bunun ayr1 bir semptomu mu, yoksa genetik komponentin MEN 2a . sendromu

nun bütün belirtilerinin başlangıcını geciktirecek şekilde modifiye oldugu 

sade bir MEN 2a varyantını mı yansıtt1.g1 konusu açık degildir (2) ~ Hastalık 

otozomal dominant geç i ş gösterir. MEN 2a'lı hastalara göre yaşamda daha 

ileri bir dönemde ortaya ç1kar . MTC için tanı yaş1 daha yüksektir (ortalama 

45 yaş, 15-72) (3). 

Kutanöz cilt lezyonlar1 olan ·iki MEN 2a ailesi hakkında bildiriler 

olmuştur (2-). Heri ki ailede de s1rtın periskapuler bölgesinde ortaya çıkan 

pruritik ve pigmente papüler cilt lezyonlar1 MTC gibi' otozomal dominant 
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özellikte iletilen kutanöz liken amiloidozunun bir formu olarak karakterize 

edilmiştir. Bu ailelerden birinde cilt lezyonunun C hücre hiperplazisi 

gelişiminden önce görülmesi, gen taş1y1c1s1 durumunun önceden belirlenmesi 

konusunda potansiyel yararl1l1k gösterebilir. 

MEN Tip 2b: 

MEN tip 2b (veya MEN 3) olarak adlandırılan bu sendrom MTC ve C 

hücre hiperplazisi, feokromositoma ve adrenal medulla hiperplazisi, multipl 

mukozal nöromalar ve gastrointestinal ganglionöromalar ile muskuloiskeletal 

anormalliklerden oluşur. Sendromun klinik özellikleri ilk kez 1966'da 

Williams ve Pollock tarafmdan tam olarak toparlanm1ştır (1,2,43). 

Bu sendroma sahip hastalar gastrointestinal traktus boyunca gang1io

nöromatozis; dilin distal kısmı üzerinde, orofarinkste ve gözkapaklarında 

subkonjonktival alanlarda yerleşmiş karakteristik mukozal nörornalar; kalın

laşmış dudaklar ve marfanoid özellikler ile tanınır (1-3,27,29). Hiperpara

tiroidizm MEN 2b'de hemen hiç gözlenmez (2). Mukozal nöroma sendromunun 

klinik spektrumu oldukça degişken olabilir; bazı hastalarda bariz nöromalar 

görüldO~ü halde bazılarında klinik ortaya ç1kış daha sessizdir. Erken 

çocukluk döneminde en yaygm ortaya çıkış şekli gastrointestinal traktus 

boyunca varolan nöromalar ve kolonik motilite deg1şikli{J1 nedeniyle konsti

pasyon, megakolon, kolik, adale kasılması, obstroktif semptomlar ve diare 

dahil birtak1m gastrointestinal bozukluklardır (1,2,43,44). Nörofibromato

zis'te bulunan benzeri gastrointestinal sistem lezyonları ve feokromosi

tomalar nedeniyle MEN 2b, von Recklinghausen hastalıgına benzerlik gösterir 

(1,2,43). Marfanoid özellikler uzun ince ekstremiteler, azalmış vücut yagı, 

degişmiş Ost/alt vücut oranı, femoral epifiz kayması ve pektus ekskavatum 

dahi 1 çeşitli ; skelet sistemi. anormallikleri ile zayıf adale gelişimini 

kapsar (l,2,43,44) . Bazı hastaların HTC'larmda sinir büyüme faktörü tanım..:. 
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lanm1şt1r (1); tümörün bu ürününün MEN 2b hastalar1nda görülen nöral lezyon

lardan sorumlu oldugu ileri sürülmüştür. Yine de nöral lezyonlar sıklıkla 

MTC'nun gelişmesinden birkaç sene kadar önce ortaya çıkabilir (1,2,27). 

MEN 2b ile ilgili olan MTC genellikle MEN 2a'da bulunana göre daha 

agressiftir (1,2,3,44). Bazen bir yaşından önce gelişir. Metastatik hastalık 

genellikle erkenden ortaya ç1kar (2,15). Carney ve ark. MEN 2b'ye sahip 

hastalarda beş senelik hastalıksız yaşam oranını %35'ten daha az bulmuşlar

dır (2,3,44). MEN 2a'da görülen MTC ile ilgili bilateral ve multisentrik 

histolojik degişiklikler MEN 2b'de de bulunur; hızlı büyüyen tümörlerde 

tümör içinde çökmüş daha az miktarda amiloid bulunabilir (2). 

Bu sendroma sahip kişilerin yaklaşık yarısında feokromositoma ergeç 

tanınır. Feokromositomalar bilateral ve multisentriktir. MEN 2b'de malign 

feokromositoma yaygın degildir (2). 

Bu hastalar ailesel hastalıga sahip olabilir ( > %50), bazı vak'alar 

belirgin spontan mutasyonlarla ortaya çıkabilir (1). 

MEN tip 2b otozomal dominant özellikte iletilir. Sendroma sahip 

aileler tanımlanmıştır, fakat bu aileler literatürde tanımlanan hastaların 

azınhgını oluşturur (2). Orta veya ileri yaşa kadar oi an yaşam tanımlanmış 

olsa da (1,2,27) MTC'nun virulansı geniş ailelerin nis.peten daha nadir 

görülmesi (1,2,15,45) için en muhtemel nedendir. 
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MTC TARAMASI 

MTC'lu hastalar1n degerlendirilmesinde en önemli diagnostik test 

serum kalsitonin düzeylerinin ölçümüdür. MTC ile ilgili aile anamnezi 

olmayan hastalara s1kl1kla ilk kez operasyon s1ras1nda tanı konur ve serum 

kalsitonin düzeyleri operasyon sonras1 döneme kadar ölçülemeyebilir. 

Kalsiyum ve pentagastrin I.V. olarak verildiklerinde C hücre hiper

plazisi ve MTC olan hastalarda serum kalsitonin düzeylerinde önemli derecede 

yükselmeye neden olduklar1 halde normal bireylerde böyle bir etkileri yoktur 

(1,2,3) . Tarama çal1şmalar1nda lml 1zoton1k NaCl çözeltisi içinde suland1-

rılm1ş , vücut ag1rlıg1nın kg'ı başına O.Sug pentagastrin'in 5-10 saniyede 

İ . V. olarak injeksiyonu ile yap1lan pentagastrin testi kullanılır. Kalsiyum 

glukonat (2mg/kg/ldak)'ın hemen arkadan verilen pentagastrin (O.Sug/kg/5-10 

san) ile kombinasyonu, tek başına Ca-glukonat (2mg/kg/ldak}, pentagastrin 

(0.5ug/kg/5san) ya da Ca-klorür (3mg/kg/10dak)' ün neden oldugundan daha 

yüksek kalsitonin düzeylerini saglar (2,3,11) . Testin yan etkileri minimal

dir; geçici sıcaklık hissi, klzarma ve bulant1 olabilir (3). Ca ve penta

gastrin verilmesinden önce ve 1,2,3,5,10 ve 15 dakika sonra kalsitonin 

düzeyi ölçümleri yap1l1r. Çogu kişide 2 veya 5 dakika içinde en yüksek 

kalsitonin degeri gözlendiginden işlem süresinin buna uygun şekilde 

klsalt1lması d·iagnost1k d~ruıuou etkilemeyecektir (2). Plazma örnekleri 

-70'C de, kalsitonin immunoreaktivitesinde herhangibir kayıp olmaksızın 

güvenle saklanabilir (3). 
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HEN Tip 2a: 

Herediter MTC taramalar1 belki de 1 yaş1nda olmak üzere erkenden 

başlat1lmal1, pozitif test sonucu bulununcaya kadar her sene tekrarlanmal1-

d1r. 35 yaş1ndan sonra tarama daha seyrek olarak, her iki veya beş senede 

bir yap1labilir (2). Risk alt1ndaki herbir aile bireyinde senede bir kez 12 

ve 24 saatlik katekolamin (2,13,38) ve iki senede bir serum kalsiyum kon

santrasyonu ölçümü yap1lmal1d1r. 

3 yaş gibi küçük bir yaşta C hücre hiperplazisi geliştiren çocuklar 

ve metastatik hastalıg1 olan 6 yaş1ndaki bir çocukla (2,15) ilgili bildiri

ler olmuştur . Ayr1ca çal1şmalar , çocuklar1n %90'dan fazlas1n1n erken tarama

n ı n bir sonucu ol arak iyi l eştig i ni (2 , 15,40) , prospekt i f t arama ile tan ı s1 

konmuş az sayıdaki çocugun (%2-5) metastatik hastal1ga sahip oldugunu 

göstermektedir . Bu nedenlerle taraman1n öncel eri önerilenden (1,2,12,18) 

daha küçük bir yaşta , hat ta bir yaş1 nda başl atıl mas 1 uygun olacakt1r. Bir 

yaşında bir çocugun taranması kol ay olmasa da sadece bazal ve pentagastrin 

sonras1 3 veya 4. dakika örnekl erinde kal sitonin ölçümü yapılarak test 

uygulanabilir. Çok küçük çocuklarda feokromositoma son derece nadirdir; 

feokromositoma olas1l1gın1 düşündüren semptomlar olmadıkça çocuk, 12 veya 24 

saatlik idrar örnegini toplayacak duruma gelinceye kadar bu hastalık yönün

den taramaya alınmayabilir (2). 

Birçok büyük ailede hastalıg1n başlangıç yaşı üzerine yapılan çalış

malar (1,2,36,46» MTC geliştirmesi beklenen hastalarrn ".95' inin 35 yaşına 

kadar anormal pentagastrin testi geliştirdigini göstermiştir . Bu nedenle 40 

yaşrna kadar iki, daha sonra beş sene aral1klarla olmak üzere 35 yaşından 

itibaren tarama s1kl1gın1n gittikçe azalt1lması önerilmektedir (2). 
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MEN Tip 2b: 

Bir çocukta mukozal nöroma fenotipinin tanınmas ı MTC tanısı yönünden 

fizisyeni uyarmalıdır . Bir kişide provoke edici test yardımıyla C hücre 

anormalliQinin kanıtlanması yüksek MTC olas1l1Q1n1 gösterir ve mümkün olan 

en erken yaşta tiroidektomi kararına götürür. Mukozal nöroma fenotipi penet

ransının %100'den daha az olmas ı da mümkündür (2). Fenotipe sahip bir anne

babadan dogan bütün çocuklar dogumda nöromaları olsa da olmasa da MTC için 

taranmalıdır. Rutin tarama, MEN 2a için olandan farklı degildir; sadece 

hiperparatiroidizm MEN 2b'de nadiren bulunur (2). 

Diger Tarama Çalışmaları: 

Bil inen ailel erde 12 veya 24 saatli k idrarda katekolaminler in ölçümü 

ile yapılan y ı llık prospekti f feokromositoma taramas ı erken dönemdeki feo

kromos i tomanın saptanması na izin verir . Deneyimler, bu tümörlerin %5-lO'dan 

daha fazl asını adrenal medul l a hiperplazisi safhasında tanımanı n zor oldugu

nu, fakat küçük feokromositomal arın önemli klinik problemler haline gelmeden 

önce tanrnabildiQini gösterir (2, 13,37 ,38). İdrarda VMA ölçümü erken feokro

mositoma tanısı için faydalı degildir (2 ,38). 

Test Sonuçlarının Yorumlanması: 

Prospektif tarama çabalarında pentagastrin testi ile kombine 

kalsiyum/pentagastrin testi (2.,3 ,11) kullanılmıştır . Bazal kalsitonin 

konsantrasyonu. normal bulunan kişilerde pentagastrin veya kals1yum/penta

gastrin'e cevabın belirlenmesi potansiyel olarak etkilenmiş bir aileden 

gelen bireydeki anormal sonucu degerlendirmede daha fazla kesinlige (presiz

yon) izin verir (2) . Belli bir sonucun önemini belirlemek için belli bir 

ailedeki normal bilgiye sahip olmak faydalıdır . Bireysel bir MEN 2a gen 

taşıyıcısında normal bir test sonucundan anormale geç i ş döneminde sonuçların 
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dalgalanma göstermesi kaç1n1lmazd1r (l,2,12). Total tiroidektomi yap1lmas1 

için karar, mutlaka arka arkaya yapılmış olmas1 gerekmeyen iki anormal test 

sonucuna dayandırılmalıdır {1,2,12,13). 

Bazal kalsitonin düzeyi 200pg/ml'den küçük olan ve MTC gelişme ris

kini taşıyan bir hasta için lOOOpg/ml'nin üzerindeki uyarılmış kalsitonin 

düzeyleri anormaldir ve operatif müdahalenin gerekli oldugunu gösterir. 

Serum kalsitonin düzeyleri orta derecede yükselmiş olan (300-lOOOpg/ml) 

hastalar gözlenip düzenli aralıklarla (6 aylık) yeniden test edilebilir (3). 

Bu hastalarda başka bir yaklaşım da selektif inferior tiroidal ven {ITV) 

kateterizasyonudur {2,3). Femoral venler yoluyla sag ve sol boyun, hepatik 

ven ve periferik venler içerisine birkaç sabit kateter yerleştirilerek 

pentagastrin injeksiyonundan 0,1,2 ve 5 dakika sonra herbir kateterden kan 

örnekleri alınır . Bu yöntem ile hiçbir False-pozitif sonuç gözlenmemiştir. 

Selektif ITV kateterizasyonu, uyar1lmış periferik kalsitonin düzeyleri 

sınırda olan hastalarda erken dönemde HTC tanısı için güvenilir bir 

yöntemdir. 

Test sonuçlarının yorumlanması bazı özel durumlarda zor olabilir. 

Yükselmiş bazal serum kalsitonin düzeyinin pentagastrin injeksiyonuna ragmen 

daha fazla artış göstermemesi assay artefakt1, ektopik olarak kalsitonin 

üreten bir başka tümör, renal yetersizlik, egzersiz veya tiroidit nedeniyle 

anormal kalsitonin salımmını gösterebilir (2). Seyrek olarak MTC'lu bir 

hastada da kalsiyum veya pentagastrin ile daha fazla uyar1lamayan yükselmiş 

bazal serum kalsitonin konsantrasyonu saptanabilir. 

Kalsitonin yükseklig1 nedeninin açıklanması zor olabilir. Serum 

kalsiton1n konsantrasyonunda hatah assay ile ilgili yükselme, çogunlukla 

serum örneQinin {normal bir sonucun görülecegi} bir başka kalsitonin radyo

immunoassay'inde ölçümü veya monomerik kalsitonin'e spesifik bir teknigin 

kullanılması ile anlaşılabilir •. Renal yetersizlik nedeniyle serum kalsitonin 
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düzeyinde yükselme, serum kreatinin düzeylerinin ölçümü ile dogrulanabilir. 

Serum kalsitonin düzeyinde egzersiz veya tiroidit nedeniyle olan yükselmeler 

çogunlukla dikkatli bir anamnez ve testin tekrar1 ile tan1nabilir. 

Sporadik MTC olan Hasta Aileleri Taranmal1 m1? 

Aç1kça sporadik MTC'na sahip olanlar1n belli bir yüzdesinin (%10-20) 

daha yak1ndan bir muayene ile herediter MTC'nun sporadik geliş şekli oldugu 

görülecektir (2,47). Klinik olarak hastan1n sporadik veya ailesel hastal1ga 

sahip oldugunu belirlemek s1kl1kla imkans1zd1r. Aç1kça sporadik MTC'lu bir 

hastanın aile bireylerinin taranmas1 karar1 spesifik kriterlere dayand1nl

ma l 1dır (2) . Operasyon s 1rasrnda karş1 lobda gösteri 1 ebilir tümör bulgusunun 

saptanamad1g1 tek taraflı bir tümörün varl1g1 da hered1ter MTC tan1s1n1 

ekarte ettirmez. Tümörü çevreleyen normal tiroid dokusundan al1nan kesitler 

C hücre hiperplazisi veya bilateral MTC bulgusu yönünden muayene edilmeli

dir. C hücre hiperplazisi ile birlikte olan baz1 sporadik MTC örnekleri 

tanımlanmış olsa da, multisentrik C hücre hiperplazisi bulgusu en çok here

diter MTC ile uyumludur (2,30). 

Aile anamnezi ile ani ölüm, t1roid cerrahisi veya 1y1 tan1mlanamayan 

tiroid kanseri nedeniyle ölümün ortaya konması herediter hastalık kuşkusunu 

uyand1rmal1d1r (2). özel bir tarama testi uygulanmad1kça herediter MTC 

vak'alarrnm sadece %60 1 1 70 yaş1na kadar saptanabild1g1nden (1,2,46) nega

tif bir .aile anamnezi MTC olas1J1g1n1n ekarte edilmesi için tek baş1na 

yeterli degild1r. 

Primer cerrahi sırasında hem~tiroidektomi uygulanması, daha ileride 

herediter MTC tan1s1 dogrulandıgında kar1ş1kl1ga yol açabilir. Bu durumda 

~entagastrin testi sonucu pozitif bulunursa karş1 taraf t1roid lobu cerrahi 

olarak ç1kar1lmalıd1r (2). 
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Sporadik MTC: 

Sporadik MTC için hiçbir spesifik tarama testi yoktur. Tiroid nodOl

lerinin ince igne biopsisinin rutin olarak preoperatif dönemde kullanılması 

muhtemelen operasyon öncesi MTC tanısı oranını arttıracak ve ilk cerrahi 

işlem sırasında uygun operasyon ile sonlanacaktır (2). 

MEN TİP 2 GENETİKLERİ 

Genetik Danışma: 

MEN 2a için gen taşıyıcılarının %90'dan fazlasının 35 yaşından önce 

pozitif pentagastrin testi veya katekolamin anormalliklerine sahip olması 

beklenir (1,2,36,46). Prospektif aile taraması çalışmalarına dayanarak tek 

bir aile bireyinin hastalık geliştirme olasıl191n1 önceden söylemek mümkün

dür {2,36) . Böyle bir bilgi, gen taşıyıcı bir çiftin çocuk sahibi olma konu

sunda bilinçli karar vermesine izin verecektir. 

Gen Lokalizasyonu: 

1987 öncesinde herediter MTC'nun otozomal dominant özellikte iletil

di9i ve herbir aile bireyinin gen taşıyıcısı olma olasılıOının %50, gen 

taşıyıcılarında MTC penetransının ise %90'ın üzerinde olduQu bilinmekteydi 

(2,36). 

önce 20. kromozom üzerindeki genetik. materyalin silinmesinin MEN 2a' 

da görülen spesifik bir genetik anormallik oldugu ortaya konmuş; daha sonra 

herediter retinoblastoma'da oldugu gibi tümör oluşumunun kromozom üzerindeki 

genin bir kopyasının kalıtsal, digerinin mitoz sırasında akiz kaybı sonucu 

ortaya çıktıgı bir mekanizma ileri sürülmüştür (2). 

Yakın bir zamanda MEN 2 geni 10. kromozomun sentromerik bölgesine 

lokalize edilmiş; MEN 2a ve MEN 2b'li aileler üzerinde yap1l~n çalışmalarla 
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bu sonuçlar dogrulanm1şt1r (2) . Baz1 çal1şmalarda tümör dokusunda 10 . kromo

zom DNA's1 kayb1n1n gösterilememesi retinoblastoma'daki gibi bir silinme 

modeli olas1l1g1n1 azaltmaktadır. Bu durumda 10. kromozomda nokta mutasyonu, 

çok az derecede silinmeyle ilgili bir mekanizma veya birçok geni ilgilendi

ren çok basamakl1 bir sürecin varl191 düşünülebilir (2). 

Haritalama çalışmalar1 sonucunda MEN 2 geni lehine saptanan polimor

fik ONA marker'lar1n1n veya muhtemelen gelecekteki birkaç sene içinde tanı

nacak olan marker'ların kullan1m1 gen taş1yıc1s1 durumunun prenatal olarak 

veya dogumda yüksek olas1l1kla (%85-90'ın üzerinde) tanınmasına izin verecek 

ve böylece tarama sürecini basitleştirecektir (2) . 

·. 
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MTC TEDAVİSİ 

MTC'nun kesin tedavisi total tiroidektomi ve titiz santral kompart

man nod disseksiyonu ile bütün tiroid gland1n1n ve onun primer lenfatik 

drenajrnın cerrahi olarak çıkarılmas1d1r (2 ,3). Bunun dışında uygulanacak 

cerrahi disseksiyon ve tedavinin derecesi birçok faktöre ba9l1dır: tanı 

s1ras1nda hastal1g1n evresi, eşlik eden endokrin anormalliklerin varlıg1 

veya yoklugu ve servikal veya uzak metastaz riski (2). 

Tümörün kaynakland1g1 C hücreleri sıklıkla multifokal ve bilober 

tümörle sonlanan diffOz ve bilateral anatomik da9ıl1m göstermektedir (2). 

MTC'nun sporadik formunda vak'alar1n %30'unda bflateral hastallk {1,2,16) 

görülebili r; herediter vak'alarda ise insidans %100'e yaklaşır {1,2,13,16, 

29) . Hered i ter MTC'nda, erken dönemlerde bile karşı taraf tiroid lobunda C 

hücre hiperplazisi insidans1 yüksektir. Bu patolojik degişiklik aç1k karsi

nom gelişiminin bir prekürsörüdür {2,3,44). Ayrıca Sizemore ve ark. (2,47) 

sporadik MTC'na sahip oldugu farzedilen hastaların %19'unun MEN 2a için 

indeks vak'alar oldugunu kanltlam1ştır. Bütün bu nedenlerle hem ailesel, hem . 

de sporadik MTC formlarında total tiroidektomi endikasyonu. vardır. 

MTC'nda bölgesel lenfatik tutulma ins1dansın1n yüksek olması nede

niyle başlangıç operasyonları s1rası.nda santral nod d1sseks1yonu endiked1r 

(2) . Birç<?k geniş seride vak'alarrn %50-63'ünde geliş s1ras1nda se.rvikal 

metastazların varhg1 gözlenmiştir (1,2,16,48). Bir başka seride MEN 2a, MEN 

2b ve sporadik hastalık ·vak'alarında sıras1yla %33, %81 ve %70.6 .oranlarrnda 

bölgesel lenf nodu metastaz1 saptandı (1,2,45) . Çapları l.O cm' den daha az 

olan primer lezyonlarda bile metastaz görület>ilir. Santral nod disseksiyonu

nun ilk operasyo.n s1rasında yapılması, operasyon sonrası dönemde yükselmiş 

kalsitonin düzeylerinin devam etmesi halinde boyunun bu bölgesini yeniden 
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araştırma gereksinimini ortadan kaldırd1g1 gibi persistan hastalık nedeniyle 

ikinci bir operasyon gerektiginde ortaya çıkabilecek hipoparatiroidizm ve 

rekürran laringeal sinir yaralanması riskini de önemli derecede azaltır (2). 

Prospektif aile taraması ile saptanan ve belirgin hiçbir tiroid 

lezyonu olmayan hastalarda total tiroidektomi ve santral kompartman nod 

disseksiyonu bu hastalık için iyileştirici olabilir. Bu grup hastalarda 

cerrahi girişim, kalsitonin düzeylerinde normalizasyon ile sonlanmış ve 

vak'alarm %90'dan fazlasında açık klinik hastalık bulguları kaybolmuştur 

(2,13,15,49). 

Boyunda bütün tiroid dokusunun ç1kar1lmas1 için her çaba sarfedilme-

1 idir. Bu, glandın alt ve üst pollerinin tam disseksiyonunu gerektirfr. 

Birlikte olan paratiroid hiperplazisi ve adenomu ins1dansı yüzünden dört 

paratiroid gland1n1n da kesin olarak tanınması ve muayenesi bu hastalıkta 

zorunludur. Paratrakeal bölgede kalmış herbir paratiroid gland1 için kan 

takviyesinin korunması önemlidir (2). 

Santral nod disseksiyonu, yukarıda hyoid kemikten aşa91da sternal 

çentige ve bilateral olarak internal jugular venlere kadar olan alanı; önde 

infrahyoid ve sternokleidomastoid adaleleri kuşatan derin servikal fascia' 

nın yüzeyel tabakası ile arkada derin boyun adaleleri üzerindeki preverteb

ral fascia arasında yeralan paratrakeal nod bölgesini kapsar (2). Aşagıda 

sternal çentige ve bazı müelliflerin savunduguna göre (2,50) büyük damarla

rın üst yüzüne kadar disseksiyona devam edilmelidir. Gelişte palpabl kitlesi 

veya servi ka 1 adenopatis i o 1 an a il ese 1 MEN 2a veya 2b 1 li hasta 1 arda ve bütün 

sporadik MTC vak'alarında total tiroidektomi ve santral kompartman nod 

disseksiyonu yap1lmal1d1r (2) . Ayr1ca hem alt ve üst jugular bölgeleri, hem 

de jugulodigastrik bölgeler ile posterior üçgenlerin ön yüzlerini kapsayan 

dikkatli sistematik degerlendirme ile heriki lateral servikal lenfatikler 

araşt1r1lmal1d1r. Bütün yumuşak doku dikkatle muayene edilmeli ve büyümüş 
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lenf nodları metastaz varlıg ı yönünden örneklenmelidir . Metastaz bulunursa, 

ilk ol arak Bocca (2) tarafından tanımlanan ve daha sonra Thsel ve ark. 

{2,50) tarafından modifiye edilen kesin bir modifiye boyun disseksiyonu 

yapılmalıdır . Bu, aşagıda klavikuladan arkada trapezius ' a, yukarıda mandi

bula ve infratemporal fossa 'ya kadar tam bir disseksiyonu gerektiri r . Derin 

servikal fasc1a'nın yüzeyel tabakası ile derin tabakası arasında bulunan 

lenfatik drenaj ve yumuşak doku sternokleidomastoid adale, karotis kılıfı 

içerikleri , spinal aksesuar ve hipoglossal sinir korunarak çıkarılmalıdır . 

Palpabl tiroid kitlesine saMp hastalarda vak 1 aların önemli bir 

klSmrnın klinik veya patolojik metastaz bulgusuna sahip oldugu gözlenmiştir 

{1,2,48). Herediter hastal ıg ı ol an .hastalarda i l k operasyondan sonra penta

gastrin ile uyarı lmış kalsitonin yükseklig1 ile kanı tlanan %50' lik mikrome

t astaz insidansı vardır (1,2,14,29). Sporadik MTC'nda vak'al arın sadece 

%45'inde hastalık kontrol edilebilir {1,2,29). Tissel ve ark. 'nın lokal 

metastazı olan ve herediter MTC için titi z bir modifiye boyun di·sseksiyonu 

yapılan hastal arın yakl aşık %30'unda yeniden operasyon ile cerrahi iyileşme

yi gösteren (2,50) çalışmaları boyunda agressif cerrahi yaklaşım için destek 

sagl a.r. 

Sürekli Kalsitonin Yükselmesinde Takip: 

MTC için kesin cerrahiyi takiben bir pentagastrin testi yapılmalı

dır . İki takip degerlendirmesinde normal veya saptanamayan kalsttonin düzey

lerine sahip olan hastalar muhtemelen hastal1ks1zd1r (2,13) . Bazal veya 

pentagastrin ile uyar1lm1ş kalsitonin düzeylerinin, başlang1çta agres.sif 

cerrahi müdahale uygulanan küçük bir kısım hastada bile operasyon sonras1 

dönemde yükselm·iş olarak devam etmes i ve bu durumun varolan metastatik 

hastal1gı yansıtmas1 mümkündür. 

TQmör boyuna lokalize ise reoperasyon endikedir. Boyun dış ı nda 
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metastaz yapm1şsa cerrahi olarak yeniden müdahalenin iyileşme i le sonlanmas1 

muhtemel deOildir. Tümör lokalizasyonunda tümörün talyum veya radyotyotlu 

meta-iodobenzil guanidin (1-131 MIBG) uptake' ini saptamak için radyonüklid 

sintigrafisi; boyun, gögüs ve karacigeri görüntülemek için konvansiyonel CT 

veya MRI teknikleri kullan1labilir (2 ,49 ,50). Bu tekniklerin herbiri ölçüle

bilir bir tümörün varl1g1na bagl1d1r ve mikrometastaz1 saptamas1 mümkün 

degildir. 

Gizli metastatik hastal1g1 lokalize etmek için (2 ,3) selektif infe

rior tiroidal ven (ITV) kateterizasyonu ile Ca ve pentagastrin verilmesi 

s1rasmda serum kalsitonin düzeylerinin ölçülmesi teknigi kullan1lmaktad1r . 

Hepatik venden alınan kalsitonin konsantrasyon farkı nda art 1ş görülmesi uzak 

metastatik hastal1g1 düşündürecektir. Bu tan1 teknikleri ne dayanarak yeniden 

yapı lan operasyonun iyi leşme oran1nda %5-30'un üzerinde art ış saglaması 

mümkündür (2, 47 ,49,50) . Fakat bir hastada boyun dışında uzak metastatik 

hastallgın saptanması yeniden operasyonu önl eyebili.r. Tissel ve ark . ilk 

operasyondan sonra ser um kalsitonin konsantrasyonunda sürekli yükselme 

nedeniyle yeniden opere edilen 11 hastadan 4'ünde serum kals1tonin konsant

rasyonunda normalizasyon tan1mlad1 (2,50) ; operasyon öncesi dönemde kitle 

saptanan bir hastanrn dış1ndaki bütün hastalarda santral ve lateral nod 

mikrometastaz bulgusu vardı . 

Yeterli bir primer operasyonun lokal olarak metastaz yapmış palpabl 

veya gizli tümörü olan hastalarda cerrahi iyileşme iç in en iyi şans1 sagla

d1gı bilinmektedir. Daha sonra uygulanacak olan uygun operasyon hastal1gın 

ilerlemesinde gecikme veya iyileşme ile sonlanabilir ve bu yüzden hakl1 

çıkarılabilir . Yine de klinisyen, kesin tedaviden sonra pentagastrin ile 

uyar1lm1ş kalsit~nin düzeylerinde sürekli yükselme görülen hastalar için 

boşuna bir cerrahi iyileşme umudu yaratmamalıdır (2) . 
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PARATİROİO GLANDI İLE İLGİLİ OOŞONCELER 

MTC operasyonu s1ras1nda paratiroid glandlar1n1n durumu üç genel 

grup içinde degerlendi ri lir: 

a- Sporadik MTC ve normal serum kalsiyum konsantrasyonu; 

b- Herediter MTC ile birlikte bulunan primer hiperparatiroidizm; 

c- Prospektif olarak taranm1ş, normal serum kalsiyum 

konsantrasyonuna sahip erken dönemde herediter MTC'lu hastalar. 

Aç1kça sporadik MTC ve normal seruin kalsiyum konsantrasyonu olan 

hastalarda operasyon sırasında paratiroid glandlar1nın ~ördü de tanınmalı, 

t ümör ve l enf nodlar1 nın yeterl i miktarda çıkarı l mas ı için paratiroid doku

sunun rezeke edtlmesi gerekiyorsa paratiroid dokusu, frozen-section 1le 

histolojik degerlendi rildikten sonra sternokleidomastoid adale içine 

implante edilmelidir (2,50,53). Normal gl andl arda aşırı derecede agressif 

davran1ş hipoparat iroidizm insidansın ı artt1racag1ndan· bundan kaç1nılmal1dır 

(2,47) . 

Herediter MTC ve primer hiperparatiroidizm klinik bulgularını taşı

yan hastalarda muhtemelen hiperplazi ya da adenomatöz degiş1klik1er1e 

birlikte olan multipl paratiroid gland tutulmas1 vard1r (2,13 ,41). Hiperpa

ratiroidizmi olan hastaların dogru olarak tedavisi dört paratiroid gland1n1n 

da tanınmasını gerektirir. Büyümüş bir paratiroid glandı bulunur ve açıkça 

belli olan adenoın görülürse gland çıkar1 lmalı; kalan glandlar daha sonra ya 

sternokleidOt11astoid adale içeris ine (2,50), ya da doıninant olmayan ön kola 

transplante edilmelidir (2). Bazı hastalarda devam eden kalsiyum yOksekligi 

nedeniyle yeniden araşt1rma ve .daha fazla glanduler dokunun çıkar1lmas1 

gerekeceQinden glandlarrn yeri aç1k olarak işaretlenmelidir. Glandların 

hepsinde diffüz hiperplazi saptan1rsa üç buçuk glandın çıkar1lmas1 ve geriye 
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kalan bir gland1n sadece bir bölümünün dominant olmayan ön kola ototrans

pl antasyonu uygundur (2) . Hiperkalsemik hastada hiçbir anormallik bulunmazsa 

paratrakeal veya üst mediastinal bölgede başka bir paratiroid glandının 

olmadıgından emin olmak için santral nod kompartmanının çıkarılması sırasın

da dikkatli bir disseksiyon önerilir . Yine de hiçbir gland saptanamazsa Oç 

gland1n ç1kar1lmas1 ve kalan dokunun ototransplantasyonu endikedir. Bu 

yaklaşım hem rekOrran hiperparatiroidizmin problem oldugu hastalarda daha 

ileri glanduler eksizyonun uygulanmasında kolayl1k saglamakta (2,40), hem de 

hipoparatiroidizm gelişme riski olmaksızın boyunun yeniden operasyonuna 

izin vermektedir . 

Prospektif tarama yöntemleri il e saptanm 1 ş, erken herediter MTC ve 

normal serum kalsiyum konsant rasyonuna sahip hastal arın oldugu üçüncü grupta 

izlenmesi gereken yol yeteri nce açık degi ldir. Total tiroidektomi sırasında 

bir miktar paratiroid dokusunun çıkarıl ması kaç ı nılmaz oldugundan (2,53) 

paratiroid hastal 1g 1 nın gel işmesin i önlenecek veya gecikti rilecektir (2,13) . 

İ leride bu hastal arın paratiroid hastal ıgını geli ştirmeler i kesi n olmadıg ı n

dan paratiroid dokusunun korunması daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır. 

Operasyon sonrasında serum kalsiyum düzeyleri yakından izlenmeli, 

normal sınırlarda stabilize oluncaya kadar düzenli bir esasa göre davranıl

malıdır (2) . Hipokalsemi için kalsiyum ve vitamin O takviye ed1cileriyle 

uygun bir tedavi planı .düzenlenmelidir. 

ADRENAL _GLANDLA İLGİLİ OOŞONCELER 

Sporad1k MTC'nda Ta~ip: 

Ailesel olmayan bir MTC vak'asında feokromositoma riski gerçekten 

düşük ol acakt1r; yine de preoperatff dönemde ince iQne biopsi si ile MTC 

tan1s1 konan bir hasta ailesel MTC için indeks vak'a olabilece~inden (2,47) 
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feokromositoma yönünden haz1rl1kl1 olmal1 ve tarama işlemleri yürütül

melidir. 

Herediter MTC İdaresi: 

Herediter veya ailesel MTC olan bütün hastalar feokromositoma 

gelişme riskini taşır. Ailesel MTC vak'aları 24 saatlik idrarda epinefrin ve 

norepinefrin düzeyleri ve adrenal glandlar için uygun görüntüleme çalışma

ları ile operasyon öncesi dönemde taranmalıdır. Bütün bu çalışmalar normal 

ise anestezi indüksiyonu sırasında hipertansif kriz riski son derece düşük

tür. Anesteziolog, herhangi bir kriz anında hipertansif medikasyonun hazır 

bulundurulması için ailesel anamnez yönünden uyanık olmal 1d1r (2). Tanısı 

konmamış bir feokromositoma varlıgında anestezik indüksiyon sırasında hiper

tansif kriz meydana gelebilir. Bu durumda kan basınc1 kontrol edilene kadar 

5 mg'lık artışlar halinde intravenöz verilen fentolamin ile alfa adrenerjik 

blokaj veya nitroprussid infüzyonu uygun bir tedavi olacaktır . Ayrıca taşi

aritmilerin tedavisi için artan dozlar halinde t.V. verilen 1 mg propranolol 

ile beta adrenerjik blokaj da endikedir (2). Kanıtlanmış adrenal medulla 

hastalıgı olan hastalarda anormal doku, tiroidektomiden önceki ayrı bir 

operasyon ile ç1karılmal ıd1r. Çıkarılması gereken adrenal doku miktarı 

tartışmalıdır. MEN 2'ye sahip ailelerde adrenal medulla hastalıgın1n tedavi

sinde farklı yaklaşımlar vardır. Bazı cerrahlar sadece gösterileb11 ir feo

kromositomas1 olan adrenal glandları çıkarırken (2,13) digerleri, nadir de 

olsa adrenal meduller malignite olas1hg1 (2,39) ve karşı taraf adrenal 

gland1nda %50'lik feokromositoma gelişme olas1l1gı yüzO~den pr1mer operasyon 

sırasında bilateral adrenalektomi önerirler (2,37 ,39). Böylece daha sonra 

ikinci bir operasyon için duyulacak gereksinim ortadan kald1rıl1r; fakat 

önemli bir feokronıositoma klinigi geliştirmeyecek olan hastalar adrenal 

kortikosteroid eksikligi yönünden riske at1lm1ş olur. Bir d.iger yaklaşım, 
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sadece etkilenen adrenal gland1 ç1karmak olmuştur (2,13). Heriki adrenal 

glandın inspeksiyonu ve palpasyonuna izin vermek ve nadir ekstra-adrenal 

feokromositoma olasıl191nı ekarte etmek için anterior abdominal yaklaşım 

tercih edilir (2,37). Bütün hastalara preoperatff dönemde farmakolojik alfa 

ve beta adrenerjik antagonistlerle tedavi uygulanmal1d1r (2,13). 

MTC KLİNİK GİDİŞİ 

Tedavi edilmemiş MTC'nda muhtemelen tiroid tümörünün prog~essif 

olarak büyümesini lokal, bölgesel ve uzak (pulmoner, hepatik ve kemik) 

metastazlar izler ve vak ' aların büyük bir yüzdesinde ölüm, metastat1k tirofd 

tümörü ya da feokromositoma yüzünden olur (2) . 

Cerrahi tedavinin hastalıgın klinik gid i şini iyi yönde etkiledigi 

hakkında genel bir fikir birli9i vardır . Tümörün büyüklügü , servikal veya 

uzak metastazların yayg1nl191 ve tümör sendromunun tipi yaşam süresini 

etkileyen başlıca faktörlerdir . Samaan ve ark . (1,2 ,54), intraglanduler 

hastal1{p olanlarda hastalık nedeniyle ölüm olasılıQ.ınrn nodal veya uzak 

metastazlı hastalara göre daha az oldugunu bildirerek tümör bOyüklOQü ve 

metastatik hastalık derecesinin hastalık gidişi üzerine etkisini açıkça 

göstermiştir. 

Sporadik MTC: 

Sporadik MTC, MEN 2b ile birlikte olan MTC kadar hızlı büyüme 

göstermese de nispeten daha agress1f bir neoplazmadır ve hastalar herediter 

formda hastal19a sahip olanlara göre daha kötü bir prognoz gösterirler. 

Kakuda ve ark. (1,2,45) aile taraması ile herediter MTC'na sahip oldugu 

saptanan 18 hastada 5,10, ve 20 senelik yaşam oran1n1n sırasıyla %100, %90 

ve %90 oldu~unu buldu. Buna karşılık 17 ~poradik MTC vak'ası için bulunan 
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yaşam oranlar1 s1ras1yla %82.4 , %64.7 ve %43 . l ' dir . Bu klyaslamalarda hasta

lar1n yaş1 ve tan1 s1ras1nda tUmör metastazlar1n1n yayg1nl1Q1 farkl1 idi . 

Daha önceden Samaan ve ark. da benzeri sonuçlara ulaşm1şlard1; fakat yaşa ve 

tutulma derecesine göre uydurulmuş gruplarda yaşam süreleri ile ilgili veri

lerle yapt1klar1 son bir degerlendirmede sporadi k hastal1kl1 152 ve heredi

ter (MEN 2a) hastal1kl1 50 hastanm yaşam oranlar1 arasmda istatistik 

olarak önemli bir farkl1l191n olmad191n1 gösterdiler (1,2,54) . Bu sonuçlar 

primer tümörün biyolojik davran1ş1n1n farkl1 olmad1g1n1 , tam tersine spora

dik MTC'nda yaşam süresini bel i rleyen faktörün tümör metastaz1n1n yayg1nl191 

ve daha büyük ölçü oldugunu düşündürmektedir (2). Yapılan bir başka çalış

mada sporadik MTC 'na sahip hastal arda tan1dan itibaren yedi senelik yaşam 

oran1 sadece %70 olarak bul unmuş , fakat degerl endirilen hastalar1n sadece 

%14'ü hastal 1ks1 z kalm1şt 1 r (3) . 

Herediter MTC 

MEN Tip 2a : 

MEN'ye sahip hastalarda yaşam süresinin artt1r1lmas1 hem tiroid 

tümörünün erkenden saptanmasına, hem de adrenal medulla hastal191n1n uygun 

şekilde tedavisine baglanabilir . Prospektif tarama teknikleri geliştiril

meden önce herediter MEN 2a'ya sahip hastalarda saptanan ortal~ma yaşam 

beklentisi 50 yaŞ kadard1 (1,2,14,41). Ölüm tiro1d tümörünün yay1lmas1 veya 

feokromositoma (aniden} nedeniyle ortaya ç1k1yordu. 

1970'11 yılların başlar1ndan i tibaren birçok grubun yapt1gı çal1şma

lar lokal nodal metastaz varl191nda bile MTC ' nun cerrahi olarak iyileştiril

mesinin mümkün olduQunu gösterdi . Melvin ve ark. (1 , 2,14,55) lokal metastazı 

olan 12 hastadan yedisinin hastal1ks1z hale getirildigini ve 18 y1ll1k 

·takipte 6 hastan1n hastalıksız kald1g1n1, üçünün öldügünü gösterdi (2,13). 
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Başka gruplardaki deneyimler palpabl hastal1g1 olan hastalarda %15-50 

arasında degişen iyileşme oranları ile sonland1 {1,2,40,45,47,49). 

Prospektif tarama tekniklerinin uygulanması ile iyileşme oranları 

daha da yükselmiştir. Prospektif aile taramas1 ile keşfedilen ve total 

tiroidektomi ve santral nod disseksiyonu ile tedavi edilen MEN 2a'ya sahip 

hastaların büyük bir bölümünde serum kalsitonin konsantrasyonu normalize 

olabilir (2). Jackson ve ark. (2,49) hiçbir palpabl hastalıg1 olmayan 26 

hastanın 26'sında da bunu başard1lar. Telander ve ark.'nrn serisinde (2,15) 

1975 ve 1985 y1llar1 arasında prospektif olarak taranan ve hiçbir palpabl 

hastal1g1 olmayan 14 çocugun hepsinde cerrahiden sonra pentagastrinle 

uyarılm1ş serum kalsitonin düzeyleri normaldi . Gagel ve ark. (2,13) 

prospektif olarak taranan 35 herediter MTC'lu aile bireyinden 23'0nün 

anormal kalsiton~n düzeyi gelişir gelişmez tiroidektomiye gönderildigini ve 

bu hastaların hepsi.nin ortalama 14.5 sene süren uzun süreli takipte MTC'ndan 

kurtulmuş oldugunu bildirdi. Vü·kselmiş serum kalsitonin düzeyine sahip, 

hiçbir palpabl hastal1gı olmayan ve aile taramas1 ile saptanan hastalar1n 

uzun süreli prognozlar1 çok iyidir ve hastalıktan iyileşmiş olma şansları 

oldukça fazladır (2). 

MEN Tip 2b: 

Sendromun nispeten nadir olması nedeniyle MEN 2b hastalar1. için 

yaşam süresi istatistiklerinin elde edilmesi güçtür. Kakudo ve ark. (1,2,45) 

11 MEN 2b vak'as1nın 5,10 ve 20 senede s1ras1yla %90.9, %81.8, %40.9'luk 

kümülatif yaşam oran1na sahip oldugunu bildirmiştir ki bu oran MEN 2a ya da 

sporadik tümörler için bildirilen de{lerlere göre oldukça düşüktür. Oç nesil

den oluşan birkaç ailenin varl1{11 MEN 2b tan1s1n1n mutlaka tats1z bir klinik 

gidiş demek olmad1grn1 gösterir (1,2,27). 
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TEDAVİNİN İLAVE FORMLARI 

Boynun yeniden operasyonu ile metastatik hastal1gın tamamen elimine 

edilmesindeki deneyim can sıkıcı olsa da hastal1grn lokalizasyonunda yeni 

tekniklerin kullanım1 ve daha titiz cerrahi disseksiyonlar ile yarar sagla

nabil ir . Uzak metastatik hastal1k için sadece semptomatik rahatlat1c1 bir 

tedavi önerilmektedir (2) . 

Bazı müellifler radyoterapiye cevabın iyi oldugunu (1,2,48} ve 

t edaviye katılması gerekt igini savunmuşlarsa da genel kanı , cevabın kötü 

oldugu şeklindedir (1,2,16, 54}. İnoperabl veya lokal olarak nüksetmiş bazı 

MTC vak'alar ı nda radyoterapinin tümör regresyonu ve uzam1 ş yaşam süresine 

neden oldugu bildiri l miştir (3). Radyasyon t rakeiti ve servi kal fibrozis 

gibi yan etkilerinin varl 1g1 da gözönOne al1narak bu tedavi şeklinin lokal 

olarak i lerl emiş primer veya rekürran hastalıga sahip inoperabl MTC vak'a

lar1 için saklanması önerilmektedir (3). Daha yeni bir bildiride Samaan ve 

ark. (1,2,54) yaşa , hastal1g1n yayg1nl1g1na ve cerrahi müdahaleye göre uydu

rulmuş oldukça fazla sayıdaki MTC ' lu hastada yaşam süresinin hiç radyasyon 

tedavisi almayan hastalara göre çok daha kısa ol dugunu gösterdi . Radyoaktif 

iyot ile tedavinin klinik tabloda etkili olamad1g1 veya minimal rol oynad1g1 

gösterilmiştir (2,3,56}. Teorik olarak, tiroid hormon üretiminde fonksiyonu 

olmadıg1 ve bu nedenle dolaşan iyodu almad1Q1 için C hücrelerinin radyoaktif 

iyottan direkt olarak etkilenmesi beklenmez. Fakat bazı vak'alarda 1-131 

tedavi sinden sonra kalsitonin düzeylerinde azalma oldugu bildirilmiştir 

(2,3,56,65) . Bu durumda 1-131, tiroidin geride kalan folliküler hücreleri 

tarafından yakalanarak yak1nda bulunan C hücrelerinin ind1rekt 1ş1nlamas1na 

neden olmaktad1r. Total tiroidektomi uygulanan hastalarda I-131'1n fayda 
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saglamayacagı da bildirilmiştir (3,57,58). Meta-iodobenz11 guanidin'e 

kovalent olarak baglı olan radyoaktif iyodun daha etkili oldugu kanıtlana

bilir {2,52). 

Kemoterapötik ajanlarla deneyim de can sıkıcı olmuştur {2,3). 

Doksorubisin, streptozosin, etoposid ve bleomisin tek başına ajanlar halinde 

hastalara uygulanmış, önemli düzeyde cevap alınamamıştır . Kombinasyon halin

de kullanılan ajanlar cis-platinum ve 5-fluorourasil, siklofosfamid ve meto

treksat'ı kapsar; fakat bu ajanlar da tümör gerilemesini uyarmada önemli 

herhangibir etkiye sahip degildir. Bu güne kadar bildirilen hiçbir kemotera

pötik rejimin özellikle etkili oldugu bulunmamış ve cevap oranı genellikle 

zayıf olmuştur (2 ,3) . Çeşitli ser ilerde kemoterapiye cevap oranı %15'1 

geçmemi ştir {l ,2, 16,48) . 
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LABORATUAR YÖNTEMLERİ 

HTC, tümör yaş1 ilerledikçe radyografik olarak düzensiz, yogun 

kalsifikasyon modeli gösterebilir. Hetastatik akciger hastal191nda en çok 

orta akci9er alanlarında belirgin olan karakteristik interstisyel nodOler 

infiltrasyon görülebilir (3). 

Ultrasonografinin 4cm kadar küçük tümörleri saptadıgı gösterilmişse 

de ultrasonografik bulgular MTC için spesifik degildir (3). 

MTC'NDA RADYONÜKLİD GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ: 

İyodür halindeki I-123 ve perteknetat halindeki Tc-99m, tiroid 

hastalıklarının taranması için en yaygın kullanılan ajanlardır (14,62). 

·fakat MTC'nda nonfonksiyonel nodol şeklinde görüntü verirler (62,63). 

Bazı MTC vak'alarında radyoaktif iyot konsantrasyonu ve 1-131 iyodür 

ile tedavi konusunda bildiriler olmuştur (2,3,56,62-65,84). Böyle vak'alarda 

biri meduller, digeri folliküler hücre tipinde olan iki tümör komponentinin 

varlıgı ile folliküler hücre tipinin radyoaktif iyot uptake'i ileri sürül

mektedir (63,84). İnmıunositokimyasal çalışmalar bazı MTC hücrelerinin hem 

kalsitonin, hem de tiroglobulin ürettigini düşündürmektedir (66,67,84). Bu 

hücre tipinde iyot yakalama beklenebilir. 

Tl-201 klorür (62,68) ve Tc-99m ile işaretli fosfatlar (62,69,70) 

gibi tümör araştır1c1 ajanlar MTC vak'alarının taranmasında d~işik derece

lerde başarı ile kullanılmıştır (64,84). Tl-201, HTC dahi-1 degişik histopa

tolojik tiplerdeki hemen bütün solid tiroid tümörlerinde ve normal tiroid 

dokusunda akümüle olur (62,71,92). 

Ga-67 sitrat ise daha çok indifferansiye tiroid tümörlerinde akümüle 
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olur, MTC taraf1ndan tutulmaz (71,92). 

Kemik metastazlar1 ve baz1 kemik d1Ş1 metastazlar Tc-99m MDP, kara

ciger metastazlar1 ise Tc-99m kolloid kullanarak visualize edilirler (72) . 

Bütün bu radyofarmasötiklerin güvenilirligi tart1şmal1 kalm1şt1r . 

Son zamanlarda MTC'lu baz1 hastalarda tutuldugu gösterilen I-131 meta-iodo

benzilguanidin (MIBG) feokromositoma, nöroblastoma ve karsinoid tümörlerin 

görüntülenmesinde kullamlmaktad1r (73-75,84). Bu vak'alarda radyofarmasötik 

konsantrasyonunun nedeni olarak noradrenaline yaplSal benzerlik nedeniyle 

presinaptfk hücreler taraf1ndan uptake düşünülmektedir (76-78,84) . 

Hoefnagel ve ark (79,84) MTC'na sahip alt1 hastadan sadece birinde 

I-131 MIBG uptake'ini göstererek daha sonra bu hastay1 terapötfk dozda 

radyofarmasötik kullanarak başar1 ile tedavi ettiler. Başka gruplar da hem 

lokal ize, hem de dissemine formdaki MTC'nda MIBG uptake'i bildirdiler 

{73,80,81,84) . MTC'nda MIBG'nin her zaman akümüle olmamas1nda MTC hücreleri

nin heterojenitesi veya tümör büyüklüQO, lokalizasyonu, v.s. gibi çeşitli 

faktörlerin rolü üzerinde durulmaktadır (92,94,100}. 

Tc-99m (V) OMSA S1ntigrafis1 

Pentavalan Tc-99m ile işaretli Dimerkaptosüksinik asit [Tc-(V) DMSA] 

primer ve metastatik MTC odaklarının lokalizasyonunda kullanılmış ve degerli 

oldugu bildi r1111i şti r (62,83,87, 92-94, 98-102, 106, 107) . Ayrıca Tc-(V) DMSA' 

n1n operasyon sonrası dönemdeki MTC hastalarında 11etastaz veya rezidüel 

tümör taramasında spesifik ve büyük klinik öneme sah1p oldugu bulunmuştur 

(62) . OiQer tiroid malignitelerinde ve normal tiroid dokusunda önemli bir 

Tc-(V) OMSA uptake'i görülmediginden ajan MTC'na spesifik kabul edilmiş; 

çeşitli tümörler ve metastazlarrn1n taranmasında avantajl1 oldugu da kanıt-

1 anmıştır (62,83,85-88, 96, 98, 100, 104, 105, 110, 114) . 
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Pentavalan Tc-99m ile işaretli DimerkaptosOksinik asit [Tc-(V) DMSA] 

fosfat iyonunun tümör araşt1nc1 özelliklerine sahip bir bileşik olarak ilk 

kez 198l'de Yokoyama ve ark. tarafından geliştirildi (83,86,62). Daha sonra 

Ohta ve ark. (62) Tc-(V) DMSA'nın MTC ve bazı yumuşak doku tümörlerinin 

görüntülenmesinde degerli oldugunu gösterdi. İyi görüntüleme özellikleri, 

elverişli kullan1m ve düşük maliyetine ragmen genel olarak ilgi görmedi ve 

hatta bazı başarısız sonuçlar bildirildi (84,94). 

Lamki ve ark . prostat karsinomlu bir hastada kemik metastaZl lezyon

lar1nda gittikçe artan yogunlukta madde toplanmas1n1n basit bir kan havuzu 

etkisinden farklı olması gerektigini ileri sürerek Tc-99m DHSA'nın bu davra

n1ş1n1 nonspesifik baglanma, renokortikal tübüllerdeki sitosol proteinleri 

ile visualize olan malign tümörlerin proteinleri arasrndak1 benzerlik; 

tümörün metal l otionein içerigi (Tc-99m DMSA'nm distal ve proksimal tubulus 

hücrelerinde hücre içi lokalizasyonundan sorumlu oldugu düşünülen ag1r metal 

baglay ı cı bir protein) ile açıklamaya çalışt1lar (85,86) . Bazı ciddi renal 

bozukluk hallerinde geç imajlarda kemik veya hipervasküler tümör gibi vaskü

larizasyonun fazla oldugu dokularda toplanma olabilecegini belirttiler 

(85,86). 

Hilditch ve ark. MTC'nda Tc-99m uptake'1ni radyofarmasötik içinde 

dissosiye halde bulunabilen (Tc04)3- anyonunun varlıgrna bagladılar (62). 

Yap1sal olarak (P04)3- analogu olan bu anyon, muhtemelen kalsifikasyonun· bir 

sonucu olarak neoplazmalar taraf1ndan al1nmaktad1r (64,84). Gerekli 

dissos.iasyon düzeyine erişmek için · işaretleme, indirgeyici ajan (SnCl2) 

miktar1 titizlikle kontrol edilmiş alkalen bir ortamda yap1l w (62,83,84,86-

a9). 
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Kitin Haz1rlanmas1: 

Tc-(V) OMSA'n1n hazırlanmas1nda farkl1 gruplar taraf1ndan degişik 

yöntemler kullanılmıştır. İşaretleme Tc-99m perteknetat'ın 5 degerlige 

indirgenmesini saglayacak şekilde düşük kalay konsantrasyonuna sahip alkali 

bir ortamda yapılır. Tc-(V) DMSA Ohta ve ark. (62,91,105)'nın tanımladıgı 

işaretleme yönteminde l.36mg OMSA, l.26mg NaHC03, O.llmg SnC12.2H20 ve 30mg 

glukoz içeren liyofilize DMSA kiti içine O.lml steril, apirojen %7'lik 

NaHC03 ve 2-3ml perteknetat içinde istenilen miktarda aktivite eklenir. 

Westera ve ark. (90,91,105)'n1n bildirdigi bir başka işaretleme yönteminde 

kullanılan DMSA viali içerik olarak Ohta ve ark . nın kullandıgı kitten biraz 

farklıdır. Çeşitli yayınlarda kitin degişik hazırlanma yöntemleri ile ilgili 

çalı şmalar bildirilmiştir (92,93,98). 

1988 yılında Chiotellis ve ark. (93) Tc-(V) DMSA hazırlamada 

karşılaşılan güçlükleri gözönüne alarak haZlr, dondurulmuş, kurutulmuş kit 

eldesi üzerinde çalıştılar. pH 7-8 civarında hazırlanan ve liyofilize 

edilen kit nitrojen atmosferi altında depolanmakta ve daha sonra izotonik 

NaCl i 1 avesiyle kolaylıkla kullanılabilir hale geti rilinektedi r. Bu kitin 

radyokimyasal kontrolünde Tc-(V} DMSA aktivitesinin %92'nin üzerinde ve kit 

stabilitesinin 4 aydan daha uzun süreli oldugu saptandı. 

Kalite Kontrol Çalışmaları: 

Hazırlandıktan sonra kompleksin saflıgı n.butanol/ asetik asit/ H20 

(n Butanol:HAc:H20 3:2:3 (62) veya 30:20:35 (91,105) solventinde ince tabaka 

kromatografisi (TLC} (Merek silica gel} ile degerlendirilir. Serbest pertek

netat ya da başka bir Tc-99m türevine rastlanmaz. 

TLC ile tan1mlanan koşullarda Tc-(V) DMSA 0.4 ve 0.6 (Ohta 0.48), 

(Tc04}- ise 0.7 ve 0.9 arasında bir Rf degeriyle ilerler . Tc-(IV) DMSA 

orijinde kalır (Rf•O}; fakat 0.4 ile 0.6 arasında yayılan bir Rf'le göçeden 
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ve biri Tc- (V) DMSA ile aynı Rf degerine sahip olan birkaç radyoaktif 

komponenti vardır (91,105) . 

Baglanmayı Etkileyen Faktörler: 

Ohta ve ark . (94) pH, Tc-99m taşıyıcısı (kalay klorür miktarı) , 

relatif ligand konsantrasyonu gibi işaretleme ortamı koşulları (94,95,105) 

ile ki t depolaması ve kullanımının titizlikle kontrolünün {94,96) gerekli 

oldugunu bildirerek spesifik olarak iyi kontrol edilmiş işaretli ürünün 

önemini vurguladı. Teknesyum ile işaretli farklı kompleksler ortaya çıkabi

l i r . Bu durum yukarıda bahsedilen çeşitli faktörlerin yanısıra işaretleme 

il e analiz arasında geçen süreye de baglı ol abili r. Vokoyama ve ark. {83,62) 

belli bazı tümörl erde konsantre ol an bir kompleks üzerinde çal ışarak alkalen 

ortamda ve titizl ikle kontrol edilmiş düşük SnC12 konsantrasyonu varlıgında 

elde edilen radyoakti f tracer ' ın pentavalan Tc core'u içerdigini ve iyi 

bilinen renal sintigrafi ajanından farklı oldugunu il eri sürmüştür . 

Kesslewood ve ark. ( 97)'nı n yaptıgı bir başka çalı şmada sabit DMSA 

ve kalay iyonu varlıgında Tc-(V) OMSA oluşumu gözlenmiş, pH 8'de formasyonun 

kalay iyon miktarı ve DMSA 1çeriQ1nden baQ.ımsız oldugu saptanmıştır. 

Tc-(V) DMSA Farmakokinetig1 ve Tc-(IV) DMSA'dan Farkı : 

1984' te Ohta ve ark. i 1 k kez metal iyonun d.egerl i k durumunun önemini, 

bunun biyolojik davranış üzerindeki etkisini gözlediler . Tc-99m DMSA [Tc

( iV) DMSA] ile Tc~{V) DMSA, ortak bir bag ve ortak bir radyonüklide sahip 

oldukları halde farkl ı kimyasal durumlardaki metal iyon core'lar1n1 

içermektedir. 

Tc-(V) DMSA, sıçanlara inJekte edildiginde plazma proteinlerine 

baglanmadıgı gösterilmi ştir . Endo ve ark. %80'den daha fazlasının protein

lere ba9land191n1 vurgulamıştır. 
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Kesslewood ve ark . (97) ' na göre Tc-(IV) DMSA'nrn proteine baglanması 

%94.8, Tc-(V) OMSA'nın ise %59.5 kadardır. Ajanların proteine baglanma 

düzeyleri aras ı ndaki farklılık farklı biyolojik dagılımın açıklanmas ı na 

yardım eder . Tc-(IV) DMSA, injeksiyondan sonra başta albumin ve alfa globu

lin olmak üzere plazma proteinl erine baglanır; hızl a renal korteks tarafın

dan yakalanır (%15.58). Proteine baglı radyoaktivite miktarı ne kadar fazla 

olursa renal yogunlaşma o kadar iyidir . Tipi k olarak Tc-(IV) DMSA ile renal 

uptake çok yüksek oldugu halde Tc-(V) DMSA ile yap ı lan çalışmalarda doku 

background klirensi yavaşt ı r. 

Eritrositlere baglı olan radyoaktivite Tc-(V) DMSA için önemsizdir. 

Ohta ve ark. Tc-(V) DMSA için eri t rosit uptake'i degerinin ihmal edilebilir 

düzeyde oldugunu hesap l amı ş l ard ır. 

Erjavec ve ark., Tc- (V) DMSA'ya ait plazma aktivite egrilerini 

inceleyerek hı zlı (Tl/2 20-35 dakika) ve yavaş (Tl/2 192-208 dakika) olmak 

üzere iki komponentl i bieksponansiyel azalma izlemişlerdir. Ayrıca injekte 

edil en maddenin yarısından biraz fazl asın ı n (yaklaş ı k %60) 24 saat iç inde 

idrar yoluyla ve bozulmamış halde ekskrete edildigini gözlemişler; genito

Oriner sistemdeki aktivitenin azaltılması için seçilmiş vak'alarda hastalara 

furosemid injeksiyonunu denemişlerdir. 

Biyolojik Dagıl ı m: 

İn vivo davranışı degerlendinnek için erkek. Wistar sıçanlarda injek

siyondan 1 saat sonra yapılan biyolojik dagılım çalışmasında (91,105) Tc

(IV) DMSA ile Tc-(V) DMSA arasındaki en öneml i farklılıgın böbrek uptake ' i 

oldugu saptandı . 

Pentavalan Tc-99m ile işaretli herhangibir molekülün [Tc-(V) R] 

renal uptake'i ve/ veya ekskresyonunun Tc-99m perteknetat'tan daha fazla 

oldugu; buna karşılık midede konsantre olmadıgı bulundu. in vitro çalışma-
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larda ise Tc-{V) R ile Tc-99m perteknetat aras1nda hiçbir farkl1l1k buluna

madı (91,107) . 

Endo ve ark. (94)'nrn yapt1g1 bir çal1şmada Tc-(V) DMSA injeksiyo

nundan yarım ile dört sonra opere edilen ve doku örnekleri al1nan MTC'lu 

hastalarda ortalama tümör/kan oran1 (6.3, n•9) papiller tiroid karsinomundan 

(0.72, n•2) çok daha fazla bulundu . Erjavec ve ark . (98) ' n1n MTC'na sahip 

hastalar arasında yapt1Q1 çalışmada tümör/normal doku oranlar1 1.5-6.0 

aras1nda degişmekteydi ve bunun tümör büyüklügo ile bir ilgisi yoktu. özel-

1 ikle kemi91 tutanlarda olmak üzere çogu sarkoma vak'as1nda tümör/normal 

doku oranın1n en yüksek (2-10 ve daha fazlası) oldugu gözlendi. 

Vücutta Normal Radyofarınasötik Dagıl1mı: 

Normal bir Tc-(V) DMSA sintigrafisinde injeksiyonun hemen ard1ndan 

kan havuzu belli olur. 2 saatte böbrekler, mesane ve adolesanlarda kemik 

büyüme plakl arı en bel irgin görülebilir alanl ard ı r. Eksternal genitaller, 

bayanl arda meme areolalar1 ve vasküler alan belirgindir. Ayrıca bazen lakri

mal gl andlar, hipofiz ve bayanlarda bütün meme görülebilir. 24 saatte kan 

aktivitesi zay1flar, böbrek ve kemik aktivi tesi normal imajlarda ana görüntü 

olarak kal1r (Erjavec). Tc-(V) DMSA normal tiroid, tükrUk bezleri veya eriş

kin kemiginde önemli bir uptake göstermez (62). 

Görüntüleme: 

lOınCi (370 MBq) Tc-(V) DMSA, preparasyondan sonra 120 dakika iç'inde 

t.v. olarak tnjekte edilir ve 2 saat sonra geniş görünüm alanlı klasik gaımıa 

kamera ile tüm vücut görüntüleri al1nır (62). Ohta ve ark . akciger metastazı 

olan osteosarkomalı hastalarda 10 111Ci Tc~ (V) DMSA injeksiyonundan 2 saat 

sonra SPECT uygulad1lar (86.88). Herbiri 15 saniye sürelerle olmak üzere 5.6 

derecelik rotasyonlarla ve 360 derece üzerinden 64 farkl1 görüntü alarak, 

47 



hiçbi r atenüasyon düzeltmesi uygulamakslZrn lem kalrnl1kta kesitler ald1lar. 

Bu hastalarda yüksek background radyoaktivitesi nedeniyle ekivokal olan 

planar Tc-(V} OMSA çalışmasına karşılık ECT imajların1n yeterli miktarda 

radyofarmasötik akümOlasyonu gösterdigi izlendi (86 ,88). 

Ohta ve ark . (62} patolojik olarak dogrulanm1ş, dört MTC vak ' asında 

Tc-(V} DMSA kullanarak yaptıkları tiroid sintigrafis i çalışmasında klinik 

olarak palpabl servikal tümör kitlelerinde, metastatik ve rezidüel tümör 

alanlarında öneml i düzeyde tracer uptake ' i gösterdiler . Bu bulgunun muhteme

len MTC için spesifik oldugunu , tanıda ve cerrahi takipte büyük kullanımının 

olabilecegint bildirdiler. 

Cl arke ve Maisey grubunun hi st opat olojik olarak dogrul anm1ş MTC olan 

9 hastada yaptıkları çal ışmada (92} Tc-{V} DMSA uptake'i sadece kalsitonin 

düzeyi en düşük (995pg, N: <lOOpg/ml ) ol an hastanın tümöründe gösterilemedi; 

diger tarama yöntemleri ile de gösterilemeyen bu vak'a False- negatif olarak 

degerlendirildi . 

Chiotellis grubu tiroksin al makta olan hastalar üzerinde çalışarak 

sadece 194pg/ml (N: <80pg/ml) düzeyinde serum kalsitoninine sahip olan 

hastada Tc-(V) DMSA ile negatif sonuç saptadı (93) . 

Jeghers ve ark . (91,lO'S)'nrn yapt1g1 bir çallşmada Ohta ve ark . 

(62) ile Westera ve ark . (90,105)'n1n tanımlad1g1 işaretleme yöntemleri ve 

Tc-(IV) DMSA dag1lım1 kıyaslandı. Tc-99m bileşiklerinin doku dag1l1m1n1n 

büyük oranda teknesyum degerliginden etkilendigi ve başarı h bir MTC görün

tülemesi içi n Tc-(V} DMSA kalite kontrolünün gerekli oldugu bildirildi. 

Hilditch ve ark. (84)'n1n MTC'na sahip beş vak'ada Tc-(V) DHSA ve I-131 

MIBG'nin başar1sızl1g1n1 bildirdikleri yayın uzun sOre ilgi çekti. Çalışma

dan 24 saat önce tiroidi bloke edici dozda KI {Günde iki kez 60mg) alan 

hastalara 2-3 mCi Tc- (V) DMSA veri lerek yapılan tüm vücut sintigrafis inde 

hiçbir hastada tiro1d glandı ve çevre dokuda belirgin uptake görülmedi. I-
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131 MIBG ile sintigrafi için Tc-(V) DMSA görüntülemesinden 48 saat sonra 0.5 

mCi I-131 MIBG injekte edildi ve 48. saatlik görüntüler al rndl. Heri ki 

·görüntOleme --işlemihde de yükselmiş serum kalsitonin düzeylerine ve h1stopa

tolojik olarak dogrulanm1ş MTC tan1s1na ragmen hiçbir hastada önemli bir 

radyofarmasötik uptake'i gösterilemedi. 

Hilditch ve ark. bu başar1s1zl1g1 Tc-(V) DMSA haz1rlanmasın1n prepa

rasyon ortammda olabilecek yabanc1 maddelerin varlıgrna ve küçük degişik

liklere çok hassas olmasına baglad1lar. Hazırlanan kitin kromatografi ve pH 

kontrolünde herhangibir bozukluk saptanmadıgından {99) daha çok hastalar 

arasındaki farkl1l1ktan kuşkulan1ldı. Tümör içi kalsifikasyon derecesiyle 

uptake arasında bir bagıntının olabileceg1 de düşünüldü. fakat yapılan bu 

çal1şmada pozitif 1-131 MIBG uptake'i gösteren bir hastada tümör çok fazla 

kalsifiye oldugu halde Tc-(V) DMSA lokal izasyonu görülmemişti. Bu nedenle 

yazarlar muhtemelen hiçbir radyofarmasötigin MTC'nu lokalize etmek için 

yeterli olmadıgı sonucuna vard1lar {84) . 

Endo ve ark. {94)'nın yüksek serum kalsitonin düzeyine sahip 19 

hasta üzerinde yaptıgı çalışmada tedavi edilmemiş 10 hastadan dokuzunda ve 

post op durumdaki 9 rekürran MTC vak'as1ndan beşinde pozitif sintigrafik 

sonuç elde edildi. Negatif sonuç ah nan rekürran vak' al arda yükselmiş serum 

kalsitonin düzeyleri ve palpabl boyun kitlesi vardı. 

Ohta ve ark. (100) . feokromositoma (Stpple sendromu) ve hepatosel

lüler karsinom ile birlikte olan ender t;>ir MTC vak'asında 1-131 MIBG'nin hem 

MTC, hem de primer ve metastatik feokr<>mositoma, Tc-(V) DMSA'nın ise sadece 

MTC odaklarında birikim gösterdigini; bu nedenle ilerlemiş Sipple sendromu 

vak' alar1nda tümörün s1n1f1 andnıwa ve lokal izasyonunda, ayr1ca uygun tedavi

nin planlanmasrnda . heri ki ajanrn kombine kullanımının yararlı olabileceg1ni 

ileri sürdüler. Bu hastada karacigerde görülen I-131 negatif, Tc-(V) OMSA 

pozitif lezyonun daha sonra MTC metastazı oldugu biopsi ile kanıtlandı. 
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Clarke ve ark. (101) ise mikro·s·kopik tümör odaklarında başarılı bir 

görüntüleme için yeterli miktarda tracer uptake'inin pek muhtemel olmayaca91 

düşüncesi He görüntüleme sonucunun hastal ı{pn klinik evresine bagh oldugu 

ve erken evrelerde pozitif sonuç olasıl1g1nın daha düşük oldugu sonucuna 

vard1lar. Küçük volümlü hastalıkta False-negatif sonuç elde etme olas1l1g1 

biraz daha fazla da olsa pozitif sonuç olas1lıg1 tamamen ekarte edilemez. Bu 

nedenle özellikle başarılı bir tekrar operasyonunun hastalıksız dönemi 

önemli ölçüde uzatabildigi vak'alarda bu ajanın hasta takibinde önemli bir 

rol oynayabilece9ine inanılmaktadır. 

Ohta ve ark. (94) hem 1-131 MIBG, hem de Tc-(Y) DMSA'nın bütün MTC 

vak'alar1nda akümüle olmamasını MTC hücrelerinin heterojenitesi veya tümör 

büyüklogo, lokalizasyonu, v.b . diger faktörlere bagladı. Hilditch ve ark . 

(84)'nın çalışmasında bildirilen başarısız sonucu renal alanlarda gözlenen 

geniş akümülasyondan dolayı suboptimal Tc-(Y) DMSA üretim koşullarına bagla

yarak oluşturulan üründe stabilitenin saglanmas1 geregini vurguladılar (94). 

Clarke ve ark. (99) da Hilditch ve ark . 'nrn çalışmasındaki başarısız 

sonuç için yabanc1 maddelerin varl191 veya kitin instabilitesini sorumlu 

tuttular. Aynı zamanda kalsitonin düzeylerindeki yükselmenin tümör varlıgı

nın gösterilmesinden yıllar önce ortaya çıkabilecegini bildirdiler . Hilditch 

ve ark.'nın çalışmasında görüntüleme sırasında belirgin bir tümör uptake'i 

görülmemesinin bu nedenle olabllecegini belirttiler. 

Mojimin1yi ve ark. (102) da 8 MTC'lu hastada yaptıklar1 10 Tc-(V) 

DMSA sintigrafisi çal1şmasında hafif derecede yUkselmiş kalsitoninemisi olan 

(0.13-43 ng/ml, N: <0.08ng/ml) ve küçük volOmlO hastal1Q1 oldugu düşünülen 

hastalarda yumuşak doku ve kemige ait lokal ize rekO·rrans ve uzak metastaz 

alanlar1nı saptad1. Radyofarmasötik lokalizasyonunda MTC hücre heterojeni~ 

tesi, tümör depositlerinin büyüklük ve yeri gibi faktörlerin yan1s1ra hasta

lıgın evresinin de düşünülmesi gerektigi ileri sürüldü. Küçük volümlO de 
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olsa rekürran veya metastatik MTC erken tanısı için Tc-(V) OHSA sintigrafi

sinin yararlı olabilecegi bildirildi. 

Erjavec ve ark. (98), 1988'de bildirdikleri bir çal1şmada Tc-(V) 

OMSA ' yı 148 hastada benign ve malign lezyonların görüntülenmes i için kullan

dılar. 12 HTC vak'asından IO'unda belirgin, 2'sinde orta derecede Tc-(V) 

OMSA uptake ' i izlenmekteydi. Gözlemlenen bir MTC vak'asında Tc-(V) OMSA ile 

saptanan mediastinal birikinti CT ile ancak birkaç ay sonra ve sintigrafinfo 

iki ilave odak gösterdigi bir dönemde gösterilebildi. Anormal biyokimyasal 

metabolizmaların morfolojik degişiklikler olmaksızın veya onlardan önce 

ortaya çıktıgı ve CT görüntülemesinin daha çok morfolojik degişikliklere 

dayal ı ol dugu bir kez daha hatı rl anarak biyokimyasal deg işikliklere dayanan 

ECT görüntül emesini n erken tan ıda çok daha fazl a deger taş ı d ıg ı vurgulandı . 

Ti roidin benign ve mal ign diger tümörl erinde (foll iküler differansiasyonu 

olan fki MTC vak'ası dah il ) belirgin bir Tc-(V) DMSA uptake'ine rastlanmadı. 

Uptake, özel likle kemigi t utanl arda olmak üzere sarkomal arda en yüksek, MTC 

ve yumuşak doku sarkomaları nda beli rgin düzeydeydi . Aç ı kça bi linen kemik 

araştırıcı özelliklerinden dolay ı ajan ayrıca çogu benign ve malign kemik 

hastal1g1nda toplanıyordu. Direkt veya metastatik olarak kemige yayılmış 

karsinom vak ' alannda uptake orta dereceden yüksege kadar degişiyordu. 

Benign yumuşak doku tümörlerinden sadece f1bromatozis ve post radyasyon 

fibrozisi vak'alarında yüksek Tc-(V) DMSA uptake'i gözleniyordu. Kemi{Jin 

çeşitli benign hastalıklarrnda uptake orta dereced.en yOksege k·adar degişmek-:

teyd1 ve degeneratif eklem hastal1gında hiç uptake görülmüyordu. 

Tibiada yavaş ilerleyen osteolitik .h1pernefro11a metastazı vak'asında 

ajanrn tümör tarafrndan tutulmad1gı halde lezyon etrafındaki sklerot1k 

halkada tutulmas1 Tc~(V) OMSA'n1n osteotropik özelligine bir örnektir. Yine 

bir başka kemik ve karacigere metastaz yapnn~ hipernefroma vak'asında Tc-(V) 

DMSA tutan ve daha sonra vertebra kollapsı nedeniyle laminektomi yap1lması 
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gereken hastan1n vertebras1ndan al1nan biopsi materyali sadece nonspesifik 

doku özelli91 göstermiştir {Erjavec). 

Yak1n zamanlarda Ohta ve ark. {103) plazmasitoma vak'alar1nda pato

lojik olarak do9rulanm1ş amiloid çökme yerlerinde önemli miktarda nonspesi

fik tracer uptake'ini gösterdi. Karaciger, kalp ve böbreklerde lokalize 

amiloidin saptanması, yüksek background radyoaktivitesi ile gizlendiginden 

amiloid taramasında Tc-{V) DMSA'n1n etkinligi kıs1tl1 kalır (103,104). Yine 

de uygun biopsi yerinin seçilmesinde ve plazmasi toma' 11 hastalarda prognoz 

hakkında fikir verilmesinde Tc-{V) OMSA sintigrafisinin yararlı olabilecegi 

bildirilmiştir . 

Son yapılan bir bildiride ise Adams ve ark. {105) Sipple sendromlu 

bir hastada Tc-{V) OMSA'nrn hem feokromositoma, hem de MTC'nda akümüle 

oldugunu; buna karşılık I-131 MIBG'nin sadece bilateral feokromositomayı 

gösterdigini, MTC'nda birikim göstermedigini bildirdiler. Burada hem MTC, 

hem de feokromositoma'n·1n APUDoma oldugu gerçeginin 1-131 MIBG için ortak 

bir akümülasyon mekanizmasını akla getirdiginden bahsedilerek APUD hücre 

serilerinin embriyolojik ilişkisine dayanan bir uptake mekanizması ileri 

sürüldü. Feokr-0mositoma'da Tc-{V) DMSA uptake'i için muhtemel bir mekanizma 

olarak kalsitonin üreten doku varl1g1 yönünden tümör araşt1r1ldı, kalsitonin 

benzeri immunoreaktiviteye ait bir bulgu gözlenmedi. Ayrıca Ohta ve ark. 

{100) 'nrn Sipple sendromunda sint1graf1k olarak tümörün tan1 ve sınıflandır

masının mümkün olabilecegi şeklindeki iddias1nrn bu çalışmada gösterildigi 

gibi feokromositoma'da Tc-(V) DMSA uptake'i varl10rnda kar1ş1khga yolaçabi

lecegi bildirildi. 

Diger Yöntemlerl~ Klyaslama: 

MTC'lu hastaların post op takibinde metastaz veya rezidUel tümör 

saptanmastnda büyük klinik degeri olan ve spesifik bulunan Tc-(V) OMSA ne 
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normal tiroid dokusu ve tükrük bezleri, ne de diger tiroid malignitelerinde 

ve erişkin kemiginde belirgin olarak tutulur . Ayrıca elde ed i len görüntüler

de iyi bir tümör/ background oran1 vard1r; görOntO kalitesi iyidir. Clarke ve 

ark.{92)'n1n yapt1g1 bir çal 1 şmada asemptomatik, fakat yüksek kalsitonin 

düzeyli bir hasta hariç hiçbir hastada False-negatif veya False-poziti f 

sonuç al1nmad1. Histopatolojik ol arak kan1tlanm1ş MTC vak'alarında metasta

tik hastal1k görüntülenmesinde Tc-{V) DMSA ' nın hem I-131 MIBG, hem de Tc-99m 

HOP 'a göre daha üstün oldugu kanıtlandı. Primer ve metastatik MTC saptanma

s1nda 1-131 MIBG hassas1yettnin düşük oldugu gösterildi. 

Lezyon 
Hass . 

Bütün 
Hass . 

1-131 MIBG Tc-99m MDP Tc-{V) DMSA 

Yumuşak Doku Yumuşak Doku Yumuşak Doku 

Kemik lokal Uzak Kemi k Lokal Uzak Kemi k Lokal Uzak 

%10 %20 %13 %100 %0 %0 %94 %100 %100 

%12 %61 %95 

Tablo: Clarke ve ark. (92) 

Ayrıca teknesyum ile işaretli bir radyofarmasötik olarak 3.0 mSv'lik 

effekt;f doz ekivalanı, Swanson ve ark.'nın lmCi 1-131 MIBG dozu için hayvan 

çahşmalarmdan hesapladıgı 75mSv'ten çok daha düşük bulundu (92) . 

Ortofosfatla ilişkili yeni Tc-99m tadyofarmasötigi olarak düşünülen 

Tc-(V) DMSA'nm MTC ve metastazlarının büyüklük ve. lokalizasyonunu degerlen

dirmede büyük bir potansiyele sahip oldugu görülmektedir . Tc-(V) DMSA'nın 

normal kemik, büyüme plaklar1 ve travmat1k, 1nflamatuar ve metastatik kemik

lerde bilinen kemik taray1c1 radyofarmasötiklere göre daha az tutulmas1 

osteotropik öze·111 klere sahi"p oldugunu ima etmektedir. 

Erjavec ve ark . 'nın gözlemledigi bir hipernefroma ve vertebra 

kollaps1 vak'as1nda Tc-(V) DMSA 1 n1n başarılı tedavi süres ince tümörün yerini 

alan onarım dokusu tarafından tutulabilecegi ve bunun da konservatif tedavi

nin etkilerini izlemedeki yararına engel olabilecegi düşünülmekted i r . 



BULGULAR 

1981-1991 y1llar1 aras1nda poliklinigimizde izlenmiş olan tiroid 

kanserli 763 hastadan 42 ' sinde (%5.50) tanı Medul ler Tiroid Karsinomu (MTC) 

idi . 27 (%69 .29)' si bayan, 15 (%35.7l)'i erkek olan bu hastalar, bir tiroid 

rahatsızlıgı nedeniyle doktora ilk kez başvurduklarında yaşları 13 ile 66 

arasında degişmekteydi (Ortalama 41 .95 yaş). Bu hastalardan 15 (%35.71)'1 35 

yaşın altında, 27 (%64.29)'si ise 35 yaşın üzerinde idi (Tablo 2 b,c). 

Hastaların ilk operasyon tarihinden itibaren tetkik için en son başvurduk

ları zamana kadar olan ortalama takip süresi 1-166 ay arasında degişiyordu 

(Ort .41.04 ay). Hastalardan bazıları radyoterapi veya kemoterapi nedeni i le 

başka kli niklere gönderi ldiklerinden belli bir süreden sonra izlenemedi. 

Takip süresi 6 aydan daha kısa olan 7 hasta (#23 hariç) degerl endirme dışı 

bırakılarak hesapl anan ortalama takip süresi 50.23 ay olarak bul undu . 

Toplam iki hastanın operasyondan 4 ve 84 ay kadar sonra eksitus 

oldugu ögreni ldi. Bunlardan bi r isi {#23) (55y, E) meduller ve folliküler 

tipte mi kst t i roid karsinomuna sahipti . Yaklaşık bi r senedir nefes darlıgı, 

ses kısıklıgı, sol kolda güçsüzlük ve hissizlik şikayeti olan bu hasta~ın 

yapılan CT taramasında tüm düzeylerde servikal epidural yaglı dokunun obli

terasyonu, t1roid glandrnı özellikle alt bölümünü invaze eden solid tümöral 

kitle ve gland çevresinde lenfadenopati grupları; akc1ger grafisinde ise 

heriki akciger parankiminde nodüler metastatik odaklar saptanmıştl. Yapılan 

tiroid sintigrafisinde boyunda istmusun üst kısmında orta hatta yeralan 

hipoaktif bi r kitle, sol lobda hipoaktif bir alan bulundu. Bu alandan ince 

1gne aspirasyon biopsis1 ile alman materyal in s1tolojik muayenesinde ati pik 

olmayan tirositler saptandıgı halde hastaya tiroidektomi uygulandı ve histo

pato l oj i k muayene sonucu mi kst tipte MTC ol arak ge 1 d i. Post op dönemde 20mC i 
' 

Tc-99m MDP ile yapı 1 an tüm vücut kemik· sintigrafisinde patolojik sayıl abi le-
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cek herhangibir özellik saptanmadı (Resim 1). lOmCi Tc-(V) DMSA injeksiyo

nundan 2 saat sonra alınan tüm vücut spot imajlar ı nda tiroid lojunda herhan

gibir radyofarmasötik bi r ikimine rastlanmadı ; buna karşılık servikal , 

torakal ve dorsal vertebralarda, kostalarda, heriki sakroiliak eklemde, sol 

spina iliaca anterior bölgesinde ve heriki hemitorakstaki akciger alanla

rında multipl radyofarmasötik birikim alanları saptandı (Resim 1) . 2 ve SmCi 

I-131 verildikten 72 saat sonra yapılan tüm vücut sintigrafis inde t i roid 

lojunda bakiye dokuya ait radyonüklid birikimi dışında bir özellik saptan

madı (Resim 1) . Bu dönemde bak1lan tümör marker'lar1 oldukça şaş 1rt1c1 idi. 

Bir ay ara ile iki kez bakılan serum tiroglobulin düzeyleri 110 ve llOng/ml 

{N: 3-52ng/ml ) , serum kalsitonin düzeyl eri ise 12 ve 50pg/ml (N: 0-50 pg/ml) 

bulundu. Yapıl an t etkikl er sonucunda kal sitoninin çok yüksek olmamasına 

dayanarak önce radyoaktif iyot ile tiroid ablasyonu, daha sonra eksternal 

radyoterapi uygul anması düşünüldü. Operasyondan üç ay sonra verilen lOOmCi 

I-131 ile al1 nan tüm vücut sintigrafisinde t i roi d loju dışında radyonüklid 

bi rikim oda{pna rastlanmadı. Hasta daha sonraki ilk bir ay içerisinde 

kaybed i l d i. 

MTC'ndan dolayı kaybedilen i kinci vak ' a (#41), tiroid rahatsızllgı 

nedeniyle doktora ilk başvurusunda 29 yaşında olan bir erkek ·hasta idi. 

Tiro1d1n sol lobunda şişligin belirmesinden ,2 sene sonra parsiyel tiro1dek

tomi geçiren hastaya önce "solid kıs1mlarla materaf1k Adeno Ca", daha sonra 

"meduller tiroid Ca" tan1s1 konmuştu. Operasyon s1rasında lenfatik tutulma 

saptanan hastaya daha sonra radyoaktif iyot tedavisi ve eksternal radyo

terapi uygulandL Orolityazis, hiperkalsemi ve karaciOer sintigrafisinde 

organ içerisinde yaygrn hipoaktif alanlar saptanan hastada operasyondan 6 

sene sonra başlayan diare nedeniyle ileri derecede zay1flama ve DIC ortaya 

çıkt1; 1 sene içerisinde hasta kaybedildi. 

Tiroidin nodüler veya multinodüler hiperplazisi nedeniyle doktora 
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başvuran ve ince i9ne aspirasyon biopsisi yap1lan 15 (%35.71) hastadan 

14 ' ünde, boyunda kitle nedeniyle açık biopsi veya lenfadenektomi yaptlan 8 

(%19.05) hastadan 7'sinde si tolojik ve histopatolojik özellikler patolojik 

olarak bulundu . İnce i9ne aspirasyon biopsisi ve/veya açtk biopsi sonucu 

patolojik bulunan hastalar1n toplam sayısı 20 (%14.29), bunlar arasında MTC 

kuşkulu olanların sayısı ise sadece 6 (%14.29) idi . 

Operasyon öncesi dönemde bazal serum kalsitonin düzeyine bakılan 5 

(%11.90) MTC'lu hastanın hepsinde (%100) yükselmiş düzeyler saptandı ; 

operasyondan sonra 3 (%60) hastada serum kalsitonin düzeyi normale döndü, 

bir (%20) hastada normale oldukça yakın bir de9ere kadar düştü, biri sinde 

(%20) ise rezidüel tümör dokusu için yapılan büt ün tedaviye ra9men yüksek 

ol arak devam etti . 

Operasyon s ı rasında "frozen-section" uygul anan 7 (%16 .67) hastadan 

sadece birinde (%14.29) "Fal se-negatif" sonuç alı nd ı (#18) . Bu hastada 

"frozen- section" sonucu sel im oldugu halde preoperatif dönemde ailesel MTC 

nedeniyl e yapıl an t etkikler sonunda MTC tan1 s ı konmuş oldugu için total 

tiroidektomi uyguland1 . Daha sonraki histopatolojik incelemede de MTC tanısı 

dogrulandı . 

İlk operasyon s1ras1nda sadece 10 {%23.81) hastaya bilateral total 

tiroidektomi uygulandı. Ayrıca 2'si radikal, biri fonksiyonel olmak üzere 

toplam 3 {%7 .14) hastaya da boyun disseksiyonu yapıldı. 8 (%19.05) hasta 

daha sonra iki ne i bir operasyona gönderildi. Bun 1 ardan 2' si ne ayn 1 zamanda 

modifiye veya radikal boyun disseksiyonu, birisine de servikal lenfadenek.,.. 

tomi uygulandı. Reopere edilen hastalar grup dışında bırakılarak yapıları 

degerlendinnede , ilk operasyon s1ras1nda bilateral total tiroidektomi ve/ 

veya boyun disseksiyonu yapılan toplam 12 hastadan 8 (%66.67)'inde, bilate

ral subtotal veya parsiyel tiroidektomi uygulanan 22 hastadan 12 (%54.54)' 

sinde operasyon sonras1 dönemde lokal veya uzaga metastaz saptandı. 
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Ayr1ntılı histopatolojik degerlendirmesi olan 22 hastanın (%52.38) 

raporları yeniden gözden geçirilerek incelendi . Buna göre 4 (%9 . 52) hastada 

folliküler komponent içeren mikst tipte MTC, 2 (%4.76) hastada lenfositik 

tiroidit ile birlikte olan MTC ve 1 (%2 .38) hastada kısmen fuziform hücreli 

solid karsinom saptandı (Tablo 1). 

Hi stopatolojik inceleme raporlar1 retrospektif olarak gözden geçiri

len hastalarda özellikle bilateral veya multifokal hastalık veya karşı lobda 

C hücre hiperplazisinin varlıgı araşt1rılarak herediter hastalık yönünden 

degerlendirme yapıldı. Elde bulunan verilere göre 6 (%14 .29) hastada bilate

ral1 2 (%4.76) hastada da multifokal gelişme halinde MTC saptandı. Bilateral 

hastal ı k saptanan 4 hastada MTC' nun ai l esel oldugu belirlendi (Tablo 1) . 

Hist opatolojik raporlar1n ve kl inik muayene bul guların1 n met astaz 

yönünden degerlendirilmesinde , operasyon sıras1nda 28 (%66.67) ' inde yak1n , 3 

(%7.14) ' ünde uzak ol mak üzere t opl am 30 (%71. 43 ) hastada yakın veya uzak 

yapı l ara yayılma oldugu saptand1 (Tablo 2a) . Yakın dokulara yayılma 5 

(%1 7.86) hastada kapsül, 2 (%7.14) hastada damar invazyonu ve 7 (%25) hasta

da komşu dokulara invazyon şeklindeydi . 22 (%78 .57) hastada servikal lenf 

ganglionlar1 tutulmuştu, bu hastalardan birinde ayr1ca paratrakeal lenf 

ganglionlar1n1n da tutulmuş oldugu operasyon sırasında palpasyonla farke

dildi . Operasyon öncesi dönemde başl1ca 1 hastada akciger , 1 hastada kemik 

ve 1 has.tada hem akciger, hem de servika1 bölgede, epidural alana uzak 

metastazların varl1g1 saptandı . 

Bütün rnetastatik odakların lokalizasyonuna göre da01l1mlar1 d~er

lendirildiOinde toplam 41 odaktan 37 (%90.24)'sinin yakın, 4 (%9 .76)'UnUn 

uzak yapılarda yeraldıg1 izlendi. Yakına yayılma odaklarından 5 (%12.19)'1 

kapsül , 2 (%4 ;88)'si damar, 7 (%17.07)'si komşu yapılar ve 23 (%56.10)'0 

lenf ganglionlar1 tutulmas1n1 gösteriyordu. Lenf ganglionlar1ndan 22's1 

servikal , biri paratrakeal yerleşimli idi. Uzak yayılma odakların ı n 2'si 
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akc 1 ger, biri kemik ve biri medul la spi nal is' te yerl eşmi şt i. 

Yakrn ve/veya uzak metastazla gelen 30 hastanın 8 (%26.67)'inde 

i 1 k operasyon ile iyileşme sagl andı; 7 hastaya reoperasyon uygulandı • Hetas

tazs ı z 12 hastadan 7'si ilk operasyondan sonra hastalıksız kaldı; 5 hastada 

ise daha sonra yapılan degerlendirmelerde rezidüel tümör ve/veya metastaz 

saptandı . Reoperasyon uygulanan toplam 8 hastanın sadece l {%12.S)'inde 

postoperatif dönemde iyileşme saptandı . 

Reopere edilenler de dahil olmak üzere 42 hastalık bütün MTC grubu 

operasyon sonrası dönemde yeniden degerlendirildiginde 26 hastan1n (%61.90) 

serum kalsitonin degerleri yüksek, 16 hastanın (%38 .10) ise normal düzeyde 

bulundu . 

Bazı hastalarda histopatolojik inceleme sırasında çeşitli inwnunokim

yasal ve kimyasal yöntemlerle boyama işleminden yararlanıldı . Bu şekilde 

çal ışılan bir hastada (#20) CEA, folliküler kısımlarda tiroglobulin primer 

ant ikoru ve diger kısımlarda nöron spesifik enolaz (NSE) ile pozitif reaksi

yon veren bir seri boyama işlemi yapılarak minimal follikül yapısı gösteren 

mikst tipte MTC tanısı kondu. 

I-131 ile yapılan 24 saatlik t1roid uptake'i ölçümü 16 hastada 

(%38 .10) %10'dan küçük {Grup-!), 26 hastada (%61.90) ise %10'dan büyük 

(Grup-II) bulundu (Tablo 3a). Operasyon sonrası bakiye tiroid dokusu 

uptake'i rezidüel tümör ve serum kalsitonin düzeyi ile k1yasland1g1nda, 

rezidüel tümörü ve yükselmiş kalsitonini olan hastaların Grup-l'de %50 (8 

hasta), Grup-II 'de %30. 77 oranında (8 hasta) oldugu ·bulundu (Tablo-3a). 

Rezidüel tümörü olmayan, kalsitonin düzeyi normal olanlarrn oran1 ise Grup

I 'de %18.75, Grup-II'de %50 idi. 

Yine bakiye tiroid dokusu metastaz varlıgı ve kalsitonin seviyesi 

ile kıyaslandıgında metastazlı ve yüksek kalsitoninli hastaların oranının 

Grup-I'de %81.25, buna karşılık Grup-Il'de %50 oldugu gözlendi. Metastazsız 
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ve normal kalsitoninli olanların oranı ise Grup-I'de %18 .75, Grup-II'de 

%46.15 olarak bulundu (Tablo-3b). 

1988 senesinden itibaren Tc-(V) OMSA tüm vücut sintigrafisi çal1şma

lar1, serum kalsitonin düzeyleri ve diQer laboratuar yöntemleri ile birlikte 

toplam 28 hastanın (%66.67) pre ve post op degerlend1rilmesinde kullanıldı 

(Tablo 4 a,b). Post op dönemde serum kalsitonin düzeyi normal bulunan 11 

hastanın lO'unda hiçbir patolojik Tc-(V) OMSA birikimine rastlanmadı. Kalan 

1 hastada (#23) kalsitonin düzeyi normal oldugu halde Tc-(V) OMSA ile 

multipl metastatik odaklar saptandı (Resim 1). Serum kalsitonini yüksek olan 

17 hastan1n hepsinde Tc-(V) DMSA sintigrafisi ile rezidüel ve/veya metasta

tik tümör dokusuna ait birikim odaklarına rastlandı (Tablo 4b). Tc-(V) DMSA 

sintigrafisi ile degerlendirildiginde 11 (%39.29) hastada tiroid lojunda 

rezidüel tümör dokusu saptandı. Bir hastada (#6) tiroid lojunda veya servi

kal bölgede tümör dokusuna ait birikim görOlemedigi halde sadece karacigerde 

artmış radyofannasötik birikimi saptandı (Resim 3). Bu alan, Tc-99m Sn-kol

loid sintigrafisinde bariz hipoaktif olarak görüldü. Bu hasta operasyondan 

sonra uzun süre histopatolojik tanısı bilinmeden takipsiz kalan ve antidia

reik tedaviyle geçirilemeyen diare nedeniyle tetkikleri yapılırken ortaya 

ç1karı1 an bir hasta idi. Serum kal sitonin düzeyi yükselmiş durumdaydl. Bu 

hasta ile birlikte operasyon öncesi veya sonrası dönemde diare gelişen 

hastaların toplam sayısı 7 (%16 •. 67) idi. 

Tc-(V) DMSA sintigrafisi ile de~erlendirflen hastalardan 13 

(%46.43)'ünde yakın, 14 (%50)'ünde uzak doku ve organlarda olmak üzere 

toplam 18 (%64.29) hastada metastatik tutulma gözlendi. Bu hastaların 9 

(%32.14)'unda servikal, S (%17.86)'inde paratrakeal ve 6 (%21.43)'sında 

mediastinal bölgede radyofarmasötik birikim odag1 gözlendi (Tablo 4b). 

Ayrıca 5 (%17.86) hastada karaciger, 4 (%14.29) hastada kemik ve 3 (%10.71) 

hastada da akcigerde radyofarmasötik birikimi saptandı. 
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Bazı hastalarda Tc-99m MDP ile tüm vücut kemik ve Tc-99m Sn kolloid 

ile karaciger sintigrafileri yapıld1. Tc-99m MOP sintigrafisi ile iskelet 

sistemi dışında kalan yumuşak dokuya ai t tümör odakları gösterilemedi 

(Resim l) . Tc-(V) DMSA sintigrafisi ve diger radyolojik görüntüleme yöntem

leri ile saptanan karaciger metastazları da Tc-99m Sn-kolloid karaciger 

sintigrafisinde hipoaktif alanlar veya heteroj en aktivite da91l1m1 şeklinde 

görüldü (Resim 3) . 

GerektiQinde kompüterize tomografi {CT) , ultrasonografi {US) ve 

direkt grafilerle klyaslama yoluna gidildi . Tc-(V) DMSA sintigrafisi sonuç

ları patolojik bulunan 9 hastada radyolojik yöntemler bu bulguyu dogruladı . 

3 vak'ada yapılan radyolojik tarama sonucunda herhangibir patolojik bulgu 

saptanamad191 halde Tc-{V) DMSA ile yükselmiş serum kalsitonin düzeylerini 

açıklayan sintigraf ik görünüm elde edildi. Tc-{V) DHSA ile sintigrafinin 

pozitif sonuç verdi9i en düşük serum kal si tonin düzeyleri 50 {#23) ve 

145pg/ml (#12) {N: 0-SOpg/ml) idi. 

Herediter MTC ön tan ı sı konmu ş veya kli ni k olarak MTC'ndan kuşkula

nılan hipoaktif tiroid nodülü olan hastalar1n operasyon öncesi dönemde 

degerlendirilmesi için Tc-(V) DHSA ile yap1lan tiroid ve tüm vücut sintig

rafisine de yer verdik (Resim 4) . Bu şekilde taranan 5 hastada (#10, 11 ,18, 

26,43) {True-pozit1f) ve bir hastanın {#24) çocugunda (True-negatif) Tc-(V) 

DMSA sintigrafisi ile histopatolojik inceleme sonuçlar1 ve operasyon sonras1 

serum kalsitonin düzeyleri birbiriyle uyumlu idi. 

MTC ve diger nöroendokrin tümörlerin . tanı ve tedavisinde kullan1l

d1gı bildirilen 1-131 MIBG ile tüm vücut sintigrafisi sadece 5 hastada 

yap1labildi. Bir hastan1n (#6) karacigerinde MTC metastaz odaklar1nda 

hafifçe artm1ş 1-131 MIBG birikimi saptandı; di~er hastalarda yapılan 

görüntülemeler normaldi . 

23 hastada (%54.76} serum tiroglobulin (Tg) düzeyleri ile serum 
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kalsitonin sonuçlar1 klyasland1 (Tablo 5 a,b,c). Tg düzeyi 21 hastada 

(%91.30) normal bulundu; sadece 2 vak'ada (%8.70) yükselmişti. Bunlardan 

birinde (#23) kalsitonin düzeyi normal oldugu halde Tg yükselmişti. Serum Tg 

düzeyi 21 (%91.30) hastada remnant tiroid dokusu, rezidüel ve metastat1k 

tümör dokusu varl1grndan bag1ms1z olarak normal bulundu. Biri remnant tiroid 

dokusu ile rezidüel ve metastatik tümör dokusuna ve yükselmiş serum kalsito

nin düzeyine (#27); digeri remnant tiroid ve metastatik tümör dokusu ile 

normal serum kalsitonin düzeyine sahip olan, fakat rezidüel tümör dokusu 

olmayan {#23) bir hasta olmak üzere toplam iki hastada serum Tg düzeyleri 

yükselmiş bulundu. Bu iki hastada da folliküler komponent içeren mikst tipte 

MTC tan1s1 konmuştu . Mikst MTC tanısı konmuş olan diger iki hastadan biri 

{#20) zaten klinik olarak iyileşmiş görünüyordu; digerinde (#28) ise kemik 

metastazı ve kalsitonin yüksekligi dikkati çekmekteydi. 

Yapılan bir diger tarama çalışmas1nda serum karsinoembriyonik anti

jen {CEA} düzeyleri degerlendirilen 12 {%28.57) hastanın hemen hepsinde 

degerlerin remnant tiroid dokusundan bagımsız oldugu, buna karşılık rezidüel 

ve metastatik tümör varl1g1 ile kalsitonin düzeylerine hemen hemen paralel 

bir degişim gösterdiQi dikkati çekti (Tablo 6 a,b,c). Serum karsinoembri

yonik antijen (CEA) ve kalsitonin düzeyleri kıyaslanan hastalardan 5 

(%41.67) 'sinde kalsitonin düzeyi ile CEA düzeyleri normal bulundt.ı; geri 

kalan 7 hastada {%58.33) ise hem CEA, hem de kalsitonin düzeyleri yüksel

mişti. 1 hastada (#29) CEA düzeyi yüksek bulundugu halde rezidüel ve metas

tatik tümör dokusu yönünden bir bulguya rastlanmadı, serum kalsitonin düzeyi 

normal bulundu (Tablo-6 b,c). Bir diger hastada {#18) ise operasyon önce

sinde yüksek bulunan CEA düzey'inin operasyondan sonra kalsitonin ile birlik

te normale döndügü saptand1. 

11 hastada tiroid antitiroglobulin ve antimikrozomal antikorlar1 

yönünden degerlendirme yap1ldı. 4 hastada pozitiflik saptandı. Hastalara 
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ayn1 zamanda Multipl Endokrin Neoplazi (MEN) ve ailesel hastal1k yönünden de 

tarama uyguland1 . Tiroidde bilateral hastal1k nedeniyle opere edilmiş ve 

ailesinde tiroid rahats1zl191 anamnezi veren bir hastanın (#5) iki kardeşi , 

daha sonra da kardeş çocuklar1 ve aralar1nda kan bag1 olan ikinci dereceden 

akrabalar1nın bir bölümü eksternal tiroid muayenesi ve bazal serum kal sito

nin düzeyleri ile degerlendirildi. Taramaya alınan iki klz kardeşten ikisin

de de (#10 ve 18) multinodüler tiroid hiperpl azisi vardı ; yapılan ince i9ne 

aspirasyon biops isi, Tc-(V) DMSA ile tüm vücut sintigrafisi ve serum kalsi

tonin düzeyleri dahil bir seri tetkik MTC lehine sonuçlar verdi (Resim 4). 

Heriki hastaya da bilateral total tiroidektomi uygulandı. Histopatolojik 

incelemede bir hast ada damar ve di9er inde l enf metastazı dışında herhangibir 

tümör yayıl ma odag ı na rastlanmadı. Bu hastalarda operasyon öncesi ve sonrası 

dönemlerde ayrı ca yap1l an kl inik muayene, ser um parathormon ve 24 saatlik 

idrarda VMA düzey tayinleri ile diger bazı tet kikler HEN grubu sendromlardan 

bi risi, rezidüel tümör dokusu veya nüks l ehine bir bul gu göstermedi. 

Poli kl inigimizde izlenmekte olan MTC'lu hastalardan parathormon (PTH) 

düzeyine bakılan 16 hastanın (%38.10) hepsinde sonuçlar normal bulundu. PTH 

tayini yapılamayan bir başka hastada (#41) ise hiperkalsemi ve ürolityazis 

saptandı. 

24 saatlik idrarda VHA ölçülerek feokromositoma yönünden tarama 

yap1lan 9 hastan1n hiçbirinde patolojik deger saptanmadı . 

Post op dönemde toplam 9 (%21.43) hastaya radyoakti f iyot ile 

internal, 23 (%54.76) hastaya eksternal radyoterapi ve 8 {%19.05) hastaya da 

kemoterapi uygulandı. 14 (%33 .34) hastaya L-Tiroksin ile supresyon veya 

substitüsyon dışında hiçbir tedavi uygulanmadı (Tablo 7 a,b,c ,d) . 1-13-1 

tedavisi uygulanan hastalardan birinde ayr1 ayrı, biri sinde de bir kerede 

olmak üzere 150mCi; geri kalan hastalara lOOmCi radyoaktif iyot verildi. 1 

hastaya iki kez eksternal radyoterapi, 3 hastaya da iki kez kemoterapi 
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uygul and1. 

Her üç tedavi şeklinin de ayrı ayrı veya kombine halde kullan1ld1g1 

hastalar oldu. 2 hastada (%4.76) her üç tedavi yöntemine de degişik zaman

larda ve degişik sıra ile başvuruldu. 4 hastada (%9.52) radyoiyot ve ekster

nal radyoterapi, 1 hastada (%2.38) radyoiyot ve kemoterapi, 3 hastada 

(%7 .14) da eksterna 1 radyoterapi i 1 e kemoterapi birlikte uygulandı. Radyo

aktif iyot tedavisi uygulanan hastaların 7 (%77.78)'si, eksternal radyo

terapi uygulananların 19 {%82.6l)'u, kemoterapi uygulananların 7 (%87.S)'si, 

L-tiroksin alanlar1n 6{%42.86)'sı ve her üç yöntemin de degişik kombinasyon

larının uygulandıg1 10 hastanın 9 {%90)'unda rezidüel tümör dokusu ile yakın 

ve/veya uzak metastaz varl1g1 saptand1. 

1-131 ile tiroid lojunda bakiye tiroid dokusu saptanan ve uptake'i 
1 

%5:5, serum kalsitonin düzeyi 145pg/ml olan bir hastada (#12) Tc-(V) DMSA 

sintigrafisi ile tiroid lojuna çok yak1n bir yerde rezidüel tümör dokusuna 

ait birikim odagı saptandı. Bu hastaya verilen lOOmCi I-131, bölgede bulunan 

bakiye tiroid dokusunu ortadan kald1rdıgı halde rezidüel tümör dokusu ve 

yükselmiş bazal serum kalsitonin düzeylerinde bir degişiklik yapmadı. 

4 hastada adriamisin, 5-fluorourasil ve cis-platin kombine halde 

kullanılarak uygulanan kemoterapiyi bazı hastalar bir süre sonra reddettiler 

veya devam edenlerde birkaç kür ke{noterapiye ragmen durumda herh.angibir 

degişiklik gözlenmedi. Tek bir kemoterapötik ajan kullanılarak tedavisi 

denenen diger 4 hastada da sonuç aynı idL 

Radyoterapi uygulanan hastalar, takip süresi 6 aydan daha klSa olan

lar ekarte edilerek ayrı bir grup halinde degerlendirildiginde takip surele

rinin 7 ay ile 166 ay arasında degiştigi ve ortalama takip süresinin 58.15 

ay oldugu bulundu. 
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TABL0-1 MEOULLER TİROİD KARSİNOMU VAK'ALARININ DA~ILIMI 

PRE OP. POST OP. 
# AS HY OT POTS PT 

(Ay) ABC Aç .B Fr Met Rem RT Met Kal 

1 GC 43,E 1988 09 p - p + + + + + 

2 · GÖ 63,K 1987 48 p - - - MF + + + + 

3 ıc 27,K 1987 34 p - p - LT - - - N 

4 HÖ 40,E 1988 07 - p - + - - + + 

5 TA 32,K 1987 39 - - - + *Bil + - - N 

6 NÖ 54,E 1978 144 - - - - + - + + 

7 ÖA 43,E 1988 02 p - - - MF - + + + 

8 ŞI 30,E 1977 157 - N - + - + + + 

9 NÇ 37,K 1989 14 - - - - + - - N 

10 NT 20,K 1989 28 p - - + *Bil + - - N 

11 EP 13,K 1981 77 - p - + + - + + 

12 RV 55,K 1987 44 p - - + - + - + 

13 ME 60,K 1986 55 - - - - + - - N 

14 MG 56,K 1981 121 - - - + + - - N 

15 HK 32,K 1988 21 - - - - + - - N 

16 TO 30,K 1980 109 - p - + - + + + 

17 GO 21,E 1984 53 - p - + + - + + 

18 NÇ 31,K 1989 26 p - N + *Bil + - - N 

19 KK 56,K 1980 125 - p - + - + + , ) + 

20 GM 25,K 1989 26 - - p + Mixt - - - N 

21 su 20,K 1988 15 - - - - *Bil + + + + 

22 HD 51,E 1985 63 - - - + + - + N 



23 HA 55,E 1989 04E N - - + 

24 MZ 50,K 1986 62 - - - + 

25 HÇ 66,K 1989 02 - - p + 

26 YK 48,E 1990 Ol p p p + 

27 . AE 45,E 1989 26 - - - + 

28 PÇ 57,K 1990 09 - - - + 

29 HB 50,K 1981 03 - - - + 

30 su 48,K 1980 12 - p - + 

31 so 43,E 1982 12 - - - -
32 NS 29,K 1981 56 - - - + 

33 RB 40,K 1971 166 - - - + 

34 BU 17,K 1987 02 p - - + 

35 GT 29,K 1987 26 p . - - + 

36 ZB 57,K 1987 03 p - - + 

37 NA 50,K 1985 Ol p - - -
38 MS 64,E 1976 12 - - - -
39 AU 52,E 1984 12 p - - -
40 tv 44,E 1984 12 - - - + 

41 NM 29,E 1973 84E - - - + 

42 FS 50,K 1990 02 p - p + 

MTC , N•42 

AS :Ad1, Soyad1 ABC :Aspirasyon 
HY :Hasta yaş1 Aç.B:Aç1k Biopsi 
OT :Operasyon Tarihi Fr :Frozen 
POTS: Postop Takip Süresi Met :Metastaz 
E,K :Erkek,Kad1n P :Patolojik 
E: Exitus N :Normal 

Hixt + - + N 

- - + + 

Bil - - + + 

- + + + 

Mixt + + + + 

Mixt - + + + 

+ - - N 

- - + + 

+ - - N 

- - + + 

+ + + + 

* + - + + 

+ + - + 

LT - - - N 

+ - - N 

+ - - N 

+ + - + 

Bil + + + + 

+ - + + 

- + + + 

PT:Patoloj1 Rem:Remnant 
LT:Lenfos1tik · RT :Residüel 

Tiroidit Tümör 
Mf:Multifokal Kal:Kalsit. 
Bil:Bilateral +:Artmış 
* :Ailesel MTC · N:Normal 
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Resim 1- 55y, E hasta (#23), 
Mikst tipte MTC vak' ası 

1.sıra: Tc-M DMSA sintigrafisi 
Sol: Ant. toraks, Orta: Post. toraks, Sağ : Lal. servikal. 

2.sıra: Tc-99m MDP sintigrafisi 
Sol: Ant. toraks, Orta: Post. toraks, Sağ: Lal. servikal. 

3.sıra: Tc-99m MDP ve Tc-M DMSA Pelvis imajları 
Sol: Anterior pelvis (MDP); 
Orta: Anterlor ve Sağ: Posterior pelvis (Tc-M DMSA). 

4.sıra: 5 mCi (185 MBq) 1-131 ile tüm vücut sintigrafisi 
Sol: Anterior, Sağ: Posterior. 



Resim 2- 20y, K hasta (#21), Ailesel MTC vak'ası 
Operasyon sonrası dönemde boyunda rezidüel ve metastatik 
tümör odaklarında birikim gösteren Tc-M DMSA sintigrafisi 



ı:ıesim 3· 54y, E hasta (#6), Karaciğerde MTC metastazı vak'ası 
Ust: lnjekslyondan 10 dak. (sol üst), 30 dak. (sağ üst), 60 dak. (sol alt) 

ve 90 dak. (sağ alt) sonra alınan Tc·M OMSA 
Alt: Anterior (sol üst) Tc-99m Sn-kolloid; Anterior (sağ üst), Posterior 

(sol alt) ve Sağ lateral (sağ alt) Tc-M DMSA karaciğer imajları. 



Resim 4· 20y, K hasta (#10), Ailesel MTC vak' ası 
1.sıra: Pre op Tc-99m perteknetat ile tiroid sintigrafisi, 
2.sıra: Pre op Tc-M OMSA ile tlroid sintigrafisi (sol), 

Tc-M OMSA görüntülemesinden sonra hastanın 
hareket etmesine izin verilmeden Tc-99m perteknetat 
lnjeksiyonu ile alınan tiroid loju görüntüsü (sağ) , 

3.sıra: Bilgisayar yardımıyla Tc-99m perteknetat imajından 
Tc-M DMSA imajı çıkartılarak elde edilen tirold 
loju görüntüsü (soQ, 
Post op Tc·M OMSA injeksiyonu ile alınan boyun 
ve mediasten imajı (sağ). 



TARTIŞMA 

Çalı şmamızda diğer tiroid maligniteleri arasında medul l er t i roid 

karsinomu (MTC) ' nun oran1 %5.50 (42/ 763) idi. Bu oran, li t eratürde bi ldiri

len %5-lO'luk değer ile uyumludur (2,3). 

Herediter MTC'nda tanı yaş ı nın daha küçük olması beklenmekte (1,2, 

36) i se de herhangibir uyarı testi yapılmad ı kça bu vak'aların sadece %60'ı

nın 70 yaşına kadar saptanabildiği (1,2 ,46), klinik olarak palpabl boyun 

kitlesi ile gelişin dördüncü veya beşinci dekada kadar uzayabildiği (3) 

bilinmektedir. Bizde kalsiyum veya pentagastrin ile uyarı testi yapılamadı

ğ1ndan ailesel MTC'nun daha erken dönemde saptanması mümkün olamamıştır . Bu 

nedenl e tanı sırasında 35 yaşından büyük ol an hasta sayısın ı n {27 , %64 .29) , 

35'ten küçük olanl ara {15 , %35.71) göre daha fazla {ortalama tanı yaşı 

41.95) ol mas ı nın sporadik veya ailesel hastalık yönünden faz la bir anlam 

taşımaması gerektiği düşünülmektedir {Tablo 2 b,c). Aynı şekil de sporadik 

hastalıkta bayanl ar için bildiri l en çok az bir hakimiyet ve herediter hasta

l ıkta otozomal dominant kal ıtım modeli nedeniyle cins iyet farkı nın olmaması 

{l) ele alınırsa bizim çalışma grubumuzda bayanlar lehine dikkati çeken 

üstünlük (27 hasta, %64.29) de çok fazla anlamlı olmasa gerektir. Çünkü 

elimizdeki hastaların hepsi sp:oradik veya ailesel hastalığın sporadik geliş 

formundaydı . 

ince iğne aspirasyon biopsisi yapılan 15 hastanın 14 (%93.34)'ünde 

ve frozen-section yapılan 7 hastanın 6 (%85.71) 1 s1nda pozitif sonuç alındı . 

Geliş sıras ında multipl metastazları olan bir hastada {#23) ince iğne aspi

rasyon biopsisinin; diğer tanı yöntemleri ile herediter MTC ön tanıs1 konmuş 

olan bir diğer hastada {#18) da frozen- section sonucunun negatif olması 

operasyon öncesi dönemde gerekli tanı işlemlerinin mümkün olduğunca çok 

kullanılarak operasyona en iyi şekilde yön verilmesinin önemini vurgula

maktad1r. 
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Çalışma grubumuzda diare gelişen toplam 7 (%16.67) hastadan i kisinde 

(#6,42) hi stopatolojik olarak MTC tanısı konmadan önce tedaviye cevap verme

yen diarenin varlığı, diare ile ilgili sendrom (2,3,34) ile birlikte bulunan 

tiroid rahatsızlığının klinisyende MTC kuşkusu uyandırması gerektiğini bir 

kez daha vurgulamaktadır . MTC'nda bölgesel lenfatik tutulma insidansı 

yüksektir ve geliş sırasında %50-63'lük bir oran bildirilmektedir (1 , 2,16, 

48) . Bu oran, bizim saptadığımız %52.38 (22 hasta)'lik değer ile uyumlu 

bulundu (Tablo 2a). Ayrıca sporadik MTC'nda %70.6, MEN 2a'da %33 , MEN 2b'de 

%81 oranında bölgesel lenf nodu metastazı bildirilmiştir (1,2 ,45) . Bizde 

hastaların hemen hepsi sporadik vak'alar halinde geldiği ve daha sonra aile 

taraması yap ı lanl arda hastalı k lehine bir bulguya rastl anmad ığı için böyle 

bir değerlendirme yapılamadı. 

İl k operasyon sırasında sadece 10 hastaya (%23.81) total tiroidek

t omi, 3 hastaya (%7.14) da radikal veya fonksiyonel boyun disseksiyonu uygu

landı. İ l k operasyon sı rasında bilat eral total tiroidektomi ve/veya boyun 

disseksiyonu yap ı lan hastalarda operasyon sonrası dönemde saptanan lokal 

veya uzağa metastaz oranının (%66.67} bilateral subtotal veya parsiyel 

tiroidektomi uygulanan hastalardakinden (%54 .54) fazla olması beklenenin 

(2,13,15,49) tersine gibi görülse de muhtemelen preoperatif tanı noksanlığı 

nedeniyle, operasyon türü seçiminin gland içerisinde tümör dokusunun yaygın-

1 ığı ve boyun metastazlarının varlığı ile cerrahın tercihine bağlı olduğunu 

düşündürmektedir . 

Operasyon sonrasında 24 saatlik tiroid uptake'i %10'un altında olan 

hasta grubunda rezidüel tümör ve/veya metastaz (+} ve kalsitonin düzeyi 

yüksek olanların; uptake'i %10'un üzerinde olan hasta grubunda ise rezidüel 

doku ve metastaz (-), serum kalsitonin düzeyi normal olanların daha yüksek 

oranda bulunması (Tablo 3 a,b) tiroid dokusunun total ablasyonunun klinik 

gidiş i iyi yönde etkilediği inanışı (2) ile çelişkili gibi görülmektedir . 
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Bunun nedeni olarak belki tiroid lojunda bulunan rezidüel tümör dokusunun, 

dolayısı ile C hücresi toplulugunun yeterli miktarda radyoaktif iyot alma

mas1 (2,3,56) düşünülebilir . 

Tiroidin iyi differansiye maligniteleri için prognoz belirleyici 

tümör marker ' ı olan serum t i roglobulin düzeyinin sadece folliküler komponen

te sahip mikst tipteki MTC vak'alar1nda metastatik ve prognostik gösterici 

olarak kullan1labilece9i sonucuna varılabilir {Tablo 5 a,b,c) . Yalnız, mikst 

tipte MTC tanısı konan, kemik metastazı ve kalsitonin yüksekligi saptanan 

bir hastada (#28) serum tiroglobulin düzeyinin normal olması şaşırtıcı idi . 

Bu durum, hem tiroglobulin, hem de kalsitonin ile immunolojik boyanma göste

ren ve sadece tiroid içeris inde saptanan bazı l ezyonların mikst MTC şeklinde 

yoruml anabi leceği {l,21), bu durumda dikkatl i olunması gerekt iği {1,17,21-

23) uyarısını akla geti rmektedir. 

Yapıl an bi r diğer tarama çalışmas ında CEA düzeyi yüksek olduğu halde 

kals i tonin düzeyi normal bul unan, rez idüel ve met astat ik t ümör dokusu sapta

namayan bir hast a {#29} yeterince takip edil emediği nden prognoz ve yükselmiş 

CEA düzeyinin anlaml1lığı yönünden bir şeyler söyleyebilmek zordur (Tablo 6 

a,b,c). Bazı araştırıcılar, progressif hastalığı olan hastaların plazma CEA 

düzeylerinde kalsitonin düzeylerine paralel olmayan bir artışın olabilece

ğini {59); bazıları ise plazma CEA düzeyi artmış olan hastalardaki metastaz 

gelişme olasılı9ın1n CEA düzeyi normal olanlara göre daha fazla oldu9unu 

{60,61) göstermiştir. 

Lokal nodal metastaz varl19ında bile MTC'nun cerrahi olarak iyileş

tirilmesi ile i lgili olarak, Melvin ve ark. (1,2,14,55) lokal metastazlı 12 

hastanın 7'sinde hastal191n iyileştirildi9ini ve 6 hastanın 18 yıllık takip 

boyunca hastalıksız kaldıgını (2,13); başka çalışma grupları da palpabl 

hastal191 olanlarda %15-50 oranında iyileşme görüldü9ünü bildirdi (1 ,2,40 , 

45,47,49). Yakın veya uzak metastazla gelen hastalarımızda ilk operasyondan 
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sonra saptadı9ımız %26.67'lik iyileşme oranı verilen bu de9erlerle uyumlu 

bulundu. Reopere edilenler ve geliş s1ras1nda metastatik yayılma saptanama

yanlar da dahil olmak üzere bütün MTC'lu hastalar serum kalsitonin düzeyine 

göre de9erlendirildi9inde bu oranın biraz daha yüksek (serum kalsitonin 

düzeyi normal olan 16 hasta, %38.10) oldugu dikkati çekti. İyileşmeyi serum

da bazal kalsitonin düzeylerinin ölçümü ile degerlendirdi9imizden uyar1 

testlerinin uygulanması halinde saptanacak iyileşme oranı büyük olasılıkla 

daha da düşük olacaktır. 

Prospektif aile taraması ile saptanan ve belirgin bir tiroid rahat

sızlı9ı olmayan hastaların %90'dan daha fazlasında total tiroidektomi ve 

santral nod disseksiyonu ile serum kalsitonin düzeylerinin normalize oldu-

9una ve klinik hastalık bulgularının kayboldu9una dair bildiriler vardır 

(2,13,15,49). Bizde kalsitonin sal1n1m1n1 artt1r1c1 pentagastrin veya kalsi

yum glukonat gibi ajanların kullanımının (2,3,11) rutin uygulamaya girmemiş 

olması hastaların preoperatif dönemde ailesel hastalık yönünden tanınması ve 

postoperatif dönemde rezidüel veya rekürran hastalık veya metastaz yönünden 

do9ru olarak degerlendirilmesi şans1n1 büyük ölçüde azaltmaktadır. 

Tissel ve ark. primer operasyon sonrasında serum kalsitonin yüksek

l i9inin devam etmesi nedeniyle reopere edilen 11 hastanın 4'ünde kalsitonin 

konsantrasyonunda normalizasyon bildirdi ve bu bildiri reoperasyon ile 

alınan en iyi sonuç idi (2,50). Bizde reoperasyon uygulanan 8 hastadan 

sadece 1 (%12.S)'inde postoperatif dönemde iyileşme saptandı. Literatürde, 

bazı tanı yöntemlerinin de yard1mıyla yapılacak reoperasyonun iyileşme oran

larında %5-30'un üzerinde artış sa9layabilece9i bildirilmiştir (2,47,49,50). 

Hashimoto tiroiditi ve tiroidit vak'alarında tiroid dokusunda C 

hücre hiperplazisi ve MTC ile ilgili bildiriler olmuştur (1,28). Bizim hasta 

grubumuzda MTC ile birlikte olan iki lenfositik tiroidit vak'ası, ayrıca 

tiroid antitiroglobulin ve antimikrozomal antikoru tayini yapılan 11 hasta-
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dan 4'ünde pozitiflik saptandı. Literatürde tiroid mal ignitesine sahip 

birçok hastada görülen fokal tiroiditin, malignitenin kendisine karş1 geli

şen sekonder immun cevaba bağlı olduğu bildirilmektedir (4). Hashimoto tiro

iditi ve tiroid antikorları ile ilgili verilerimiz, MTC ile otoimmun tiroi

dit arasında bir bağıntı kurabilmek için yeterli değildir. 

Sizemore ve ark. {2 ,47) sporadik MTC'lu olduğu düşünülen hastaların 

%19 ' unun MEN 2a için indeks vak'alar olduğunu kanıtladı. MTC'lu hastaların 

ailesel hastalık yönünden daha rahat değerlendirilmesi için histopatolojik 

inceleme raporlarını retrospektif olarak gözden geçirdik; özellikle bi late

ral veya multifokal hastalığı veya karşı lobda C hücre hiperplazisi olanları 

saptayarak aile taraması için yönl endi rmek i stedik. Fakat insanlarda C 

hücresi sayısın ı n yaşa göre değişmesi {1,2,5,6), endokrinolojik yönden 

normal erişkinlerde bile C hücresi kümelerinin görülmesi (l ,7, 8) C hücresi 

ki tlesi il e hücre hiperpl azisi aras ı nda ay1rım 1 n yapılmasını güçleştirmek

t edir. Kes in değerl endirmenin ancak kal si tonin içi n immunohistokimyasal 

boyama ile mümkün ol mas ı ve bu işlemi n maliyetini n yüksekliğ i herediter 

hastalık yönünden sağlıklı bir histopatolojik değerlendirmenin yapılmasını 

engelledi . 

Hastaların pre ve postoperati f değerlendirilmesinde kullanılan Tc

(V) DMSA i le tiroid ve tüm vücut sintigrafisi sonuçları bir hastanın (#23) 

dışında operasyon sonrası kalsitonin düzeyleri ile uyumlu bulundu (Tablo 

4a) . Sintigrafik olarak multipl metastaz odakları saptanan bu hastada (#23) 

bazal serum kalsitonin düzeyinin normal sınırlarda olması tümör dokusunda da 

kalsitonin ve amiloid miktar1n1n azl191n1 ima etmekte , lezyonlardaki Tc-(V) 

DMSA akümülasyonu için belki amiloid birikimi dışında bir nedeni akla getir

mektedir. 

Tc-{V) OMSA sintigrafisi ile tiroid lojunda rezidüel tümör dokusuna 

rastlanmayan bir hastanın {#6) karacigerinde yogun aktivite artış alanının 
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gözlenmesi (Resim 3}, tiroid loju içinde ve/veya dışında yeralan özellikle 

yumuşak dokuya ait bir lezyonun MTC ile ilgili olup olmadığını söyleyebilmek 

yönünden ajanın değerini gösterebilir. Tc-99m Sn-kolloid ile yapılan kara

ciğer-dalak sintigrafisinde bu odak hipoaktif olarak gözlendiği halde yönte

min non-spesifik oluşu lezyonun tabiatı hakkında çok fazla fikir sahibi 

olmayı engeller . Buna karşılık, bir başka bildiri ile aksi tartışılsa da 

{105), literatürde bir yayın ile Tc-{V} DMSA'nın tümörlerin lokalizasyon ve 

sınıflandırmasında kullanılabileceği bildirildi {100). 

Tc-{V) DMSA, Tc-99m MDP ve 1-131 MIBG ile yapılan bir çalışmada {92) 

da gösterildiği gibi Tc-99m MDP ve I-131 MIBG ile yapılan tüm vücut sinti

grafi l eri nin MTC 'nda kemik metastazlarının taranmas ı nda çok hassas olduğu 

halde yumuşak doku l ezyonl arını göst ermede başarısız olmas ı bu i ki ajanın 

rezidüel ve metastat ik MTC odakların ı göst ermedeki hassasiyetini oldukça 

düşürmektedir { s ı ras ıyla %61 ve %12). Bi zde de Tc-99m MDP ile yapılan sinti

grafik incel emeler hastal arda kemik metastazl arı d ı şı ndaki lezyonları 

göstermede başar ı s ız kaldı {Resim 1). 

Yükselmiş bazal serum kalsitonin düzeyine sahip hastalarda {# 1,2, 

24) bilgisayarlı tomografi ile bile uzun süre saptanamayan lokal veya uzak 

tümör odakları Tc-{V) DMSA sintigrafisi ile başarılı bir şekilde gösterildi 

{Resim 2) . Bu bulgular biyokimyasal değişikliklerin morfolojik olanlardan 

önce geldiğini ve daha çok biyokimyasal değişikliklere dayalı olan radyonük

lid yöntemlerin diğerlerine üstün olduğunu kanıtlar {Erjavec). Ayrıca lite

ratürde Tc-{V) DMSA sintigrafisinin tümör büyüklüğü, lokalizasyonu ve hücre 

heterojenitesi ile ilgil i olarak başarısız sonuçlar verebileceği {94); yine 

de küçük volümlü de olsa rekürran veya metastatik MTC vak'alarında yararlı 

olabileceği konusunda bildiriler olmuştur {92- 94 ,99,102). Bizde Tc-(V) DMSA 

sintigrafisinin pozitif sonuç verdiği en düşük serum kalsitonin düzeyleri 50 

{#23) ve 145pg/ml (#12) (N: 0-SOpg/ml) idi . Literatürde Tc-(V) DMSA ile 
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başar1s1z sonuçlar al1nd1ğ1nı bildiren Hilditch ve ark. (84)'nın çalışma

sındaki serum kalsitonin düzeyleri 138-10.000ng/l {N: 10-45ng/l) arasında 

değişiyordu . Yine literatürde Tc-{V) OMSA sintigrafisi ile pozitif sonucun 

elde edildiği en düşük serum kalsitonin düzeyi 130pg/ml {N: <80pg/ml) olarak 

bulundu {102). 

Herbir MEN sendromunun MEN geninin tam bir penetransı, fakat değiş

ken ifadesi şeklinde otozomal dominant geçiş gösterdiği ve prospektif olarak 

taranmış ailelerde klinik olarak önemli adrenal medulla hastalığı tan1s1n1n 

bildirilen birkaç vak'a dışında {l,2,13) değişmeksizin C hücresi hastalığı 

tanısını izlediği bildirilmiştir {1,2,3) . Bu nedenle klinik veya histopato

l ojik olarak MTC tan ı sı konmuş 9 hastada 24 saatl ik idrarda VMA ölçümü 

yap ı ldı ve hiçbirinde patolojik değer saptanmadı. 24 saatl ik idrarda bakılan 

VMA, idrarda katekolamin ekskresyonu olmayan ve erken dönemdeki feokromosi

t oma tanısı {2, 38) içi n yeter li olmadığından idrarda epinefri n ve norepinef

rin ölçüml eri {2 , 13,38) ile MIBG sintigrafis i nin {2,39) yapı lması öneril

mektedir . 

I-131 MIBG ile tüm vücut sintigrafisini uyguladığımız beş hastadan 

sadece birinde, karaciğerdeki MTC metastaz odaklarında radyofarmasötik biri

kimi gözlendi. MTC'nda oldukça değişken ve düşük hassasiyetli uygulaması ve 

yüksek maliyeti nedeniyle (79,84,92 ,94 , 100) izlediğimiz hastalarda MTC odak

larının taranmasında I-131 MIBG kullanımına fazla yer veremedik. 

Hiperparatiroidizm araştırması için parathormon ve kalsiyum düzeyle

rine bakılan 16 MTC'lu hastadan sadece birinde parathormon düzeyine bakıla

madı, bu hastada hiperkalsemi ve ürol i tyazis saptandı. Çalışma grubumuzda 

kesin olarak herediter MTC tanısı konmuş veya daha ileride konması muhtemel 

hastalar olduğuna göre bir hasta dışındaki hiçbir hastada hiperparatiroidizm 

bulgusunun saptanamaması, muhtemelen total tiroidektomi sırasında istemeden 

uygulanmış paratiroidektomiye {2,13, 53) veya hastalığın MEN 2a gen taşıyıcı-
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lar1nın %10-25'inde üçüncü dekaddan sonra ortaya çıkma e9ilimi göstermesine 

(1,2,14,40,41) ba9lıdır. 

Bizim taradıgımız hastalar arasında ailesel MTC'na sahip olduğu 

bilinen üç kız kardeşin klinik ve laboratuar muayenesinde ne feokromositoma 

ve hiperparatiroidizm, ne de multipl mukozal nöromalarla ilgili bir bulguya 

rastlanmadı. Vak'alarımızda tanı yaş1nın 20 ile 32 arasında de9işmesi ve 

yapılan aile taramasında çocuklar1nda da herhangibir patoloj i k bulguya rast

lanmaması; buna karş1lık MEN 2b'nin genellikle daha küçük yaşlarda ortaya 

çıkması (1,2,3,15) ve daha agressif seyretmesi (l,2,3 , 15,27,44,45) bizi bu 

hastalar için MEN 2b tanıs ı nı düşünmekten uzaklaştırmaktadır. MEN 2a gen 

taşıyıcıl arının 390'dan fazlasını n 35 yaşından önce pozitif pentagastrin 

t esti veya katekolami n anormal liklerine sahip oldu9u (l ,2,36 ,46) ve daha 

önce de sözü edilen nedenl erden dolayı etkilenmi ş genç hastal arda hiperpara

t iroidizm bul gusunun görü l meyebi l eceğ i {l,2,13,14, 40,41, 53) bilindiğinden 

hastalarımız için hem MEN grubu sendromlardan biri ile ilişki li olan heredi

t er MTC; hem de bazı müel l ifl erce "ai l esel non-MEN MTC" olarak bildirilen 

(2,3,42) degişik formda bir herediter MTC tanısı olas1lı91 söz konusudur ve 

senede bir kez yapılan klinik ve laboratuar muayene ile hastaların takibi 

sürdürülmektedir. 

Başta klinik evre, tümör modeli ve amiloid içeriği olmak üzere 

prognoz üzerine etkili birçok faktör vardır (1,2). Folliküler komponent 

içeren mikst tipte MTC tanıs1 konmuş bir hastada {#23) yaygın metastatik 

odaklara rağmen serum kalsitonin düzeyinin normalin üst s1nırlarında oluşu, 

tümör dokusunun kısmen kalsitonin gen ürünlerinden oluştugu düşünülen 

amiloid maddesi (2) ve kalsitonin yönünden fakir olabileceğini akla getir

mekte ve bu da belki bir yere kadar tümörün agressivitesi ve prognozun 

kötülüğünü {l,2,16,18-20,54) açıklamaktad1r. Gerçekten de bu hastaya ait 

cerrahi materyal histopatolojik olarak değerlendirildiğinde tümörün küçük 
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hücrelerden oluştugu ve stromanın amiloidden fakir oldugu dikkati çekti . 

Literatürde küçük hücreli MTC'nun immunoreaktif kalsitonin içermedi9i ve 

daha agressif biyolojik davranı ş gösterdigi (1) bildirilmi ştir . 

Radyoaktif iyodun MTC tedavi sinde minimal rol oynadı91 bildirilmiş

tir (2,3,56) . Bizde 1-131 ile tiroid lojunda bakiye tiroid dokusu ve Tc-(V} 

DMSA sintigrafisi ile tiroid lojuna çok yakın bir yerde rezidüel tümör 

dokusu oldugu kanıtlanan bir hastada (#12) lOOmCi l-131 ile uygulanan inter

nal radyoterapiden sonra bölgede bulunan remnantın ortadan kalktıgı , buna 

karşılık rezidüel tümör dokusunun ve yükselmi ş bazal serum kalsitonin düze

yinin sebat ettigi gözlendi. Tiroidin kalan folliküler hücreleri tarafından 

yakalanan I-13l'in yakında bulunan C hücrel erin in indirekt ı şınlanmas1na 

neden ol abilece9i {3,56,65) , fakat total tiroidektomi uygulanan hastalarda 

l-13 l 'in fayda sa9layamayaca9ı bildirilmiştir. Söz konusu hastada tiroidin 

24 saatlik 1-131 uptake'inin düşük olması (% 5:5) muht emelen radyoaktif iyot 

t edavisi ni n başarısızl ıg ı nı açıkl ayacaktır (3,57,58). 

Bugüne kadar hiçbir kemoterapötik rejimde %15'i geçen cevap oranına 

rastlanmamıştır (1 ,2,16,48). Bizde 4 hastada kombine halde, 4 hastada ise 

tek bir kemoterapötik ajan kullanılarak denenen tedaviye hastalardan hiçbi

r inin cevap vermedi9i gözlendi (Tablo 7c}. 

Her üç tedavi şeklinin de ayrı ayrı veya kombine halde uygulandıgı 

hastalardan bir kısmı yeterli bir süre izlenemedigi ve durumları hakkında 

fikir sahibi olunamadıgı için prognozları hakkında veya uygulanan tedavinin 

prognoz ve yaşam süresi üzerindeki etkisi hakkında kesin bir söz söylemek 

mümkün de9ildir (Tablo 7 a,b,c}. 

MTC'lu hastalardan takip süresi 6 aydan daha kısa olanları (bir 

hasta haricinde, #23) degerlendirme dışı bırakıp hesaplandıgında ortalama 

takip. süresi 50 .23 ay olarak bulundu. Samaan ve ark . (1 , 2,54) radyoterapi 

uygulanmı ş hastalarda yaşam süresinin di9er hasta gruplarına göre daha kısa 
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olduğunu bildirmiş; fakat yapılan çalışmada hasta gruplarını yaşa, hastalı

ğın yaygınl1ğ1na ve uygulanan cerrahi müdahale türüne göre uydurmuşlardır. 

Biz yine takip süresi 6 aydan daha kısa olanları ekarte ederek radyoterapi 

uygulanmış hastaları diğerlerinden ayrı bir grup halinde değerlendirdiği

mizde takip sürelerinin 7 ay ile 166 ay arasında değiştiğini ve ortalama 

takip süresinin 58.15 ay olduğunu gördük. Diğer çalışmalarda olduğu gibi 

hastalar belli kriterlere uygun olarak seçilmediğinden ve elde bulunan 

takipteki hasta sayısı yeterli olmadığından bu sonuçların güvenilirliği 

tartışmalıdır. 
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SONUÇ 

1981-1991 y1llar1 arasında takip ve tedavileri yapılan 27'si bayan , 

lS'i erkek topl am 42 Meduller Tiroid Karsinomu vak'as1nın yapılan de9erlen

dirmesinde: 

*özellikle bilateral olmak üzere nonfonksiyonel tiroid nodülleri, 

boyunda lenfadenopati ve tedaviye cevap vermeyen uzun süreli diare varl1 -

91nda Meduller Tiro id Karsinomu (MTC) tanısının hatırlanması ve mevcut tan1 

tanı yöntemlerinin kullanılması gerekti9i, 

* Primer operasyon sırasında bilateral total tiroidektomi ve santral 

nod disseksiyonu uygulanmas1n1n hastanın tedavisi ve prognozu aç1s1ndan çok 

önemli oldu9u , 

* Hastal ar ı n taki binde serum kal sitonin düzeyi ölçümünün yanısıra 

MTC 'l arında yüksek sensitivite ve spes ifi sitesi ol an pentavalan Tc-99m OMSA 

[Tc- (V) OMSA] i l e sintigrafik incelemeye yer verilmesi gerekt i9i sonucuna 

varı ld ı . Serum kal sitonin düzeyi normal in üst sınırl arında bulunan ve 

multipl metastazlar ı ol an bir hastada Tc-(V) OMSA birikimini n amiloid dışın

da bir nedene ba9lı olabilece9i düşünüldü . 

Ayrıca 24 saatlik tiroid uptake'inin rezidüel ve metastatik tümör 

varlı91 ve serum kalsitonin düzeyi ile ters orantılı oldu9u görüldü . Bunun 

tiroid lojundaki rezidüel tümör dokusunun (C hücrelerinin) yeterli miktarda 

radyoaktif iyot almamasına ba9l1 olabilecegi düşünüldü . 

Tiroidin iyi differansiye maligniteleri için prognoz bel i rleyici 

tümör marker 1 1 olan serum tiroglobulin düzeylerinin sadece folliküler 

komponenti olan mikst tipteki MTC vak'alar1nda metastatik ve prognostik 

gösterici olabilece9i görüldü . 

literatürde de bildirildi9i gibi serum CEA düzeylerinin kalsitonin 

düzeylerine paralel olmayan bir artış gösterebilece9i gözlendi . Bu durumun 

progressif hastal1k ve metastaz gel i şme olasılı91 ile ilgili olabilece9i 

bildi r ilmektedir . 
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ÖZET 

Çalışmamızda 1981-1991 y1lları arasında izlenmiş olan 42 Meduller 

Tiroid Karsinomu (MTC) vak'asını retrospektif olarak değerlendirdik ve 

radyonüklid yöntemlerin değerini araştırdık. 

15 (%35 .71) hastanın 35 yaşın altında, 27 (%64 .29)'sinin ise 35 

yaşın üzerinde olduğu gözlendi . Hastalardan 27 (%69 .29)'si bayan, 15 

(%35 .7l) ' i erkekti . 

İnce iğne aspirasyon biopsisi yapılan 15 hastanın 14 (%93.34)' ünde, 

açık biopsi veya lenfadenektomi yapılan 8 hastanın 7 (%87.5)'sinde ve 

frozen-section yapılan 7 hastanın 6 (%85 .7l)'s1nda true-pozitif sonuçlar 

alınd ı . İ nce iğne aspirasyon biopsisi ve/veya açık biopsi sonucu patolojik 

bul unan hastaların toplam sayısı 20 (%14.29) , bunlar aras ı nda MTC kuşkulu 

olanların sayısı ise sadece 6 (%14.29) idi. 

İlk operasyon sırasında bilateral total tiroidektomi ve/veya boyun 

disseksiyonu uygulanan 12 hastada operasyon sonras ı dönemde saptanan lokal 

veya uzağa metastaz oranı (%66 .67, 8/12) bilateral subtotal veya parsiyel 

tiroidektomi uygulanan hastalardakinden (%54 .54, 12/22) fazla bulundu . 

Histopatolojik raporlar ile klinik muayene bulguları değerlendirildiğinde 30 

hastada (%71 .43) yakın veya uzak dokulara yayılma olduğu saptandı. Bu hasta

lardan 22 (%52.38)'sinde lenf ganglionu tutulması vardı (Tablo 2a). 

Yakın ve/veya uzak metastazla gelen 30 hastanın 8 (%26.67)'inde ilk 

operasyon ile iyileşme sağlandı. 7'si yakına ve/veya uzağa metastazla gelen 

vak'alarda olmak üzere toplam 8 hastaya reoperasyon uygulandı . Reoperasyon 

uygulanan toplam 8 hastanın sadece 1 (%12.S)'inde postoperatif dönemde iyi

leşme saptandı . 

Reopere edilenler de dahil olmak üzere 42 hastalık bütün MTC grubu 

değerlendirildiğinde 26 (%61.90) hastanın serum kalsitonin değerleri yüksek, 

75 



16 (%38.10) hastanın ise normal düzeyde bulundu. 

1-131 ile yapılan 24 saatlik tiroid uptake'i ölçümü 16 hastada 

(%38 . 10) %10'dan küçük, 26 hastada {%61.90) ise %10'dan büyük bulundu. 24 

saatlik tiroid uptake'i %10'un altında olan hasta grubunda rezidüel tümör 

ve/veya metastaz {+) ve kalsitonin düzeyi yüksek olanlar ; uptake'i %10'un 

üzerinde olan hasta grubunda ise rezidüel tümör dokusu ve metastaz {-) , 

serum kalsitonin düzeyi normal olanlar daha yüksek oranda bulundu {Tablo 3 

a,b) . 

Toplam 23 hastada {%54 .76) serum tiroglobulin {Tg) düzeylerine göre 

değerlendirme yapıldı. Tg düzeyi 21 hastada (%91.30) normal, 2 hastada 

{%8 . 70) yükselmi ş bulundu. Bu bulgularla serum Tg düzeyinin sadece follikü

l er komponente sahip olan mikst tipteki MTC vak ' al arı nda metastat ik ve prog

nost ik gösterici olarak kull an ıl abi l eceğ i sonucuna varı l d ı (Tablo 5 a,b ,c). 

Serum karsi noembriyonik ant ijen (CEA) düzeyl er i değerl endirilen 12 

(%28.57) vak 'an ı n hemen heps inde CEA düzeyi ni n remnant t i roid dokusundan 

bağıms ı z ol duğu; buna karşıl ık rezidüel ve metastat i k tümör varlığında , 

kalsitonin düzeylerine hemen hemen paralel bir yükselme gösterdiği dikkati 

çekti (Tablo 6 a,b,c) . 

1988 senesinden itibaren Tc-(V) DMSA tüm vücut sintigrafisi çalışma

ları, serum kalsitonin düzeyleri ve diğer laboratuar yöntemleri ile birlikte 

toplam 28 hastanın (%66 .67) pre ve post op değerlendirmesinde kullanıldı. 

Tc-{V) DMSA ile tiroid ve tüm vücut sintigrafisi sonuçları bir hastanın 

(#23) dışında operasyon sonrası kalsitonin düzeyleri ile uyumlu bulundu 

(Tablo 4a). 

Sintigrafik olarak multipl metastaz odakları saptanan bir hastada 

{#23) bazal serum kalsitonin düzeyinin normal sınırlarda olması tümör 

dokusunda da kalsitonin ve amiloid miktarının azlığını; lezyonlardaki Tc-(V) 

DMSA akümülasyonu için belki amiloid birikimi dışında bir nedenin söz konusu 
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olabileceğini akla getirdi. Retrospektif olarak yapılan histopatolojik 

değerlendirme tümör dokusunun küçük hücrelerden zengin ve amiloidden fakir 

olduğunu gösterdi. 

Hastalarımız Tc-(V) DMSA sintigrafisi ile değerlendirildiğinde, 11 

(%39.29)'inde tiroid lojunda rezidüel tümör dokusu saptandı . 13 (%46.43)'ün

de yakın, 14 (%50)'ünde uzak doku ve organlarda olmak üzere toplam 18 

(%64.29) hastada metastatik tutulma gözlendi . 10 (%35.71) hastada normal 

serum kalsitonin düzeyleri ile uyumlu olmak üzere hiçbir patolojik birikim 

odağı saptanmadı . 

Bazı hastalarda Tc-99m MDP ile tüm vücut kemik ve Tc-99m Sn-kolloid 

ile karaciğer sintigrafileri yapıldı. Tc-99m MDP sintigrafisi ile iskelet 

si stemi dışında kalan yumuşak dokuya ait tümör odaklar ı gösterilemedi . 

Kompüteri ze tomografi (CT) , ultrasonografi (US) ve direkt grafilerle 

yapı l an değerlendirmede Tc- (V} OMSA si nt igrafisi il e pat olojik birikim odağı 

saptanan 9 hastada radyol ojik yöntemler bu bulguyu doğrul adı. Yükselmiş 

bazal serum kalsi toni n düzeyi ne sahip 3 hast ada (# 1,2 ,24) kompüterize 

tomografi ile bile uzun süre saptanamayan lokal veya uzak tümör odakları Tc

(V) DMSA sintigrafisi ile başarılı bir şekilde gösterildi (Resim 2). 

Post op dönemde her üç tedavi şeklinin de ayrı ayrı veya kombine 

halde uygulandığı hastalar oldu. Toplam 9 {%21 .43) hastaya radyoaktif iyot 

ile internal, 23 {%54.76) hastaya eksternal radyoterapi ve 8 (%19.05) hasta

ya da kemoterapi uygulandı. 14 (%33.34) hastaya L-Tiroksin ile supresyon 

veya substitüsyon dışında hiçbir tedavi uygulanmadı. 4 hastada kombine halde 

{adriamisin, 5-fluorourasil ve cis-platin), 4 hastada ise tek bir kemotera

pötik ajan kullanılarak denenen tedaviye hastalardan hiçbirinin cevap verme

diği gözlendi (Tablo 7c). 
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