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ÖZET 

Multinodüler Guatrlı Hastalarda Tiroid Kanserinin Ameliyat Öncesi 

Tanısında Dinamik Kontrastlı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanısal 

Değeri 

Multinodüler guatrlı hastalarda tiroid nodüllerinin taşıdığı kanser riskini saptamak 

tedavi seçimi açısından önemlidir. Tiroid nodülünün kanser riskinin değerlendirilmesi için en 

önemli tanı yöntemi ince iğne aspirasyon biyopsisidir (İİAB). İnce iğne aspirasyon 

biyopsisinin soliter tiroid nodüllerinde duyarlılığı daha yüksek olmakla birlikte multinodüler 

guatrda İİAB’nin duyarlılığı düşmektedir. Multinodüler guatr zemininde gelişmiş tiroid 

kanseri, hastaların bir kısmında İİAB ve frozen section (FS) ile elde edilen yalancı negatif 

sonuçlar nedeniyle atlanmakta ve tedavide gecikmeye yol açmaktadır. 

Bu çalışmada, ameliyat öncesi dönemde, multinodüler guatrlı hastalarda tiroid 

kanserlerinin saptanmasında dinamik kontrastlı Manyetik Rezonans Görüntülemenin 

(dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging, DCE-MRI) tanısal değeri 

araştırılmış ve İİAB ve frozen section ile karşılaştırılmıştır.  

Eylül 2005 – Kasım 2005 tarihleri arasında multinodüler guatr tanısıyla İstanbul Tıp 

Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı A Servisi’ne yatırılarak tetkik ve ameliyat edilen 30 

hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Çalışma kapsamına alınacak hastalarda ötiroid 

multinodüler guatr tanısıyla İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı A Servisi’ne 

yatırılarak ameliyat öncesi dönemde kanser yönünden şüpheli görülen dominant nodülden 

İİAB yapılmış olma, fakültemiz Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda tiroid USG ve DCE-

MRI ve ameliyathanede frozen section inceleme uygulanmış olma şartları arandı. Tüm 

hastalar USG, İİAB, DCE-MRI ve FS sonuçlarının duyarlılık, özgüllük, tanısal doğruluk, 

pozitif ve negatif tahmin değerleri ve histopatolojik tanı yönünden incelendi. İstatistik analiz 

için Pearson korelasyon katsayısı, varyans analizi ve Wilcoxon işaretli dizi testleri kullanıldı. 

p < 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Tiroidektomi uygulanan 30 hastadan 11’inde (%36.7) tiroid kanseri saptandı. Tiroid 

kanseri saptanan 11 hastanın 9’unda (%82) papiller kanser, 1’inde (%9) foliküler kanser ve 



1’inde (%9) indiferansiye tiroid kanseri saptandı. Papiller kanserlerin % 78’ini (7/9)  papiller 

mikrokarsinomlar oluşturuyordu.  

İnce iğne aspirasyon biyopsisi uygulanan 17 hastanın 10’nunda ameliyat sonrası 

histopatolojik incelemelerde tiroid kanseri saptandı. Sitoloji sonucu selim bulgular saptanan 

12 hastanın 7’sinde (%58) ameliyat sonrası histopatolojik incelmesi sonucu selim nodüler 

gutar saptandı. Ancak kalan 5 (%42) hastada histopatolojik incelemede tiroid kanseri bulundu. 

Tiroid kanserinin ameliyat öncesi tanısında İİAB’nin duyarlılığı %50, özgüllüğü %100 ve 

tanısal doğruluk oranı %70.6 olarak belirlendi. Pozitif ve negatif tahmin değeri sırasıyla % 

100 ve %58.3 olarak belirlendi.  

       Tek dominant soğuk nodülü olan ve FS uygulanan 17 hastanın ameliyat sonrası 

histopatolojik incelemede 10 (%58.8) hastada tiroid kanseri saptandı. Tiroid kanserinin 

ameliyat öncesi tanısında FS’nın duyarlılığı %70, özgüllüğü %85.7 ve tanısal doğruluk oranı 

%76.5 olarak belirlendi. Pozitif ve negatif tahmin değeri sırasıyla %87.5 ve %66.7 olarak 

belirlendi. Frozen sectionda selim ya da habis bulgular saptanan hastalarda tiroid kanseri olma 

olasılığı %33.3 ve %87.5 idi. 

Ameliyat sonrası yapılan histopatolojik incelemede tiroid kanseri saptanan 11 hastanın 

tümünde DCE-MRI’da geç wash-out örneği mevcut olup, geç wash-out örneği 9 hastada 

dominant nodülde, iki hastada dominant nodül dışındaki bir nodülde saptandı. Tiroid 

kanserinin ameliyat öncesi tanısında DCE-MRI’ın duyarlılığı %100, özgüllüğü %84.2 ve 

tanısal doğruluk oranı %90 olarak belirlendi. Pozitif ve negatif tahmin değeri sırasıyla %78.5 

ve %100 olarak belirlendi. Tiroid kanserinin ameliyat öncesi tanısında DCE-MRI’ın 

duyarlılığı ve tanısal doğruluk oranının İİAB ve FS’dan daha yüksek olduğu görüldü. DCE-

MRI’ın pozitif tahmin değerinin İİAB ve FS’a göre daha düşük olmakla birlikte negatif 

tahmin değeri % 100 olarak saptandı 

Sonuç olarak çalışmamızda DCE-MRI’ın,  multinodüler guatrlı hastalarda tiroid 

kanseri tanısını dışlamak bakımından  %100 negatif tahmin değeri ile son derece güvenilir 

olduğu saptandı. Multinodüler guatrlı hastalarda, İİAB sonuçları yetersiz olmasına rağmen 

klinik olarak tiroid kanseri şüphesi varsa DCE-MRI kanser tanısını ekarte etmek açısından 

güvenilir bir yöntemdir.   

Anahtar kelimeler: Multinodüler guatr, tiroid kanseri, İİAB, FS, DCE-MRI 

 



 

ABSTRACT 

 

Diagnostic Value of Dynamic Contrast Medium–Enhanced Magnetic 

Resonance Imaging in Preoperative Detection of Thyroid Carcinoma 

 

Differentiation of a benign thyroid nodule from a malignant thyroid nodule is 

important in planning the further therapeutic approach and the extent of surgical intervention. 

Several diagnostic methods are available for determining the nature of a thyroid nodule, 

including thyroid scintigraphy, ultrasonography, and fine-needle aspiration biopsy (FNAB). 

Fine-needle aspiration biopsy is the most important diagnostic method in the preoperative 

evaluation of nodules and is reliable in evaluation of solitary thyroid nodules. However, as 

many as 80% of thyroid carcinomas can be undetected at FNAB in most patients with 

multinodular goiter. False-negative results of FNAB cause substantial delay in surgical 

treatment of thyroid carcinoma, leading to local invasion in some patients. Current diagnostic 

methods may not enable detection of the malignant nature of a thyroid nodule, especially in 

multinodular goiter; therefore, new techniques are being investigated to improve the 

evaluation of thyroid nodules. 

In this study, the diagnostic value of FNAB, frozen section (FS) and dynamic contrast 

enhanced magnetic resonans imaging (DCE-MRI) in preoperative diagnosis of thyroid cancer 

in patients with multinodular goiter were investigated and compared. 

The data of 30 patients opareted on because of nodular goiter at the Department of 

General Surgery, Istanbul Medical Faculty, Istanbul University between September 2005 and 

November 2005 were evaulated. Patients with nodular goiter who underwent FNAB, 

ultrasonography (USG) and DCE-MRI of thyroid gland preoperatively at the Department of 

Radiology, Istanbul Medical Faculty and then underwent surgery with FS peroperatively at 

the Department of General Surgery, Istanbul Medical Faculty were included to study. 

Contrast enhancement patterns on DCE-MRIs and histopathologic results of thyroidectomy 

specimens were correlated. The sensitivity, specificity, diagnostic accuracy, and positive and 

negative predictive values of DCE-MRI and the results of fine-needle aspiration biopsy and 

peroperative frozen section analysis to detect thyroid carcinoma were compared. Pearson 



correlation coefficient, analysis of variance, and Wilcoxon signed rank tests were used for 

statistical analysis. P < .05 was considered statistically significant. 

Of the 30 patients, 11 (36.7%) had thyroid carcinoma. Of 11 patients with thyroid 

carcinoma, 9 (81.8%) had papillary carcinoma, 1 (9.1%) had follicular carcinoma, and 1 

(9.1%) had undifferentiated carcinoma. Fine-needle aspiration biopsy was performed in 17 

patients with single dominant cold nodules, and thyroid cancer was detected in 10 patients 

(58.8%) at final histopathologic examination. Of 12 patients with benign cytologic findings, 

the final histopathologic result was benign in 7 patients (58.3%), but thyroid carcinoma was 

detected in the remaining 5 patients (41.7%). The sensitivity, specificity, and diagnostic 

accuracy of FNAB in preoperative diagnosis of thyroid carcinoma was 50%, 100%, and 

70.6%, respectively. Positive and negative predictive values were 100% and 58.3%, 

respectively. 

Frozen section analysis was performed in 17 patients with single dominant cold 

nodules, and thyroid cancer was detected in 10 (58.8%) at final histopathologic examination. 

The sensitivity, specificity, and diagnostic accuracy of FS analysis in preoperative diagnosis 

of thyroid carcinoma was 70.0%, 85.7%, and 76.5%, respectively. Positive and negative 

predictive values were 87.5% and 66.7%, respectively. The probability of thyroid cancer in a 

patient with benign or malignant results of FS analysis was 33.3% and 87.5% 

All of the patients with thyroid carcinoma at the final histopathologic examination had 

delayed washout contrast enhancement on DCE-MRIs. Delayed contrast washout 

enhancement pattern was demonstrated inside the single dominant cold nodules in 9 patients 

and was extranodular in two patients. The sensitivity, specificity, and diagnostic accuracy 

of DCE-MRI in preoperative diagnosis of thyroid carcinoma was 100%, 84.2%, and 90%, 

respectively. Positive and negative predictive values of DCE-MRI in preoperative detection of 

thyroid carcinoma were 78.5% and 100%, respectively. The sensitivity and diagnostic 

accuracy of DCE-MRI in preoperative diagnosis of thyroid carcinoma were higher compared 

with FNAB and FS analysis. Although positive predictive value of DCE-MRI was less than 

that of FNAB and FS analysis, DCE-MRI yielded no false-negative results, for a negative 

predictive value of 100%, which was higher than with FNAB and FS analysis. 

Fine-needle aspiration biopsy and FS analysis might not be reliable in eliminating the 

suspicion of carcinoma in the presence of multiple nodules. We documented that DCE-MRI is 

highly reliable in ruling out a diagnosis of carcinoma in multinodular thyroid gland. We 

recommend that in patients with multinodular goiter with coexistent dominant nodules, the 



use of DCE-MRI might be useful in deciding to operate or not to operate when the decision 

for surgery depends only on exclusion of carcinoma and FNAB results are inconclusive. 

 

Key words: Multinodular goiter, thyroid cancer, FNAB, FS, DCE-MRI 

 



GİRİŞ 

 

Ötiroid multinodüler guatrlı hastalarda en önemli cerrahi tedavi endikasyonları bası 

semptomlarının olması, kozmetik deformite varlığı ve tiroid kanseri şüphesidir (1,2).  

Multinodüler guatrlı hastalardada dominant soğuk tiroid nodülünün varlığı tiroid kanseri 

açısından önemli bir risk faktörüdür (3).  

Selim tiroid nodülü ile habis tiroid nodülü arasındaki ayırımı yapmak, tedavinin 

planlanması ve ilk etapta yeterli cerrahi girişim yapılması açısından çok önemlidir. Tiroid 

sintigrafisi, tiroid ultrasonografisi (USG) ve ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) gibi çeşitli 

tanısal yöntemlerle tiroid nodülünün kanser riskini değerlendirmek mümkündür. İnce iğne 

aspirasyon biyopsisi tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde en önemli ameliyat öncesi tanı 

yöntemidir. Soliter tiroid nodüllerinde kanser riskinin değerlendirilmesi bakımından İİAB nin 

tanısal değeri yüksektir (4,5). Ancak, multinodüler guatrlı hastalarda ameliyat öncesi 

dönemde kanser riskini değerlendirmek açısından İİAB’nin duyarlılığı daha düşük olup, 

%80’e ulaşan oranlarda kanser tanısı atlanabilir (6). İnce iğne aspirasyon biyopsisi ile elde 

edilen yalancı negatif sonuçlar, bazı tiroid kanserli hastaların cerrahi tedavisinde önemli 

gecikmelere neden olur (7). Günümüzde kullanılan tanı yöntemleri, özellikle multinodüler 

guatrlı hastalarda tiroid kanserini saptamak açısından her zaman yeterli olmayabilir. Dinamik 

kontrastlı magnetik rezonans görüntüleme (Dynamic contrast medium-enhanced magnetic 

resonance imaging, DCE-MRI), beyin, meme,  endometrium, prostat ve tükrük bezlerinin 

habis ve selim tümörlerinin ayırıcı tanısında kullanılmaktadır (8-11). Dinamik kontrastlı 

magnetik rezonans görüntülemede saptanan geç wash-out örneği ile tükrük bezi kanserlerinin 

histopatolojik bulguları arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (11). Tiroid kanseri veya 

yüksek hücre proliferasyonu gösteren tiroid nodüllerinde de DCE-MRI’de geç wash-out 

örneği gösterilmiştir (12). Ancak bu görüntüleme yönteminin tiroid bezinin selim ve habis 

nodüllerinde tutulum özelliklerini değerlendirerek tanı duyarlılığını ölçen ve bu sonuçları 

İİAB, frozen section (FS) ve ameliyat sonrası histopatolojik inceleme sonuçları ile 

karşılaştıran bir çalışma literatürde yer almamaktadır. 

       Bu çalışmanın amacı, multinodüler guatrlı hastalarda ameliyat öncesi ve sırasında tiroid 

kanserlerinin saptanmasında İİAB ve FS gibi tanı yöntemleriyle DCE–MRI’ın tanısal 

değerinin karşılaştırılmasıdır. Bu sayede bu hastalarda ameliyat öncesi dönemde tiroid kanseri 



saptamak için kullanılabilecek en iyi tanı yöntemini belirleyerek, kanser tanısı konan 

hastalarda cerrahi tedavi şeklini planlamak mümkün olabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENEL BİLGİLER 

 

Tarihçe 

Guatr, Latince’deki  “guttur” , boğaz, kelimesinden köken almaktadır ve tiroid 

bezinin büyümesini tarif eder. Hieronymus Fabricius isimli İtalyan anatomist, 1619 yılında 

guatrın tiroid bezinden kaynaklandığını tanımlamıştır. Tiroid terimi (Yunanca thyreoeides, 

kalkan şekilli) ilk kez Adeographia adlı eserinde Thomas Wharton tarafından kullanılmıştır. 

1776’da, Albrecht von Haller tiroid bezini larinksin kayganlaştırılmasını sağlayan, beyne 

sürekli kan akımını önleyen bir kanalsız salgı bezi olarak sınıflandırmıştır. Kavrulmuş deniz 

yosunu, içeriğindeki iyot sayesinde endemik guatr tedavisinde efektif olarak kullanılmıştır. 

Roger Frugardi 1170 yılında, medikal tedavinin yetersiz olduğu durumlarda, tiroid 

bezine günde iki kez sıkılan setonlar yerleştirmek suretiyle guatrın tamamen vücuttan 

ayrılmasını sağlayan bir yöntemle ilk tiroid cerrahi girişimini yapmıştır. Tiroid cerrahisinin 

mortalitesi 19. yüzyıl ortalarına kadar %40’a ulaşan yüksek oranlarda seyrederken, genel 

anestezi, asepsi, antisepsi ve kanamayı azaltan cerrahi tekniklerin gelişmesiyle mortalite oranı 

azalmıştır. Tiroid cerrahisini ilk uygulayan iki önemli tiroid cerrahı olan Emil Theodor 

Kocher ve Theodor Billroth tiroid cerrahisinin gelişimine büyük katkıda bulunmuştur. Tiroid 

cerrahisinde mortalitenin azalmasıyla birlikte cerrahi girişim sayısı artmış ve bununla birlikte 

ameliyat sonrası morbiditede oranı da artmıştır. Felix Semon, miksödemin tiroid 

fonksiyonunun kaybına bağlı olabileceğini düşünmüştür. 1891 yılında George Murray 

subkutan koyun tiroidi injeksiyonu ile miksödemi tedavi etmiş, daha sonra da Edward Fox 

oral tedavinin de diğer yöntem kadar etkili olabileceğini ortaya koymuştur. 

Kocher, 1909’da tiroid fizyolojisi, patolojisi ve cerrahisi konusundaki çalışmalarıyla  

Nobel Tıp Ödülü’nü almıştır. 

 

 

 



Multinodüler Guatr 

Tiroid bezindeki herhangi bir nedenle oluşan büyüme guatr olarak tarif edilir. Guatr 

diffüz, tek nodül şeklinde veya multinodüler olabilir. Multinodüler guatrın patogenezi halen 

tartışmalı bir konudur. Patogenezde yetersiz tiroid hormonu sentezine bağlı olarak  tiroid 

stimülan hormon (TSH) salgılanmasının artması veya  diğer parakrin büyüme faktörlerinin rol 

oynadığı düşünülmektedir  (13).  

Tiroid nodüllerinin görülme sıklığı coğrafik koşullara göre değişmekle beraber  %4-7 

civarındadır (14,15). Nodüllerin büyük bölümü selim olmakla birlikte %5 kadarı habistir (15-

19). Soliter tiroid nodüllerinde kanser olma riski %8-16 iken, multinodüler guatrda bu oran 

%1-10 civarındadır (17-24).  

Ötiroid guatrlı hastaların çoğu asemptomatiktir, ancak guatr çok büyük ise trakeal 

basıya bağlı olarak dispne ve disfaji oluşabilir. Guatrla birlikte görülen disfoni rekürren 

laringeal sinir hasarına bağlı gelişir. Disfoni nadir görülmekle birlikte sıklıkla tiroid kanseri 

bulgusudur. Substernal büyüme gösteren guatrlar vena kava süperior basısına bağlı boyun 

venlerinde dilatasyona yol açar. Böyle hastalarda kollar havaya kaldırıldığında boyunda venöz 

dilatasyon artar ve yüzde kızarıklık oluşur (Pemberton belirtisi) (25). Fizik muayene ile 

guatrın diffüz ya da nodüler olup olmadığı, varsa nodüllerin boyutu ve kıvamı hakkında fikir 

edinilebilir. Trakea deviasyonu varsa tespit edilebilir. 

Fizik muayeneden sonra tiroid nodülü saptanan hastalarda kanser olasılığını dışlamak 

için çeşitli tanı yöntemlerini kullanmak gerekir. Günümüzde gutarlı hastalarda öncelikli tanı 

yöntemi olarak USG ve USG eşliğinde İİAB kullanılmaktadır (26,27). Bilgisayarlı tomografi 

(BT) multinodüler guatrlı hastalarda çok sık kullanılan bir görüntüleme yöntemi değildir. 

Substernal guatrlarda tiroid bezinin uzanımını belirlemek için ve lokal ileri tiroid kanseri 

saptanan hastalarda invazyon derecesini ve uzak metastaz olup olmadığını irdelemek için BT 

kullanılır (28,29). Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), tiroid nodüllerinin ayırıcı 

tanısında son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır (17-19). 

Asemptomatik, ötiroid, küçük ve diffüz guatrı olan hastaların büyük bölümüne tedavi 

gerekmemektedir. Tiroid hormonu ile yapılan süpresyon tedavisine rağmen tiroid hacminin 

artması, bası semptomları, substernal büyüme, kozmetik bozukluk ve kanser şüphesi olan 

durumlarda cerrahi tedavi tercih edilmektedir (1,2). 



Tanı Yöntemleri 

 

Tiroid Sintigrafisi 

Sintigrafi nodüllerin fonksiyonel olarak aktif olup olmadıklarını gösterir. Radyoizotop 

olarak kullanılan I-131, I-123, Tc-99 gibi maddeleri tutma derecelerine göre nodüller sıcak 

(hiperfonksiyonel), ılık (normofonksiyonel) ve soğuk (hipofonksiyonel) olarak sınıflandırılır. 

Sıcak nodüllerde kanser görülme riski %1’in altında iken, soğuk nodüllerde risk %10-15’e 

kadar çıkabilir (30). 

 

Ultrasonografi 

Ultrasonografi tiroid nodüllerinde, nodülün hacmi,  solid veya kistik olup olmadığı 

hakkında fikir verebilen noninvazif bir yöntemdir. Nodülün kistik olması kanser açısından 

düşük risk taşısa da kistik nodüller genelde tiroid nodüllerinin %1-5 gibi küçük bir kısmını 

oluşturur.  Ayrıca iyi diferansiye tiroid kanserlerinin %25’inin kistik kompanent içerebildiği 

gösterilmiştir (31). Ultrasonografide nodülde saptanan bazı özellikler kanser tanısı açısından 

önemli risk taşır. Ultrasonografide kistik bir nodülde papiller uzantılar olması, nodül sınırında 

düzensizlik, heterojen iç yapı, nodül içerisinde mikrokalsifikasyonlar, nodül çevresinde halo 

işareti olması, santralinde vaskülarite artışı, nodül ön-arka çapının transvers çapından uzun 

olması, nodülün çevresindeki tiroid parankimine göre daha hipoekoik veya solid yapıda 

olması ve tiroid kapsülüne direkt invazyon göstermesi kanser düşündüren bulgulardır (28,32). 

Mikrokalsifikasyon, tiroid kanseri için %70 gibi yüksek oranda pozitif tahmin değeri olan en 

önemli USG bulgusudur (33). Ultrasonografi, ameliyat edilmeksizin takip edilen hastalarda 

nodüllerin çapı ve yapısının izlenmesi için de kullanılabilir (30).  

 

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi 

İnce iğne aspirasyon biyopsisi, günümüzde tiroid nodüllerinin kanser riski açısından 

değerlendirilmesinde en önemli tanı aracıdır. Ultrasonografi rehberliğinde veya palpasyonla 

yapılabilir (34). Beşyüz altmışbir hasta içeren bir çalışmada İİAB’nin duyarlılığı %86, 



özgüllüğü %91 olarak saptanmıştır (35). Yalancı negatiflik oranı %1-11, yalancı pozitiflik 

oranı %1-8 arasında değişmektedir (36,37). 

İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları sitolojik incelemeye göre selim (%60-65), 

şüpheli (%10), habis (%5) ve yetersiz (%17-20) olarak sınıflandırılırlar (27,38). Alexander ve 

arkadaşlarının yaptığı 1128 hasta içeren bir çalışmada, USG rehberliğine rağmen İİAB 

uygulanan hastaların %20’sinde yeterli hücre elde edilemediği saptanmıştır (39).  İnce iğne 

aspirasyon biyopsisinin tekrarı sonucunda bu hastaların %5’inde kanser saptanmıştır (39). Bu 

sonuç İİAB sonucu yetersiz olan hastalarda İİAB’nin tekrarlanmasının önemini 

vurgulamaktadır. 

İnce iğne aspirasyon biyopsisinin tiroid kanseri saptamadaki tanısal duyarlılığı 

multinodüler guatrda soliter nodüle göre daha düşüktür. Bunun en önemli nedenleri arasında 

kanserin İİAB yapılan nodülden farklı bir nodülden kaynaklanması veya multinodüler guatr 

zemininden kaynaklanan mikrokarsinomlar yeralır (6, 40). 

İnce iğne aspirasyon biyopsisi ile papiller, medüller ve anaplastik tiroid kanserlerinde 

yüksek oranda doğru tanı konulabilirken, foliküler ve Hürthle hücreli neoplazilerde ayırıcı 

tanı yapılamaz (29). Foliküler kanser ya da Hürthle hücreli kanser tanısı ancak histopatolojik 

incelemede kapsül ve/veya damar invazyonunun gösterilmesi ile olur (41). İnce iğne 

aspirasyon biyopsi ile foliküler veya Hürthle hücreli neoplazi saptanan hastaların yaklaşık 

%25’inde tiroid kanseri saptanır (15). Ancak foliküler ve Hürthle hücreli neoplazilerde 

ameliyat öncesi dönemde selim/habis ayırımı kesin olarak yapılamadığı için bu hastalarda 

genellikle tiroidektomi uygulanması gerekmektedir.  

 

Manyetik Rezonans Görüntüleme 

 Dinamik kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme beyin, meme,  endometrium, 

prostat ve tükrük bezlerinin habis ve selim tümörlerinin tanısında kullanılmaktadır (8-11). Son 

yıllarda tiroid nodüllerinin ayırıcı tanısında da kullanılmaya başlanmıştır (17-19). 

Konvansiyonel magnetik rezonans görüntüleme ile yapılan çalışmalarda tiroid nodüllerinin 

MRG bulguları ile histopatolojik bulgularının uyuştuğunu gösterilmiştir. Magnetik rezonans 

görüntüleme ile tiroid nodülünde saptanan psödokapsül oluşumu, heterojen sinyal yoğunluğu, 

belirsiz sınırlar ve irregüler şekil tiroid kanseri açısından en karakteristik özelliklerdir (42). 



Ayrıca T1 ağırlıklı sekanslarda tiroid kanserlerinin tiroid dokusu ile aynı yoğunlukta olduğu, 

T2 ağırlıklı sekanslarda hiperintens oldukları saptanmıştır (43).  

Gadolinium-dietilentriamin pentaasetik asit (Gd-DTPA) kullanılarak yapılan DCE-

MRI’nin, habis tiroid nodüllerinin de saptanmasında yardımcı olduğu öne sürülmüştür (42). 

Kusunoki ve arkadaşları, tiroid tümörlerinde immünhistokimyasal yöntemlerle tespit edilen 

hücre proliferasyon aktivitesi ile Gd-DTPA kullanılarak yapılan DCE-MRI sonuçlarını 

karşılaştırmıştır (12). Bu çalışmada, tiroid nodülü nedeniyle ameliyat edilen 26 hastaya 

ameliyat öncesi dönemde DCE-MRI yapılmış ve tiroidektomi piyesleri ameliyat sonrası 

histopatolojik olarak incelenerek hücre proliferasyon dereceleri ve diferansiyason dereceleri 

ölçülmüştür. Tiroid tümörlerinin hücre proliferasyon aktiviteleri, proliferasyon gösteren hücre 

çekirdek antijenine (Proliferating Cell Nuclear Antigen-PCNA) karşı oluşan antikorların 

tayini ile değerlendirilmiştir. Tiroidektomi piyesleri PCNA antikorları ile boyanarak PCNA 

boyanma indeksleri ölçülmüştür. Tiroid nodüllerinin DCE-MRI’da saptanan sinyal 

yoğunlukları ölçülerek zaman-sinyal yoğunluk eğrileri oluşturulmuştur. Bu çalışmaya göre üç 

tip zaman-sinyal yoğunluk eğrisi saptanmıştır (12) : 

1. Erken wash-out örneği: DCE-MRI de saptanan zaman-sinyal yoğunluk eğrisinin 

en yüksek değerinin yarısının altına inme süresinin 10 dakikadan daha kısa sürede 

olması (Şekil 1-3). 

2. Geç wash-out örneği: DCE-MRI de saptanan zaman-sinyal yoğunluk eğrisinin en 

yüksek değerinin yarısının altına inme süresinin 10 dakikadan daha uzun sürede 

olması (Şekil 2-4). 

3. Kontrast dinamiğinin yetersiz olması nedeniyle eğride değişiklik olmaması (Şekil 

5). 



 

Şekil-1    DCE-MRI’da erken wash-out örneği 

 

Şekil-2     DCE-MRI’da geç wash-out örneği 



Çalışma sonucunda, ameliyat sonrası histopatolojik incelemede tiroid kanseri saptanan 

12 hastanın 11’inde geç wash-out örneği saptanmış ve bu hastalarda PCNA boyanma 

indekslerinin de %20’den fazla olduğu bulunmuştur. Selim tiroid patolojisi saptanan 14 

hastanın 9’unda erken wash-out örneği saptanmış ve bu hastalarda PCNA boyanma 

indekslerinin de %20’nin altında olduğu tespit edilmiştir. Zaman-sinyal yoğunluk eğrileri ile 

tiroid patolojileri arasındaki ilişkinin nedeni tam olarak bilinmemekle beraber Gd-DTPA’nın 

ekstraselüler lümende dağılımının derecesine göre farklılıklar oluştuğu ve hücre proliferasyon 

özelliği ile kontrast dinamiği arasında ilişki olduğu düşünülmektedir. Kontrast maddenin 

hücre proliferasyon yeteneği artmış olan hipervasküler lezyonlar tarafından alındığı ve 

vasküler geçirgenliği de artmış olan bu lezyonlarda birikerek DCE-MRI’de geç wash-out 

örneği oluşturduğu düşünülmektedir  (12). 

 

Frozen Section 

Frozen section 1960’lı yıllarda ameliyat sırasında ameliyatın genişliği konusunda 

karar vermeyi etkilemiş ve birçok cerrahi işlem sırasında uygulanmıştır. Papiller tiroid kanseri 

tanısında yol gösterici olmakla beraber foliküler ve Hürthle hücreli neoplazilerde kullanımı 

sınırlıdır (44).  Frozen section yapılmasının avantajı hastayı ikinci bir ameliyattan korumaktır. 

Ancak ameliyat süresini uzatır ve maliyeti arttırır. Richard ve arkadaşlarının yaptığı ve 241 

hasta içeren bir çalışmada, FS sonuçlarının 103 hastadan sadece birinde total tiroidektomi 

kararında etkili olduğu saptanmıştır (45). Diğer çalışmalarda ise FS’nın hastaların sadece %3-

5’inde cerrahın kararını değiştirmede etkili olduğu vurgulanmıştır (46,47). McHenry ve 

arkadaşları, İİAB ile selim veya habis olarak tanı konulmuş hastalarda FS yapmanın gereksiz 

olduğunu öne sürmüş, ancak İİAB ile tanı konulamamış şüpheli nodüllerde, lenf bezi 

metastazlarının doğrulanmasında ve ameliyat öncesi tetkiklerde saptanamayıp ameliyat 

sırasında fark edilen nodüllerin değerlendirilmesinde FS kullanılmasını önermişlerdir (47). 

Tiroid cerrahisinde de ameliyat öncesi tanı ve ameliyat stratejisini belirlemek açısından yol 

gösterici olan İİAB’nin yaygınlaşması ile birlikte FS güncelliğini kaybetmiştir. 

 

 

 

 



Tiroid Kanserleri 

 

Tiroid nodüllerinin büyük bölümü selim olmakla birlikte yaklaşık  %5’i kanser riski 

taşır (15-19). Soliter tiroid nodüllerinde kanser riski %8-16 iken, multinodüler guatrda bu 

oran %1-10 civarındadır (17-24). Tiroid kanseri nadir görülmesine karşın, over tümöründen 

sonra en sık görülen ikinci endokrin tümördür (48). Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 

tiroid kanseri tüm kanser olgularının %1’inden daha azını oluşturmaktadır (kadınlarda %2, 

erkeklerde %0.5) ve her yıl bir milyon kişiden altısının ölümünden sorumludur (49). 

Türkiye’de 2000 yılında 885 yeni tiroid olgusu bildirilmiş ve bu hastaların 242’si tiroid 

kanseri nedeniyle kaybedilmiştir (50). Bu sayı ABD’ne benzer oranda, Türkiye’den bildirilen 

kanserlerin yaklaşık %1.3’ünü, kanserden ölenlerin ise %0.5’ini oluşturmaktadır (50). 

Tiroid kanserlerinin %90-95’ini foliküler hücre kaynaklı papiller kanser, foliküler 

kanser ve Hürthle hücreli kanserlerden oluşan iyi diferansiye tümörler oluşturur (29). 

Medüller tiroid kanseri, tiroid kanserlerinin yaklaşık %6’sını oluşturur ve bu olguların da 

%20-30’u Multipl Endokrin Neoplazi (MEN) 2A (medüller tiroid kanseri, feokromositoma, 

primer hiperparatiroidizm, liken planus, amiloidoz) ve MEN 2B (medüller tiroid kanseri, 

feokromositoma, marfanoid görünüm, mukokutanöz ganglionöromatozis) ile birlikte görülen 

ailevi kanserlerdir. Anaplastik kanser tiroid kanserleri arasında en agresif seyreden tür olup 

tiroid kanserlerinin yaklaşık %1’ini oluşturur. Anaplastik tiroid kanseri iyot eksikliği olan 

bölgelerde daha sık görülür (51). 

Çocukluk döneminde baş-boyun ışınlanması yapılmış, iyonize radyasyona maruz 

kalmış olanlarda tiroid kanseri gelişme riski normal populasyona göre daha yüksektir (52,53). 

Ailede tiroid kanseri hikayesi olması tiroid kanseri riskini arttırır. Papiller tiroid kanserli 

hastaların %5-10’unda, medüller tiroid kanserli hastaların ise yaklaşık  %25’inde ailede tiroid 

kanseri anamnezi mevcuttur (54). 

Fizik muayene sırasında tam bir baş-boyun ve solunum sistemi muayenesi yapılması 

önemlidir. Tiroidde saptanan nodülarite, bilinen bir nodülün boyutlarında artış ya da 

hassasiyet olup olmadığına dikkat edilmeli, kanserle ilgili olabilecek lenfadenopatiler gözden 

kaçırılmamalıdır. Tiroid nodülünün üst solunum yollarına fiske olması kanser olabileceği 

şüphesiyle dikkate alınmalıdır. Ses kısıklığı, dispne gibi semptomlar varsa vokal kord 

muayenesi yapılmalıdır. Ancak %40 kadar hastada tek taraflı vokal kord paralizisi 

asemptomatik olabilir  (55,56). 



Tiroid kanserinin prognozunu belirlemek ve uygun tedavi yöntemini seçmek için 

prognostik skorlama sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler prognostik faktörlerin multipl 

regresyon analizine dayalıdır ve bu amaçla kullanılan birkaç skorlama sistemi vardır. 

EORTC (European Organization for the Research and Treatment of Cancer): Tanı 

anındaki yaş, cinsiyet,  histolojik tip, tiroid dışı invazyon ve uzak metastaz varlığını içerir 

(57). 

AGES: Yaş, tümör grade’i, tümörün çevre dokulardaki yayılımı ve tümör çapını içerir. 

Dört pozitif yüksek riski gösterirken, dördün altında düşük riski gösterir (58). 

AMES: Yaş, uzak metastaz, tümörün çevre dokulardaki yayılımı ve tümör çapını içerir 

(59). 

TNM: Tümör büyüklüğü (T), lenf bezi tutulumu (N) ve uzak metastaz varlığı (M) ile 

yaşı göz önünde bulundurur. 45 yaşın altındaki hastalarda uzak metastaz bile olsa evre I 

ve II olarak sınıflandırılır ve düşük riskli gruba girerler (60). 

Şikago Üniversitesi tarafından tarif edilen Klinik Sınıflama, hastaları dört sınıfa ayırır. 

Sınıf 1, tiroid içerisinde sınırlı tek veya çok sayıda tümör odağı; Sınıf 2, bölgesel lenf bezi 

tutulumu; Sınıf 3, tiroid dışı tümör invazyonu; Sınıf 4, uzak metastazı mevcut olan 

hastaları kapsar (61). 

MACIS: Uzak metastaz, yaş, ilk ameliyatın küratif olması, çevre dokulara invazyon ve 

tümör çapını içerir. Hesaplama şekli; 39 yaş ve altında ise yaş için 3.1 veya 40 yaş ve 

üzerinde ise yaş için 0,08 x yaş + 0,3 x tümör çapı (cm olarak) + 1 (tümör tam 

çıkarılamadıysa) + 1 (lokal invazyon varsa) + 3 (uzak metastaz varsa) şeklindedir. 

Skorlama sistemine göre risk grupları 0-5.99, 6-6.99, 7-7.99 ve 8 puanın üstü olarak 

sınıflandırılır. Lang ve arkadaşlarının yaptığı güncel bir çalışmada, MACIS skorlama 

sistemine göre 20 yıllık mortalite oranları skor 0-5.99 ise %3.8,  6-6.99 ise %31.7, 7-7.99 

ise %44.9, >8 ise %83.1 olarak bildirilmiştir (62). Buna göre 6 puanın üzerini yüksek risk 

grubu hastalar oluşturmaktadır. Tüm skorlama sistemlerine göre yüksek risk grubu 

hastalar sıklıkla ileri yaşta olup tümör çapı büyük olan ve uzak metastazları bulunan 

olgulardır. 

 



Papiller Tiroid Kanseri 

Papiller kanser, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %80’ini oluşturur ve en sık görülen 

tiroid kanseridir. Çocuklarda ve eksternal radyasyona maruz kalanlarda öncelikle görülen 

tiroid kanseridir. Kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla olup, genellikle 30-40 

yaşlarında görülür. Hastaların çoğu ötiroiddir ve boyunda yavaş büyüyen ağrısız bir kitleyle 

başvururlar. Disfaji, dispne ve disfoni genellikle lokal ileri hastalıkta görülür. Lenf bezi 

metastazı sık olmakla birlikte ilk başvuru esnasında genellikle uzak metastaz görülmez. 

Hastaların %20’sinde ileri dönemde akciğer, kemik, karaciğer ve beyin metastazları 

gelişebilir. Tanı için en sık kullanılan yöntem nodülden veya lenf bezi metastazından yapılan 

İİAB’dir (49).  

Histolojik olarak klasik papiller varyant, mikst papiller-foliküler varyant ve foliküler 

varyant olarak üç tipte görülebilir. Papiller tiroid kanserinde birden fazla tümör odağı 

(multifokalite) rastlanma olasılığı sıktır ve servikal lenf bezi metastazı riski bu hastalarda 

daha yüksektir. İnce iğne aspirasyon biyopsisinde psammoma cisimleri (mikroskopik 

kalsiyum depozitleri) görülür ve bu özellik hastaların  %50 kadarında USG ile 

mikrokalsifikasyonlar şeklinde saptanabilir (63,64). 

Tiroidin tesadüfi olarak saptanan, 1 cm veya daha küçük çaptaki papiller kanserleri 

papiller mikrokarsinom olarak adlandırılır. Papiller mikrokarsinom otopsi serilerinde %30, 

selim guatr tanısı ile uygulanan tiroidektomi sonrası  %24 e ulaşan oranlarda görülebilir (65). 

Papiller tiroid kanserinde tiroid dışındaki komşu dokulara yayılım olguların %8-

32’sinde görülür. En sık çevre kas dokusu (%8), takiben rekürren laringeal sinir (%6) ve 

trakeaya (%5) invazyon gözlenir (61,66,67). 

Papiller tiroid kanserleri genel olarak prognozu son derece iyi olan tümörlerdir. Düşük 

risk grubuna ait papiller tiroid kanserli hastalarda sağkalım oranları 5 yıl için %92.8, 10 yıl 

için %89.5 ve 20 yıl için %83.9 olarak saptanmıştır (68). 

Papiller tiroid kanserinin tedavisi total veya totale yakın tiroidektomi ve tümörle 

ipsilateral santral boyun diseksiyonudur. Mazzaferi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada totale 

yakın tiroidektomiden daha fazla tiroid dokusu bırakılarak yapılan tiroidektominin iyi 

diferansiye tiroid kanserli olgularda tümöre bağlı mortaliteyi arttırdığı saptanmıştır (67). 

Servikal lateral metastatik servikal lenf bezi varlığında lateral boyun diseksiyonu da 

uygulanmalıdır (69). 

 



Foliküler Tiroid Kanseri 

 

Foliküler tiroid kanseri, ikinci en sık görülen tiroid kanseri olup, görülme sıklığı   %10 

civarındadır. Foliküler adenomla ayırıcı tanısı histopatolojik incelemede kapsül invazyonu 

veya vasküler invazyon olup olmaması ile yapılır.  Bu nedenle ameliyat öncesi İİAB veya 

ameliyat esnasında FS ile foliküler kanser tanısı konulamaz. Foliküler tiroid kanseri genellikle 

tek ve kalın kapsüllü bir nodül şeklindendir. Papiller tiroid kanserine göre daha agresif 

seyreder (70). Foliküler kanserli hastalarda 5, 10 ve 20 yıllık sağkalım oranları sırasıyla %85, 

%80 ve %76 olarak saptanmıştır (71). Yaş, tümör çapı, uzak metastaz varlığı, tiroid dışı 

invazyon ve histolojik tipin de içinde olduğu çeşitli faktörler sağkalımı olumsuz etkilerler. 

Yüksek risk gruplarında (yaş > 45 yıl, tümör çapı > 2 cm, uzak metastaz mevcudiyeti, yüksek 

histolojik derece) 10 yıllık sağkalım %56’ya kadar gerileyebilir (71). 

Foliküler kanserin minimal invazif ve invazif olmak üzere iki ana alt grubu mevcuttur. 

Çeşitli çalışmalarda minimal invazif foliküler tiroid kanserinde sağkalım oranının invazif 

foliküler tiroid kanserine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (71-74). Foliküler kanser 

papiller tiroid kanserine göre daha sık  hematojen yayılım yapar. Tanı anında olguların 

yaklaşık %10-15  inde uzak metastaz mevcuttur (67,75,76). 

   İnce iğne aspirasyon biyopsisi ile foliküler lezyon tespit edilen hastalarda, 

sintigrafide soğuk nodül sapatnır ise tiroidektomi planlamak doğru yaklaşımdır. Foliküler 

kanserde cerrahi tedavi total tiroidektomidir. Ancak minimal invaziv foliküler kanserlerin 

prognozu iyi olduğundan tek taraflı lobektomi, istmusektomi uygulanmasını savunanlar da 

vardır.  

 

       Hürthle Hücreli Kanser 

       Hürthle hücreli kanserler, Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı kararla foliküler kanserlerin bir 

tipi olarak kabul edilmiştir. Fonksiyonları tam olarak açıklanamamış olan oksifilik 

hücrelerden kaynaklanırlar. Tümörlerin ancak % 10 u iyot tutar. 

       Hürthle hücreli tümörler tüm tiroid kanserleri içinde % 3 oranında görülür. Genellikle 

bilateral ve multifokaldir. Hürthle hücreli neoplazmların yaklaşık % 20’si habistir. Hürthle 

hücreli adenomlarda tedavi unilateral lobektomi, istmusektomi ve piramidal lob eksizyonudur. 



Kanser olduğu tespit edilen Hürthle hücreli neoplazmlarda ise total tiroidektomi tercih 

edilmesi gereken cerrahi yöntemdir. Servikal lenfadenopati tespit edilirse modifiye radikal 

boyun diseksiyonu uygulanmalıdır. Ameliyat sonrası supresyon tedavisi yapılır. 

 

       Medüller Tiroid Kanseri 

       Medüller kanserler tüm tiroid kanserleri içinde %5 oranında görülür. Parafoliküler C 

hücrelerinden kaynaklanırlar. Medüller kanser %70 oranında sporadik olabildiği gibi  multiple 

endokrin neoplazi  sendromları ile birlikte (MEN 1-2A-2B) ailevi olarak da görülebilir. 

Sporadik medüller kanserler genellikle tek taraflıdır. Ancak ailevi olan tümörlerin %75’i 

bilateraldir. Hastalığın seyrinde önce lenfatik, takiben hematojen metastazlar görülür. Çapı 2 

cm’in üzerindeki medüller tiroid kanserinde ipsilateral juguler lenf bezi metastazı oranı 

yaklaşık %80, kontralateral juguler lenf bezi metastazı oranı ise yaklaşık %40’dır. Bu nedenle 

palpe edilen medüller tiroid kanserinde uygun tedavi total tiroidektomi, bilateral santral ve 

bilateral modifiye radikal boyun diseksiyonudur (77). 

 

       Anaplastik Tiroid Kanseri 

       Anaplastik kanserler daha çok kadınlarda olmak üzere ileri yaşlarda görülmektedir. 

İnsidansı %1 dolaylarındadır. İyot yetersizliği olan bölgelerde göreceli insidansı daha 

yüksektir. Diferansiye tiroid kanserlerinin aksine anaplastik kanserlerin prognozu oldukça 

kötüdür. Hastaların büyük bölümü tanıyı takiben 6 ay içinde kaybedilir.  

       Anaplastik tiroid kanserleri hızlı büyür ve kısa sürede çevre dokuları invaze eder.  Klinik 

olarak hastalar sıklıkla boyunda sert ve bazen ülsere olmuş bir kitle ile başvururlar. Başvuru 

sırasında hastaların büyük bölümünde lenf bezi metastazı mevcuttur. Tanı İİAB veya tru_cut 

biyopsi ile konabilir. Tedavi şekli radyoterapi ve kemoterapiyi takiben fayda gören hastalarda 

debulking tiroidektomisidir (29). 

 

 

 



GEREÇ VE YÖNTEM 

 

       Çalışmamız Eylül 2005 – Kasım 2005 tarihleri arasında multinodüler guatr tanısıyla 

İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı A Servisi’ne yatırılarak tetkik ve ameliyat 

edilen 30 hastanın verilerinin retrospektif olarak incelenmesiyle yapıldı. Hastalarla ilgili 

veriler, yatış dosyaları ve poliklinik takip kartlarından elde edildi. Eksik olan veriler hastalara 

telefon ile ulaşılarak tamamlandı. 

Çalışma kapsamına alınacak hastalarda ötiroid multinodüler guatr tanısıyla İstanbul 

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı A Servisi’ne yatırılarak ameliyat öncesi dönemde 

kanser yönünden şüpheli görülen dominant nodülden İİAB yapılmış olma, fakültemiz 

Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda tiroid USG ve DCE-MRI ve ameliyathanede frozen 

section inceleme uygulanmış olma şartları arandı. Dominant nodül tanımı multinodüler guatrlı 

hastalarda 1.5 cm’den büyük nodüller için kullanıldı. Klinik olarak kanser şüphesi olabilecek 

hızlı büyüyen nodül, ses kısıklığı veya palpabl servikal lenf bezi gibi semptomları bulunan, 

ailesinde tiroid kanseri anamnezi olan ve/veya daha önce baş-boyun ışınlanması yapılmış olan 

multinodüler guatrlı hastalar çalışmaya dahil edilmedi.  

Tüm hastalar yaş, cinsiyet, ameliyat öncesi semptomlar, laboratuar bulguları, tiroid 

sintigrafisi, USG, İİAB, DCE-MRI ve FS, uygulanan cerrahi yöntem ve histopatolojik tanı 

yönünden incelendi. Tüm hastalarda görüntüleme yöntemi olarak ameliyat öncesi tiroid 

sintigrafisi ve ultrasonografisi yapılmıştı. Tüm hastalarda ameliyat öncesi dominant nodülden 

palpasyon ile İİAB ve ameliyat esnasında bu nodülden FS uygulanmıştı. İnce iğne aspirasyon 

biyopsisi ve FS sonucu foliküler lezyon olarak saptanması kanser açından pozitif bulgu olarak 

kabul edildi.  

Tiroid USG için İstanbul Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda mevcut 

olan yüksek rezonanslı geniş bant lineer transduserlı (VFX 13-5, frekans aralığı: 7.3-11.4 

mHz) USG cihazı (Sonoline Antares; Siemens AG, Erlangen, Almanya) kullanıldı.  

İnce iğne aspirasyon biyopsisi, boyun bölgesinin povidon iyodin ile lokal 

dezenfeksiyonunu takiben palpe edilen en büyük nodülden, 25-gauge kalınlığındaki 10 

mm’lik enjektör ile üç kez hücre aspirasyonu elde etmek suretiyle yapıldı. Elde edilen örnek 

lamlara püskürtüldükten sonra %95 etil alkol ile fiske edildi. Lamlar daha sonra İstanbul Tıp 



Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda hematoksilen-eozin ile boyanıp değerlendirildi. İnce 

iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları selim, foliküler lezyon, yetersiz ve kanser olarak 

sınıflandırıldı. İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonucunda yetersiz hücre saptanan hastalar 

çalışma dışında tutuldu.  

İnce iğne aspirasyon biyopsisinde elde edilen sitolojik inceleme sonuçları aşağıdaki 

şekilde değerlendirildi;  

Gerçek pozitif (GP): Sitolojik inceleme sonucu kanser olan bir nodülün son 

histopatolojik tanısının da kanser olması. 

Gerçek negatif (GN): Sitolojik inceleme sonucu selim olan bir nodülün son 

histopatolojik tanısının da selim olması. 

 Yalancı pozitif (YP): Sitolojik inceleme sonucu kanser olan bir nodülün son 

histopatolojik tanısının selim olması. 

Yalancı negatif (YN): Sitolojik inceleme sonucu selim olan bir nodülün son 

histopatolojik tanısının kanser olması. 

 Dinamik kontrastlı magnetik rezonans görüntülemeleri İstanbul Tıp Fakültesi 

Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda mevcut olan 1.5 Tesla MRG cihazında (Magnetom 

Symphony; Siemens AG, Erlangen, Almanya) yapıldı. Tiroid nodüllerinin morfolojik 

özelliklerinin tespiti için öncelikle yapılan kontrastsız çekimi takiben  intravenöz yolla  0.1 

mmol/kg Gd-DTPA (Magnevist-Schering ™) enjeksiyonundan sonra dinamik çekim yapıldı. 

Kontrast verilmeden T2 ve T1 ağırlıklı görüntüler alındı. Kontrastlı incelemeye geçildiğinde 

kontrast verilmeden önceki T1 görüntülere eş FoV (feild of view-görüş alanı) değerine sahip 

ve aynı çekim parametreleriyle Gd-DTPA injeksiyonu takiben  0, 3.5, 7, 10.5, 14, 17.5 ve 21. 

dakikalarda görüntüler alındı. Elde edilen görüntüler değerlendirilmeleri ve zaman-sinyal 

yoğunluk eğrilerinin çizilmesi amacıyla iş istasyonuna (Syngo, Leonardo; Siemenes) 

gönderildi. Kontrast madde injeksiyonu öncesi ve sonrasında ölçülen sinyal yoğunlukları ve 

ortamdaki sinyal değişimleri Inoue ve arkadaşlarının tanımladığı formüle göre hesaplandı; [ 

SE/N=  Spost (injeksiyon sonrasındaki sinyal yoğunluğu) – Spre (injeksiyon öncesindeki 

sinyal yoğunluğu)] / NSD (ortamın standart sapması) ] göre hesaplandı (42). Ölçümlere 

göre üç çeşit zaman-sinyal yoğunluğu eğri biçimi saptandı: 



1. Erken wash-out örneği: DCE-MRI de saptanan zaman-sinyal yoğunluk eğrisinin 

en yüksek değerinin yarısının altına inme süresinin 10 dakikadan daha kısa sürede 

olması (Şekil 1-3). 

2. Geç wash-out örneği: DCE-MRI de saptanan zaman-sinyal yoğunluk eğrisinin en 

yüksek değerinin yarısının altına inme süresinin 10 dakikadan daha uzun sürede 

olması (Şekil 2-4). 

3. Kontrast tutulumu yok: Kontrast dinamiğinin yetersiz olması nedeniyle eğride 

değişiklik olmaması (Şekil 5). 

 

Dinamik kontrastlı magnetik rezonans görüntülemede geç wash-out bulgusu kanser 

açısından pozitif, erken wash-out bulgusu ve kontrast tutulumu olmaması ise selim lezyonlar 

açısından pozitif olarak değerlendirildi (12,78). Dinamik kontrastlı magnetik rezonans 

görüntülemede elde edilen zaman-sinyal yoğunluk eğri biçimine göre sonuçlar aşağıdaki 

şekilde sınıflandıdrıldı;  

 Gerçek pozitif (GP) sonuç: Geç wash-out örneği saptanan nodülde son histopatolojik 

tanının kanser olması. 

Gerçek negatif (GN) sonuç: Erken wash-out örneği saptanan veya kontrast tutulumu 

olmayan nodülde son histopatolojik tanının selim olması. 

Yalancı pozitif (YP) sonuç: Geç wash-out örneği saptanan nodülde son histopatolojik 

tanının selim olması. 

Yalancı negatif (YN) sonuç: Erken wash-out örneği saptanan veya kontrast tutulumu 

olmayan nodülde son histopatolojik tanının kanser olması. 

Dinamik kontrastlı magnetik rezonans görüntülemedeki zaman-sinyal yoğunluk 

eğrileri ve tiroidektomi piyeslerinin histopatolojik sonuçları DCE-MRI’daki kontrast tutulumu 

ile habis veya selim lezyonlar arasında farklılık olup olmadığını tespit etmek için 

değerlendirildi. Dinamik kontrastlı magnetik rezonans görüntüleme, İİAB ve peroperatif 

frozen section sonuçları kanser tanısı açısından duyarlılık, özgüllük, tanısal doğruluk, pozitif 

ve negatif tahmin değerleri bakımından karşılaştırıldı. Duyarlılık, özgüllük, tanısal doğruluk, 

pozitif ve negatif tahmin değeri oranları için aşağıdaki formüller kullanıldı: 



Duyarlılık (% ): [ Gerçek Pozitif (GP) / GP + Yalancı Negatif (YN) ] x 100 

Özgüllük (%) : [ Gerçek Negatif (GN) / GN + Yalancı Pozitif (YP) ] x 100 

Tanısal doğruluk (%) :  ( GP + GN / GP + GN + YP + YN ) x 100 

Negatif tahmin değeri (%) : ( GN / GN + YN ) x 100 

Pozitif tahmin değeri (%) : ( GP / GP + YP ) x 100 

       İstatistik analiz için Pearson korelasyon katsayısı, varyans analizi ve Wilcoxon işaretli 

dizi testleri kullanıldı. p < 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BULGULAR 

 

Ameliyat Öncesi Bulgular 

Hastaların medyan yaşı 50 (17-66 yıl) olup kadın erkek oranı 3.29:1 (23 kadın, 7 

erkek) olarak saptandı. Otuz hastanın 25’inde (%83.3) ötiroid multinodüler guatr, 7’sinde ise 

(%16.7) toksik multinodüler guatr saptanmış olup hastaların tamamının ötiroid halde ameliyat 

edildikleri saptandı. Ötiroid multinodüler guatrlı 25 hastanın 17’sinde (%68) tek dominant 

soğuk nodül, 8’inde (%32) büyük bir guatrla beraber birden fazla 1.5 cm’den büyük nodül 

olduğu saptandı. Ortalama nodül çapı 33.4 ± 6.7 mm olarak saptandı. Dominant nodülü 

bulunan 17 hastada dominant nodüllere palpasyon eşliğinde İİAB yapıldı. İnce iğne 

aspirasyon biyopsisi yapılan 17 hastanın sitolojik incelemelerinde 12 (%70.6) hastada selim 

sitolojik bulgular, iki (%11.8) hastada tiroid kanseri, üç (%17.6) hastada foliküler neoplazi 

saptandı. 

  

Ameliyat Öncesi DCE-MRI Bulguları 

 Hastalar DCE-MRI saptanan zaman-sinyal yoğunluk eğri tiplerine göre üç gruba 

ayrıldı. Grup 1 geç wash-out saptanan 14 (%46.7), Grup 2 erken wash-out saptanan 7 

(%23.3),  Grup 3 kontrast tutulumu izlenmeyen 9 (%30) hastadan oluşuyordu (Şekil 3,4,5). 

Bu üç grup arasında yaş ve nodül çapı açısından anlamlı fark olmadığı saptandı,  ancak Grup 

2’de erkek hastalar ağırlıktaydı (Tablo 2). 

 

Ameliyat Bulguları 

Otuz hastadan 15’ine (%50) total tiroidektomi, 12’sine (%40) totale yakın 

tiroidektomi, üçüne (%10) ise sol loba total, sağ loba subtotal tiroidektomi uygulandı. Otuz 

hastanın tek dominant soğuk nodülü olan 17’sine ameliyat esnasında FS uygulandı. Frozen 

section yapılan 17 hastanın 9’unda (%52.9) selim histopatolojik bulgular, 6’sında (%35.3) 

tiroid kanseri, ikisinde (%11.2) foliküler neoplazi saptandı. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Geç wash-out tipi eğri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Erken wash-out tipi eğri 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Kontrast tutulumu olmadığı için wash-out eğrisinde belirgin değişiklik olmayan 

örnek 

 

Ameliyat Sonrası Bulgular 

 

Histopatolojik Bulgular 

 Histopatolojik incelemeler sonucunda 11 (%36.6) hastada tiroid kanseri, 2 (%6.7) 

hastada foliküler adenom, 17 (%56.7) hastada kolloidal nodüler guatr saptandı. Tiroid kanseri 

saptanan 11 hastanın 9’unda (%82) papiller kanser, 1’inde (%9) foliküler kanser ve 1’inde 

(%9) indiferansiye tiroid kanseri saptandı. Papiller kanserlerin % 78’ini (7/9)  papiller 

mikrokarsinomlar oluşturuyordu. Bu hastalarda tümör çapı 0.3-0.8 cm arasında idi. Papiller 

mikrokarsinom dışında papiller kanserli iki hastada tümör çapları 1.5 cm ve 1.8 cm olarak 

bulundu. Tiroid kanseri ve selim guatr saptanan hastalar arasında yaş ve cinsiyet açısından 

anlamlı fark bulunmadı (Tablo 1). 

 

 

 



 Erkek/Kadın Yaş/yıl 

Tiroid kanseri 2/9 46.28±10.8 

Selim guatr 5/14 50.0±12.4 

P değeri P=0.45 P=0.54 

 

Tablo 1. Tiroid kanseri ve selim guatr saptanan hastaların cinsiyet ve yaş açısından 

karşılaştırılması 

 

 İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Sonuçları 

 İnce iğne aspirasyon biyopsisi uygulanan 17 hastanın 10’nunda ameliyat sonrası 

histopatolojik incelemelerde tiroid kanseri saptandı. Sitoloji sonucu selim bulgular saptanan 

12 hastanın 7’sinde (%58) ameliyat sonrası histopatolojik incelmesi sonucu selim nodüler 

gutar saptandı. Ancak kalan 5 (%42) hastada histopatolojik incelemede tiroid kanseri bulundu. 

Yanlış negatif sonuç elde edilen bu 5 hastanın üçünde papiller mikrokarsinom, ikisinde 

papiller kanser (tümör çapları 1.5 ve 1.8 cm) saptandı. Yanlış negatif sonuç saptanan bu 5 

hastanın üçünde tiroid kanseri İİAB yapılan dominant nodülde idi. Diğer iki hastada ise 

kanser kaynağı İİAB yapılmayan dominant nodül dışında bir nodülde olup bu tümörlerden 

birisi papiller mikrokarsinom, diğer ise 1.8 cm çaplı olan papiller kanserdi. Sitoloji sonucu 

foliküler neoplazi olan üç hastanın ikisinde papiller mikrokarsinom, kalan bir hastada ise 

indiferansiye tiroid kanseri saptandı. Habis sitolojik bulgular saptanan iki hastanın birisinde 

foliküler tiroid kanseri, diğerinde ise papiller mikrokarsinom saptandı. 

 Tiroid kanserinin ameliyat öncesi tanısında İİAB’nin duyarlılığı %50, özgüllüğü %100 

ve tanısal doğruluk oranı %70.6 olarak belirlendi. Pozitif ve negatif tahmin değeri sırasıyla % 

100 ve %58.3 olarak belirlendi. Yanlış negatif İİAB sonuçlarını etkileyen en önemli iki faktör 

papiller mikrokarsinom varlığı ve dominant nodül dışında yerleşmiş olan tiroid kanserleri 

olarak belirlendi. 

 

 



 Frozen Section Sonuçları 

 Frozen section tek dominant soğuk nodülü olan 17 hastaya uygulandı. Ameliyat 

sonrası histopatolojik incelemede 10 (%58.8) hastada tiroid kanseri saptandı. Frozen 

sectionda selim bulgular saptanan 9 hastanın üçünde (%33.3) ameliyat sonrası yapılan 

histopatolojik incelemede papiller mikrokarsinom saptandı. Frozen section sonucu papiller 

kanser saptanan 6 hastanın ameliyat sonrası yapılan histopatolojik incelemesinde 5 hastada  

papiller kanser (ikisinde papiller mikrokarsinom), birinde ise indiferansiye tiroid kanseri 

saptandı. Frozen section ile foliküler neoplazi saptanan iki hastanın ameliyat sonrası yapılan 

histopatolojik incelemesinde bir hastada foliküler adenom, diğerinde ise foliküler kanser 

saptandı.  

 Tiroid kanserinin peroperatif tanısında FS’nın duyarlılığı %70, özgüllüğü %85.7 ve 

tanısal doğruluk oranı %76.5 olarak belirlendi. Pozitif ve negatif tahmin değeri sırasıyla 

%87.5 ve %66.7 olarak belirlendi. Frozen sectionda selim ya da habis bulgular saptanan 

hastalarda tiroid kanseri olma olasılığı %33.3 ve %87.5 idi. FS’nın yanlış negatifliğinde en 

önemli etmen dominant nodül dışındaki bir nodülde papiller mikrokarsinom olmasıdır.  

 

 Ameliyat Öncesi DCE-MRI Sonuçları ile Ameliyat Sonrası Histopatolojik 

Sonuçların Karşılaştırılması 

 Dinamik kontrastlı magnetik rezonans görüntüleme ile erken wash-out örneği izlenen 

veay kontrast tutulumu olmayan Grup 2 ve 3’te yer alan 16 hastanın hiçbirinde ameliyat 

sonrası histopatolojik değerlendirmelerde tiroid kanseri saptanmadı (Tablo 2). Grup 2 ve 

3’teki hastaların tiroid kanseri olma olasılığı '0' olarak saptandı.  Geç wash-out örneği izlenen  

Grup 1’de yer alan 14 hastanın 11’inde (%78.6) tiroid kanseri saptandı (Tablo 2). Kanser 

saptanmayan üç hastanın ikisinde kolloidal nodüler guatr, bir hastada ise foliküler adenom 

bulundu. Dinamik kontrastlı magnetik rezonans görüntülemede geç wash-out örneği izlenen 

multinodüler guatrlı bir hastada tiroid kanseri olma olasılığı 0.78 (11/14) olarak belirlendi 

(Tablo 2). Tiroid kanserli tüm hastalarda DCE-MRI’da geç was-out örneği olduğu ve bunun 

da tiroid kanseri histolojik tanısı ile anlamlı derecede uyumlu olduğu saptandı (p<0.001) 

(Tablo 2). 

 



 

Grup Yaş/yıl Erkek/Kadın Nodül çapı/mm Kanser  (%) 

1          (n=14) 44.5 (29-66) 2/14 32.6±20.4 78.6 (11/14) 

 2         (n=7) 52  (34-57) 3/4 39.4±13.1 0 (0/7) 

 3         (n=9) 59  (17-63) 1/8 29.9±12.66 0 (0/9) 

P değeri P=0.48 P=0.053 P=0.053 P<0.001 

 

Tablo 2. Demografik bilgiler, nodül çapı ve kanser oranları 

 

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi, FS ve DCE-MRI Sonuçlarının Karşılaştırılması 

Ameliyat sonrası yapılan histopatolojik incelemede tiroid kanseri saptanan 11 hastanın 

tümünde DCE-MRI’da geç wash-out örneği mevcut olup, geç wash-out örneği 9 hastada 

dominant nodülde, iki hastada dominant nodül dışındaki bir nodülde saptandı.  

 Dominant nodül dışında geç wash-out saptanan bu iki hastada İİAB sonucu negatif 

olmasına rağmen DCE-MRI de patolojik tutulum gözlendi. Bu iki hastanın histopatolojik 

incelenmesinde papiller kanser saptandı (şekil 6). İnce iğne aspirasyon biyopsisi yanlış negatif 

olan 5 hastanın tümünde DCE-MRI de tiroid kanserine bağlı geç wash-out gözlendi. 

Sitoloji sonucu foliküler neoplazi olan 3 hastadan birinde dominant hiperaktif bir 

nodül mevcut olup DCE-MRI de bu nodülde erken wash-out gözlendi. Diğer iki hastada 

histopatolojik inceleme sonucunda İİAB yapılan nodülde bir hastada foliküler adenom, 

diğerinde ise foliküler kanser saptandı. Her iki hastada da bu nodüllerde DCE-MRI da geç 

wash-out gözlendi. DCE-MRI da foliküler adenom veya kanser ayırımı yapmak mümkün 

olmadı. 

Tiroid kanserinin peroperatif tanısında DCE-MRI’ın duyarlılığı %100, özgüllüğü 

%84.2 ve tanısal doğruluk oranı %90 olarak belirlendi. Pozitif ve negatif tahmin değeri 

sırasıyla %78.5 ve %100 olarak belirlendi. Tiroid kanserinin ameliyat öncesi tanısında DCE-

MRI’ın duyarlılığı ve tanısal doğruluk oranının İİAB ve FS’dan daha yüksek olduğu görüldü. 



DCE-MRI’ın pozitif tahmin değerinin İİAB ve FS’a göre daha düşük olmakla birlikte negatif 

tahmin değeri % 100 olarak saptandı (Tablo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonucu negatif çıkan bir hastada 4.8 cm dominant 

nodülün bir bölümünde geç wash-out tipi örnek saptandı. Bu nodülün histopatolojik 

incelenmesinde bu bölgeye uyan 1.5 cm çaplı papiller kanser bulundu. 

 

 

Yöntem Duyarlılık 

(%) 

Özgüllük 

(%) 

Pozitif tahmin 

değeri (%) 

Negatif tahmin 

değeri (%)  

Tanısal doğruluk 

oranı (%) 

İİAB 50 100 100 58.3 70.6 

 FS 70 85.7 87.5 66.7 76.5 

 DCE-MRI 100 84.2 78.5 100 90 

 

Tablo 3. İİAB, FS ve DCE-MRI’nin tiroid kanserinin ameliyat öncesi tanısındaki duyarlılık, 

özgüllük, pozitif ve negatif tahmin değerleri, tanısal doğruluk oranları 

 



TARTIŞMA 

 

Bu çalışmada DCE-MRI’nin multinodüler guatrda kanser içeren nodülleri saptamak 

açısından tanısal değeri araştırıldı ve bir nodülde geç wash-out örneği bulunması ile tiroid 

kanseri arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulundu. Multinodüler guatrda ameliyat öncesi 

tiroid kanseri tanısında DCE-MRI’nin doğruluk oranı İİAB ve FS’a göre daha yüksek 

bulundu. İnce iğne aspirasyon biyopsisi ile saptanamayan tiroid kanseri olguları DCE-MRI ile 

geç wash-out şeklinde saptandı. Klinik olarak genellikle önem arzetmeyen papiller 

mikrokarsinomların DCE-MRI ile saptanması çok önemli olmasa da, DCE-MRI’nin papiller 

tiroid kanserini tümör çapından bağımsız bir şekilde tespit edebildiği doğrulandı. Dinamik 

kontrastlı magnetik rezonans görüntülemenin negatif tahmin değerinin %100 olması 

nedeniyle multinodüler guatrlı bir hastada tiroid kanseri tanısının ekarte edilmesinde İİAB ve 

FS’a göre en güvenilir metod olduğu saptandı. Dinamik kontrastlı magnetik rezonans 

görüntülemede geç wash-out örneği görülen multinodüler guatrlı bir hastada tiroid kanseri 

olma olasılığı 0.78 olarak belirlendi. Dinamik kontrastlı magnetik rezonans görüntülemede,  

hem foliküler adenom hem de  foliküler kanserde  geç wash-out örneği görüldüğünden, DCE-

MR’nin  bu iki lezyonun ayırıcı tanısında faydalı olmadığı saptandı.  

İnce iğne aspirasyon biyopsisi, bir tiroid nodülünde kanser riskini dışlamak için 

kullanılan en önemli yöntemdir (79,80). İnce iğne aspirasyon biyopsisi kullanımı 

yaygınlaştıktan sonra selim guatr nedeniyle ameliyat edilen hastaların sayısında belirgin bir 

azalma olmuş, bunun yanında tiroid kanseri saptanıp ameliyat edilen hasta sayısında da 

belirgin bir artış olmuştur (38). Ancak görüntüleme tekniklerinin gelişmesine ve İİAB’ne 

rağmen tüm hastalarda tiroid kanserinin ameliyat öncesi kesin tanısı mümkün olamamaktadır. 

İnce iğne aspirasyon biyopsisi, güvenilir bir teknik olmasına rağmen multinodüler guatrda 

cerrahi tedavi ya da medikal tedavi seçiminde kusursuz bir rehber değildir (6). Tiroid kanserli 

bir hastada yanlış negatif sonuç veren bir İİAB cerrahi tedavide 28 ay gecikmeye yol 

açabilmektedir (7). Bu şekilde tedavisi geciken hastalarda daha yüksek oranlarda lokal 

invazyon ve inatçı hastalık görülmektedir (7). Tiroid kanserli hastalarda yanlış negatif İİAB 

sonuçları hastalığın klinik bulgularının da hafife alınmasına neden olabilir (7). Multinodüler 

guatrlı bir hastada, biyopsi yapılacak nodülün seçilmesi, İİAB’nin etkinliğini kısıtlayan bir 

faktördür ve palpasyonla yapılan İİAB’sinde kanser riskini dışlayabilme duyarlılığı %17 

civarına kadar düşebilmektedir (81,82). Çok fazla sayıda nodülü bulunan hastalarda, USG ile 



sonografik açıdan kanser şüphesi taşıyan bir nodülü selim nodüllerden ayırt etmek mümkün 

olmayabilir (82,83).  Sonografik olarak selim düşünülen nodüllerin yaklaşık  %10’nunda  

ameliyat sonrası histopatolojik incelemede kanser saptanmaktadır (82). Multinodüler guatrlı 

hastalarda USG rehberliğinde yapılan İİAB’nin duyarlılığı %87.4, tanısal doğruluk oranı 

%79.5 olarak saptanmıştır (81). Multinodüler guatr ve kistik nodüller, İİAB ile tiroid kanseri 

tanısının atlanmasında önemli iki nedendir (81).  Mikosch ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada 

USG rehberliğinde yapılan İİAB’nin duyarlılığını %71.4, tanısal doğruluk oranı %90.0 olarak 

saptamış ve yanlış negatiflik oranındaki yüksekliğin kistik-solid alanlar içeren büyük 

nodüllerle ilişkili olduğunu vurgulamıştır (81). 

Multinoduler guatrda İİAB kullanımının yararını araştıran bir çalışmada papiller 

mikrokarsinomun yanlış negatif sonuçlardan kısmen sorumlu olduğu, ancak İİAB yapılmış 

olan dominant nodülden kaynaklanan makrokanserlerin önemli kısmında dahi İİAB 

sonucunun selim olabildiği saptanmıştır (82).  

Nodüler guatrlı hastalarda kanser tanısında FS özellikle İİAB’de kanser saptanan ya da 

kanser şüphesi olan hastalarda kanser varlığını doğrulama da yararlı olduğu genel kabul 

görmüş bir yöntemdir (15,84). Ancak multinodüler guatrlı hastalarda İİAB ve FS sonuçlarını 

irdelerken her iki tanı yönteminin de zayıf yönlerini dikkate almak gerekir. İnce iğne 

aspirasyon biyopisi ile dominant nodülde yerleşmiş olan bir tiroid kanseri saptanamayabilir 

veya tiroid kanseri İİAB yapılan nodül dışında bir nodülden kaynaklandığı için İİAB sonucu 

yalancı negatif olabilir (6,7). Bizim çalışmamızda da dominant nodülden farklı bir nodülde 

yerleşmiş olan tiroid kanseri ve papiller mikrokarsinom varlığı, İİAB ve FS’da yanlış 

negatifliğe yol açan en önemli iki faktör olarak saptandı. İnce iğne aspirasyon biyopsisi 

sonucu yanlış negatif olan ve tümör çapı 1 cm’den büyük olan papiller tiroid kanserli iki 

hastanın birinde tümörün dominant nodülde, diğerinde dominant nodülden farklı bir nodülde 

olduğu saptandı. Dinamik kontrastlı magnetik rezonans görüntüleme ile tüm hastalarda tümör 

çapından ve yerleşiminden bağımsız olarak tiroid kanseri tespit edildi.  

Görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler, tiroid kanserinin ameliyat öncesi dönemde 

saptanması için farklı tekniklerin kullanılabilmesine imkan sağlamıştır. Magnetik rezonans 

görüntülemede psödokapsül oluşumu, heterojen sinyal yoğunluğu, belirsiz sınırlar ve irregüler 

şekil tiroid kanseri için en karakteristik özelliklerdir (42). Psödokapsül hem adenom hem de 

tiroid kanserinde görülebilir, ancak belirsiz sınırlar ya da psödokapsülde kısmı hasar olması 

papiller tiroid kanserinin güçlü bir göstergesidir (85). T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerin yorumu 



ile nodülün diferansiyasyonu ve hücre proliferasyon yeteneği hakkında ipucu elde edilebilir. 

Foliküler adenom ve kanser arasında MR ile ayırım yapılamaz, ancak 3 mm kadar küçük 

boyutlu tiroid lezyonları ve lenf bezi metastazları saptanabilir (42,43,85,86,87). Dinamik 

kontrastlı MRG, çeşitli kanser tiplerinde habis neovaskülarizasyonu ve hücre proliferasyon 

aktivitesini gösterebilme yeteneğinden dolayı kullanım alanı genişleyen bir görüntüleme 

yöntemi olmuştur. Dinamik kontrastlı MR meme, tükrük bezi ve beyin tümörlerinin tanısında 

kullanılmaktadır. İnvaziv meme kanserinde, tümörün MR bulguları ile histopatolojik evre, 

aksiller lenf bezi tutulumu ve vasküler invazyon arasında anlamlı bir korelasyon saptanmıştır 

(9). Gadolinyum-dinamik kontrastlı MRG, tükrük bezi tümörlerinde selim kanser ayırımını 

yüksek duyarlılık ve özgüllükle yapabilir (11). 

Çeşitli çalışmalarda, beyin tümörlerinde tümörün histolojik derecesi ve 

diferansiasyonu ile DCE-MRId’e kontrast tutulumu arasında ilişki olduğunu saptanmıştır 

(8,88,89). Dinamik kontrastlı magnetik rezonans görüntülemenin tiroid tümörlerindeki tanı 

değeri daha önce Kusunoki ve arkadaşları tarafından incelenmiştir (12). Araştırıcılar 

yaptıkları çalışmada hastalarda Gd-DTPA ile yapılan DCE-MRI’de tiroid nodüllerinde 

saptanan zaman-yoğunluk eğrileri ile aynı nodüllerin histopatolojik özelliklerini ve 

proliferasyon gösteren hücre çekirdek antijenlerini karşılaştırmıştır. Geç wash-out örneğinin 

özellikle tiroid kanseri, yüksek hücre proliferasyon aktivitesi ve artmış vaskülarizasyonla 

ilişkili olduğu saptanmıştır. Kusunoki ve arkadaşları, DCE-MRI’ın tiroid tümörünün hücre 

proliferasyon aktivitesi ve histolojik derecesinin ameliyat öncesi dönemde belirlenmesinde 

faydalı olduğunu öne sürmüştür (12). 

Bizim çalışmamız multinoduler guatrlı hastalarda ameliyat öncesi tiroid kanseri 

tanısında DCE-MRI’ın tanısal değerinin araştırıldığı ve sonuçların İİAB ve FS sonuçları ile 

karşılaştırıldığı ilk çalışmadır. Çalışmamızda toksik nodüler guatrlı hastalar da çalışmaya 

dahil edildi. Bunun amacı hiperaktif nodüllerin hipervasküleriteye bağlı olarak kendilerine 

özgü ve DCE-MRI’nin tanısal değerinde sınırlamaya neden olabilecek bir kontrast örneği 

oluşturup oluşturmadığı saptamaktı. Tiroid kanserinde oluşan geç wash-out örneğinin aksine 

hiperaktif nodüllerde, selim lezyonlarda da gözlenen erken wash-out örneği oluştuğu saptandı. 

Çalışmamızda histopatolojik incelemeler sonucunda hastaların %36.7’sında tiroid kanseri 

tespit edildi. Klinik olarak önemli olan tiroid kanseri insidansı %13.3 olarak tespit edildi. 

Multinodüler guatrlı hastalarda %30’a varan oranlarda kanser insidansı bildirilmiş olmasına 

rağmen multinodüler guatrlı hastalarda bu oran genel olarak %10 civarındadır (90-92). 

Multinodüler guatrlı hastalarda tiroid kanserinin öncelikle dominant nodülden kaynaklandığı 



ve dominant nodül varlığının tiroid kanseri açısından önemli bir risk faktörü olduğu 

gösterilmiştir (3). Çalışmamızdaki hastaların büyük bölümünde soğuk dominant nodül 

mevcuttur. Bu çalışmadaki tiroid kanseri oranının bağıl olarak yüksek olması bu hasta 

grubunun özelliklerine bağlı olabilir. Kliniğimizde daha önce yapılan bir çalışmada ötiroid 

multinodüler guatrlı hastalarda insidental tiroid kanseri oranı  %8.2 olarak saptanmıştır (93). 

Çalışmamızın ana amacı DCE-MRI’ın multinodüler guatrlı hastalarda tiroid kanserinin 

ameliyat öncesi tespitindeki rolünü saptamaktır. Yüksek tiroid kanseri oranını, çalışmaya 

dahil edilen hastaların özellikle küçük bir grubunu ilgilendiren yandaş bir bulgu olarak 

dikkate almak gerekir. 

Çalışmamızda DCE-MRI ile bir nodülde saptanan geç wash-out örneği sadece tiroid 

kanseri ile ilişkili idi. Tiroid kanseri içeren nodüllerin hiçbirinde erken washout örneği 

saptanmadı. Bu yüzden nodüler guatrdaki DCE-MRI bulgularının sonucu “geç wash-out 

yoksa tiroid kanseri de yoktur” şeklinde özetlenebilir.  Çalışmada DCE-MRI ile tiroid kanseri 

tanısı saptamak bakımından bu yöntemin dezavantajı bazı selim nodüllerde de kanserli 

nodüllerde olduğu şekilde geç wash-out örneği gözlenmesi idi. Selim tiroid nodülleri olan  üç 

hastada, DCE-MRI’da geç wash-out örneği saptandı. Ameliyat sonrası histopatolojik 

incelemelerde, bu hastalardan birisinde folüküler adenom, diğer ikisinde kolloidal nodüler 

guatr tespit edildi. Dinamik kontrastlı MRG, foliküler adenom ve foliküler kanserin ayırıcı 

tanısında her iki lezyonda da geç wash-out örneği izlendiği için başarısız oldu. DCE_MRI’ın 

ameliyat öncesi tiroid kanseri tespit etmede tanısal doğruluk oranı  %90 olarak saptandı. Bu 

oran İİAB ve FS’nın tanısal doğruluk oranından daha yüksek idi. Geç wash-out örneği 

görülen bir hastada tiroid kanseri olma olasılığı 0.78 olarak saptandı.  

Sonuç olarak tüm ameliyat öncesi tanı yöntemlerine rağmen bazı multinodüler guatrlı 

hastalarda tiroid kanseri tanısında güçlük yaşanabilir. Tiroid kanseri açısından klinik olarak 

şüphe taşıyan hastalarda diğer tanı yöntemleri sonuçsuz kalır ise ek bir tanı yöntemi 

gerekebilir. Bu tip hastalarda tiroid kanserini saptamak veya tamamen ekarte etmek için 

dinamik kontrastlı MRG inceleme tekniği faydalı olabilir. 

 

 

 



SONUÇ 

 

Bası semptomları ve kozmetik bozukluk olmayan, ötiroid multinodüler guatrlı 

hastalarda cerrahi tedavi ya da medikal tedavi seçiminde en önemli faktör kanser şüphesini 

dışlamaktır. Multinodüler guatrda İİAB ve FS kanser şüphesini dışlamada çok güvenilir 

olmayabilir. Çalışmamızda DCE-MRI’ın,  multinodüler guatrlı hastalarda tiroid kanseri 

tanısını dışlamak bakımından  %100 negatif tahmin değeri ile son derece güvenilir olduğu 

saptandı. Multinodüler guatrlı hastalarda, İİAB sonuçları yetersiz olmasına rağmen klinik 

olarak tiroid kanseri şüphesi varsa DCE-MRI kanser tanısını ekarte etmek açısından çok 

güvenilir bir yöntemdir.  
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