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���� Ö Z E T 

Amaç: Papiller tiroid kanserli hastaların izleminde kullanılan hassas labaratuar 

tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri metastatik ganglionların belirlenme oranını 

arttırmıştır. Tiroid kanseri nedeniyle ameliyat olmuş birçok hastada sonuçlar çok iyi 

olsa da, en önemli sorun lokorejiyonel nüksün önlenmesidir.  Bu çalışmada gamma 

probe yardımıyla nüks boyun ameliyatlı olgularında, metastatik lenf ganglionlarının 

bulunması ve çıkarılmasını göstermeyi amaçladık. 

Gereç ve yönem: Çalışmaya daha önce papiller tiroid karsinomu tanısı ile ameliyat 

edilmiş nüks veya persistan 46 olgu dahil edildi. Ameliyat öncesi, patolojik lenf 

nodunun yeri US ile saptanarak, kuşkulu lenf ganglionu içine radyoaktif madde 

enjekte edildi.  Ameliyat esnasında maksimum radyoaktivitenin bulunduğu bölge 

disseke edilerek metastatik lenf ganglionları bulundu ve eksize edildi.  

Bulgular:  17 hastada 1 adet,  29 hastada 1den fazla patolojik lenf ganglionu eksize 

edildi. Eksize edilen lenf ganglionlarından ve lezyonun çıkarıldığı bölgeden yapılan 

sayımlarda, eksizyon yapılmış olan bölgedeki sayımların anlamlı oranda düşük 

olduğu belirlendi.(16886 – 52,  p<0.001 )  Hastaların ameliyat sonrası izleminde 4 

hastaya ulaşılamadı. 29 hastada US ve Tg kontrolleri normal sınırlarda bulundu. 

Bazal Tg düzeyleri hafif yüksek kalan 5 hastada ameliyat bölgesinde kuşkulu lenf 

nodu saptandı.  8 hastada ise bazal Tg değerleri normal sınırların biraz üzerinde 

ölçülse de, boyunda herhangi bir metastaz saptanmadı. 

Sonuç: Gamma probe kullanılarak uygulanan bu teknikte, metastatik lenf ganglionu 

içine enjekte edilen radyoaktif madde, hedef bölgeye yönlendirdiği için metastatik 

lezyonların kolaylıkla bulunup eksize edilmesine yardımcı olmaktadır.   

 
Anahtar sözcükler: papiller tiroid kanser,  metastatik lenf nodları, gama-probe  
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���� A B S T R A C T 

Background: Better follow-up of patients with papillary thyroid cancer (PTC) and 

more sensitive detection leads to detection of recurrences in the neck. Despite 

excellent outcomes, the major challenge is controlling locoregional recurrence. We 

aimed to investigate whether the radio-guided excision of metastatic lymph nodes 

allow to find the affected lymph nodes in patients with previously operated neck 

compartments. 

Method: This prospective study included 46 patients with recurrent/ persistent PTC 

previously operated neck compartments. Prior to operation, the pathologic node was 

localized by US and radiotracer was injected directly into the pathologic node. Careful 

dissection was carried out following the area of maximum radioactivity until the 

metastatic lymph node(s) were identified and excised. 

Result: One affected lymph node was removed in 17 patients, more than one lymph 

nodes (affected or additional nodes) were removed in 29 patients. The median count 

from lesion was significantly higher than values from lesion bed (background activity) 

(16886/20 sec vs. 52/20 sec, p<0.001). During follow-up, four patients were lost to 

follow-up and 29 patients had negative US and basal Tg. Five patients had 

suspicious lymph nodes on the operated side. Although basal Tg level remained 

above normal limit moderate high in 8 patients, any metastasis was not detect in the 

neck.  

Conclusion: the radio-guided excision of metastatic lymph nodes technique can be 

performed safely for the detection and excision of recurrent thyroid cancer in the 

central and lateral neck. 

 

Key words: papillary thyroid cancer, metastatic lymph nodes, radio-guided excision 
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���� G İ R İ Ş  V E  A M A Ç 

 

Papiller tiroid kanseri en sık görülen tiroid malignitesidir. Papiller tiroid kanserlerinde 

lokorejiyonel nükslerin görülmesinden lenfatik yayılım sorumlu tutulmaktadır ve 

santral boyun kompartmanı tutulumu bunların içinde en sık görülenidir (1,2). Servikal 

nodal metastazların saptanmasında ve yerinin belirlenmesinde ultrasonografi, en 

yüksek duyarlılığı sağlamaktadır. Fizik muayene veya ultrasonografi ile lenf nodu 

metastazı saptandığında en uygun tedavi cerrahi eksizyondur (2,3). 

  

Nüks boyun ameliyatlarında, özellikle santral diseksiyon gerektirenlerde, bozulmuş 

anatomi ve oluşmuş olan skar dokusu nedeniyle larengeal sinir ve paratiroid bezi 

yaralanması riski artmaktadır (4,5). Nüks boyun cerrahisinde lenf nodu eksizyonunu 

kolaylaştırmak amacıyla birçok farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak 

intraoperatif ultrason kullanımı, tel ile işaretleme ve boya enjeksiyonunu verebiliriz (6-

8).  

 

Çalışmamızda daha önce ekibimiz tarafından tarif edilen (9), metastatik lenf 

ganglionları içine radyoaktif madde enjekte ederek, gamma prob yardımı ile 

lezyonların çıkarılmasını ve hastaların izlem sonuçlarını sunmayı amaçladık. 
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���� G E N E L  B İ L G İ L E R 

 

���� TARİHÇE 

 

Guatr hastalığı (Latince boğaz anlamındaki ‘guttur’ sözcüğünden), tiroid bezinin 

tanımlanmasından çok daha önce, MÖ 2000’den bu yana Hindulara ait gözlemlerden 

dolayı bilinmektedir. Tiroid, Grekçe sözlükte kalkan anlamına gelen thyroides 

kelimesinden köken alır. İlk olarak bu bezi Galen (Galenos M.S 129-198) tarif 

etmiştir. Vaselus (1545) bunu tiroid olarak adlandırmıştır. Leonardo da Vinci 

çizimlerinde tiroidi larinksin iki yanında iki ayrı bez olarak göstermiştir (17,18).  

 

Tarihte ilk defa tiroid bezine cerrahi girişimi Paulus gerçekleştirmiştir (17-23). Ancak 

ilk cerrahi girişimi 1170 yılında Roger Frugardi tanımlamıştır. Tıbbi tedaviye cevap 

vermeyen guatrların içinden birbirine dik iki seton geçirilmiş ve bunlar guatr 

parçalanıp ayrılana kadar günde iki defa sıkıştırılmış, daha sonra da yaraya yakıcı 

toz dökülüp iyileşmeye bırakılmıştır. Tiroid cerrahisi 19. yüzyılın ortalarındaki 

anestezi, antisepsi ve hemostaz konularındaki gelişmelere kadar %40-50 mortalite ile 

çok tehlikeli olmaya devam etmiştir. Bu nedenle de 19. yüzyıla kadar tiroid 

hastalarının tanı ve tedavisinde büyük bir ilerleme görülmemiştir. Bern 

üniversitesinden Theodor Kocher (1841-1917) ve Theodor Billroth (1829-1894) 

başarı oranı yüksek, binlerce tiroidektomi ameliyatı yapmışlardır. Tiroid cerrahisi ile 

ilgili tıp literatüründe ilk büyük eser Theodor Kocher tarafından 1878 yılında 

yazılmıştır. 1900 yıllarının başında tiroidektomi sonrası mortalite %1 oranına 

düşürülmüştür. Kocher 1909 yılında Nobel tıp ödülünü aldığı çalışmasında 

tiroidektomi tekniğinde sinir ve paratiroid hasarından kaçınmak için kapsül içi 

diseksiyon yöntemi tarif etmiştir (20-23). 
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M.S. 200 yılında rekürren sinir “beyinden çıkıp boynun iki tarafına, oradan kalbe inen 

sinir” olarak tanımlanmış ve vokal kordların açıklığını sağladığı bildirilmiştir. 1503 

yılında Leonardo Da Vinci otopsi çalışmaları sonucunda siniri resimlemiştir. Vesalius 

(1543) siniri “mucizevi bir yapı” olarak tanımlamıştır. 1800 yıllarının sonunda 

tiroidektomi ameliyatlarında tek taraflı sinir hasarı %25, çift taraflı sinir hasarı %5 dir. 

Halsted’in bu yıllarda yaptığı konuşmalarda “sinir görülmediği için morbidite yüksek” 

yorumunu yaptığı kaynaklarda yer almaktadır. Sinirin görülmesinin önemi uzun 

yıllardır bilinmesine karşın, sinir diseksiyonu tekniğinin tarifi 1938 yılında Lahey 

tarafından yapılmıştır. 1980 yıllarından sonra tüm dünyada sinir diseksiyonunun sinir 

hasarı oranını azalttığı kabul edilmiş ve rutin sinir diseksiyonu uygulanması 

yaygınlaşmıştır (20,21).  

 

Farklı tiroid kanseri türlerinin ayırt edilmesi ve sınıflamasında patolojinin değerli 

katkıları vardır. Patoloji biliminin ayrıntılı çalışmaları tiroid kanserlerinin aynı tür 

kapsamında olsalar bile farklı biyolojik davranış gösterebileceğini ortaya çıkartarak, 

cerrahların girişim boyutlarını belirlemesine yardımcı oldu. Tiroid kanser cerrahisinde 

bir diğer önemli adım; tümör boyutu, lenf ganglion metastazı, uzak metastaz (TNM), 

yaş, grade, tiroid dışı yayılım, tümör boyutu (AGES), yaş, uzak metastaz, tiroid dışı 

yayılım, tümör boyutu (AMES) ve uzak metastaz, yaş, yetersiz cerrahi girişim, 

invazyon, tümör boyutu (MACIS)'inde içerisinde olduğu prognostik değerlendirme 

yöntemlerinin, tümüyle kabul görmese de gündeme getirilmesi oldu. Bu kuralların 

biliniyor olması ve bilimsel olarak aynı sınıflandırılmaların kullanılması, farklı 

merkezlerde elde edilen uygulama verilerinin karşılaştırılmasına olanak sağlandı. 
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1980'lerden bu yana genetik mutasyonların sonuçta tiroid tümörlerine yol açtığı 

konusunda önemli ipuçları elde edildi. Bu bulgular yalnızca tümörlerin özgün genetik 

değişikliklerine göre sınıflandırılabilmesini sağlamakla kalmadı, aynı aileye ilişkin 

bireylere özgü kanser yakınlıklarının ayırt edilmesine de olanak sağlandı. RET 

protoonkogeni mutasyonlarının periferik kan lenfositlerinde saptanabilmesi sonucu, 

profilaktik tiroidektomi kanser önleyici bir önlem olabiliyordu. Dolayısıyla mutasyona 

uğramış RET protoonkogenini taşıyan bireylerde uygulanan proflaktif tiroidektomi, bir 

cerrahi endikasyonunun yalnızca genetik temellere dayanan ilk uygulaması oldu. 

 

 

 

 

���� TİROİD KANSERLERİ 

 

1

PRİMER

TİROİD KANSERLERİ

SEKONDER

Diğer LenfomaParafoliküler
hücre kaynaklı

Folikül epitel
hücre kaynaklı

Diferansiye
karsinom

Az diferansiye
karsinom

Anaplastik
karsinom

Papiller
karsinom

Foliküler
karsinom

2

43

65
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(1) En sık görülen endokrin malignite olan tiroid kanserleri, tüm kanserlerin %1’ini 

oluşturur. Tümörün türü ne olursa olsun, ileri yaş ve uzak metastaz varlığı tiroid 

kanserlerinin prognozunu olumsuz etkiler. 

  (2) Metastatik tiroid karsinomları klinikte çok ender görülmekle birlikte, tiroid dışı 

malignite nedeniyle ölen hastaların otopsilerinde %3-20 oranında tiroid bezine 

metastaz saptanır. En sık böbrek, meme, akciğer, gastrointestinal sistem karsinomları 

tiroid bezine metastaz yapar.  

(3) Primer tiroid lenfomaları tiroid kanserlerinin %1-5’ini, ekstranodal lenfomaların 

%2’sini oluşturur. Hastaların %30-50’sinde disfaji, stridor, ses kısıklığı gibi bası 

bulguları görülür. Tiroid lenfoması ile Hashimoto tiroiditi arasındaki ilişki 

kanıtlanamamakla birlikte, Hashimoto tiroiditi tiroid lenfoması gelişiminde risk faktörü 

olarak bildirilmektedir. Tiroid bezinde en sık B hücrelerinden kaynaklanan non-

Hodgkin lenfoma görülür. Deneyimli sitolog tarafından incelenen İİAB ile lenfoma 

tanısı koyulabilir. Kemoradyoterapi ve/veya cerrahi girişim kararı hastalığın evresi 

değerlendirilerek verilir. 

(4) Sarkom, fibrosarkom, epidermoid karsinom ve mukoepidermoid karsinom çok 

ender karşılaşılan primer tiroid karsinomlarıdır. 

(5) Az diferansiye tiroid karsinomları morfolojik özellikleri ve davranışları 

yönünden diferansiye ve anaplastik tiroid karsinomları arasında yer alır. Hastaların 

büyük bölümünde uzun yıllardır var olan multinodüler guatr ve son dönemlerde bu 

nodüllerde büyüme öyküsü söz konusu olmakla beraber, ani ve hızlı büyüme öyküsü 

enderdir. Tanı konulduğunda hastaların %60’ında lokal invazyon ve lenf 

ganglionlarına metastaz, %50’sinde uzak metastazlar saptanır. Az diferansiye 

karsinomların %90’ına İİAB ile ameliyat öncesi tanı koyulabilir. İyot tutulumu olan 
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tüm az diferansiye tümörlerde cerrahi girişim sonrası RAI tedavisi önerilmektedir. 

Tümörün tamamen çıkarılamadığı hastalarda RAI tedavisi öncesi eksternal 

radyoterapi uygulanması gerekir. Cerrahi girişim düşünülmeyen hastalarda ise 

kemoterapi tedavi seçenekleri arasındadır. 5 yıllık sağkalım %70, 10 yıllık sağkalım 

%50 olarak bildirilmektedir.  

(6) Anaplastik (İndiferansiye) karsinomlar tiroid karsinomlarının %2’sini 

oluşturur. Hastaların büyük bölümünde boyunda hızla büyüyen kitle öyküsü vardır. 

Kısa sürede bası bulguları gelişir. İİAB ile %90 oranında tanı koyulabilir. Hastaların 

%20’sinde diferansiye tiroid karsinom öyküsü vardır ve ortalama sağkalım 12 aydır. 

Anaplastik tiroid karsinomlarında cerrahi girişimin sağkalıma etkisinin olmadığı 

bilinmektedir. Ancak tiroidektomi sonrası uygulanan radyoterapinin daha yararlı 

olabileceği vurgulanmaktadır. Trakeostomi uygulanan hastalarda genellikle yara 

iyileşmesinde yaşanan sorunlar, radyoterapinin gecikmesine neden olmaktadır. Bu 

nedenle solunum sıkıntısı olmayan hastalarda proflaktik trakeostomi 

önerilmemektedir (15,16). 

 

���� PAPİLLER TİROİD KANSERLERİ 

 

  Papiller tiroid kanserleri (PTK) tüm tiroid kanserlerinin %75’ni, diferansiye 

tiroid kanserlerinin %90’ını oluşturur. 

  PTK 20-50 yaş aralığında, kadınlarda ve iyottan zengin bölgelerde daha sık 

görülür. 

  Daha önce boyuna radyasyon alma öyküsü olanlarda, normal popülasyondan 

daha sık görülür. 
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  Genel sağkalım 45 yaşın altında %100’e yakın, 45 yaşın üzerinde %90’ın 

üzerindedir. 

  PTK’de lenf ganglionlarına metastaz oranı yüksektir. US ve/veya klinik 

muayene ile hastaların %15-30’unda lenf ganglion metastazı belirlenir. 

  PTK’li olguların %30-80’inde hastalık multifokaldir. 

  PTK varyantları: Foliküler varyant, makrofoliküler varyant, diffüz sklerozan 

varyant, onkositik (Hürthle hücreli varyant, yüksek silendirik hücreli [Tall cell] 

varyant, kolumnar hücreli varyant, solid varyant, kribriform varyant). 

  Diffüz sklerozan, yüksek silendirik hücreli ve kolumnar hücreli varyantlar 

agresif davranışlı olarak kabul edilmektedir. Papiller karsinomların bu türlerinde 

RAI tutulumu azdır veya yoktur. 

  PTK’lerinde risk faktörleri; TNM (tümör boyutu, ganglion metastazı, uzak 

metastaz), AMES (yaş, uzak metastaz, tiroid dışı yayılım, tümör boyutu), 

AGES (yaş, grade, tiroid dışı yayılım, tümör boyutu), MACIS (metastaz, yaş, 

yetersiz cerrahi girişim, invazyon, tümör boyutu) sınıflamaları ile belirlenir (16-

20).  
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���� PAPİLLER TİROİD KANSERLERİNDE EVRELEME 

 

 
 

45 yaş altı 45 yaş üzeri 

 
EVRE I 

 
Herhangi T, Herhangi N, M0 T1, N0, M0 

 
EVRE II 

 
Herhangi T, Herhangi N, M1 T2, N0, M0 

 
EVRE III 

 
--- 

 
T3, N0, M0 
T1, N1a, M0 
T2, N1a, M0 
T3, N1a, M0 

 

EVRE IVA 
 

--- 

 
T4a, N0, M0 
T4a, N1a, M0 
T1, N1b, M0 
T2, N1b, M0 
T3, N1b, N0 
T4a, N1b, M0 

 
 

EVRE IVB 
 

--- T4b, Herhangi N, M0 

 
EVRE IVC 

 
--- Herhangi T, Herhangi N, M1 
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���� PAPİLLER TİROİD KANSERLERİNDE RİSK GRUPLARI 

 
 

 

���� PAPİLLER TİROİD KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ 

 

  1 cm’in üzerindeki PTK’de önerilen cerrahi girişim bilateral total tiroidektomidir 

(TT) (Öneri gücü A). 

  PTK’da multifokal tümör olasılığı yüksek olduğu için, TT karşı lobdaki olası 

tümör odağının da çıkarılmasını sağlamış olur. 

  Etkin bir RAI tedavisi için TT gereklidir. 

  PTK nedeniyle TT uygulanmış hastaların ameliyat sonrası izleminde, Tg 

ölçümünün ve tüm vücut tarama sintigrafisinin duyarlılığı yüksektir.  
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  Boyutu 1 cm’den küçük, tek odaklı ve intratiroidal tümörlerde, baş-boyun 

radyasyon öyküsü ve lenf ganglion metastazı yoksa, düşük risk grubundaki bu 

hastalarda lobektominin yeterli olacağı bildirilmektedir (Öneri gücü A). 

  Lobektomi sonrasında yapılan histopatolojik incelemede yukarıda sıralanan 

koşulları taşımayan hastalarda tamamlayıcı tiroidektomi önerilmektedir (Öneri 

gücü B). 

  Girişim öncesi veya sırasında santral kompartmanda lenf ganglion metastazı 

varsa önerilen cerrahi girişim TT ve ipsilateral santral kompartman 

diseksiyonudur (Öneri gücü B). 

  Girişim öncesi veya sırasında lateral kompartmanda lenf ganglion metastazı 

varsa önerilen cerrahi girişim TT, ipsilateral santral ve lateral kompartman 

diseksiyonudur (Öneri gücü B). 

  Preoperatif US incelemede PTK’li hastaların %20-30’unda lenf ganglion 

metastazı belirlenebilmektedir. 

  US ile yapılan değerlendirilmeler sonucunda hastaların %20’sinde cerrahi 

girişim planlamasının değişebileceği bildirilmektedir. 

  Kuşkulu lenf ganglionlarından yapılan İİAB veya İİA-Tg (Tg washout) ölçümü 

metastaz varlığının belirlenmesinde yardımcıdır. 

  Tg antikoru pozitif olan hastalarda İİA-Tg ölçümünün duyarlılığı azalmaz. 

  PTK’lu hastalarda cerrahi girişim öncesi boyun US yapılması önerilmektedir 

(Öneri gücü B) (17-21). 
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���� PAPİLLER TİROİD KANSERLERİNDE PROFLAKTİK LENF 

DİSEKSİYONU 

 

  PTK’de tanı sırasında %20-90 oranında lenf ganglion metastazı vardır ancak 

bu metastazların %15-30’u klinik muayene veya US incelemeyle belirlenebilir. 

  Rutin santral lenf diseksiyonu yapılan merkezlerde %90 oranında mikroskobik 

metastaz saptandığı ve bu metastazların %60’ında girişim öncesi tanı 

konulamadığı bildirilmektedir. 

  PTK’de lenf ganglionlarına makrometastaz lokal nüksü etkileyen bağımsız risk 

faktörüdür. Makrometastaz saptanan düşük risk grubundaki PTK’li hastalarda 

lokal nüks oranı %3-20, yüksek risk grubundaki PTK’li hastalarda ise bu oran 

%60 olarak bildirilmektedir. 
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  Karşıt görüşler olmasına karşın PTK’de lenf ganglion metastazları sağkalımı 

etkilemez ancak, yaşlı hastalarda ve pake yapmış ganglion metastazları 

varlığında sağkalımın etkilediğini gösteren çalışmalar vardır. 

  PTK’de lenf metastazları öncelikle santral kompartmanda görülür. 

  2006 yılında yayınlanan ATA kılavuzunda; tümör boyutu 2 cm’in üzerinde olan 

hastalarda proflaktik santral lenf diseksiyonu önerilirken, 2009 yılında 

güncellenen ATA kılavuzunda ise T3 tümörlerde proflaktik santral lenf 

diseksiyonu önerilmektedir. Makroskobik lenf metastazı olmayan T1-T2 

tümörlerde yalnız total tiroidektominin yeterli olacağı bildirilmektedir (Öneri 

gücü C). 

  Bu öneriler prospektif randomize çalışmaların sonuçlarına dayanmadığı için, 

PTK’de proflaktik santral lenf diseksiyonu günümüzde tartışılan konulardan 

biridir.  

  PTK’de proflaktik santral lenf diseksiyonunun uygulanmasını savunan yazarlar, 

santral bölgede mikroskobik lenf metastazları oranının yüksek olduğunu ve bu 

mikroskobik lenf metastazlarının izlem sırasında lokal nükse neden 

olabileceğini ileri sürmektedir. Ayrıca ikincil girişimle santral kompartman 

diseksiyonu veya metastatik lenf ganglionlarının çıkarılması işlemi, teknik 

güçlükler taşımakta olup komplikasyon riski yüksektir. 

  Karşıt görüşte olanlar ise, bu metastazların klinik öneminin olmadığını, 

sağkalımı etkilemediğini, RAI ile tedavi edilebileceğini ve ikincil girişimle 

çıkarılmasının güvenli olarak yapılabileceğini savunmaktadır. 
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  Bu karşıt görüşlere karşın günümüzde pek çok merkez tümör boyutu 2 cm’den 

büyük PTK’lu hastalarda proflaktik santral lenf diseksiyonunu uygulamaktadır 

(18-21). 

 

���� PAPİLLER TİROİD KANSERLERİNDE RAI ABLASYONU 

 

 

  TT sonrasında kalmış olabilecek tiroid dokusunun ablasyonu, erken dönemde 

gelişebilecek lokal nükslere serum Tg düzeyi ve tüm vücut sintigrafisi ile tanı 

koyulabilmesini kolaylaştırır. 

  RAI ablasyon tedavisinden 1 hafta sonra uygulanan tüm vücut sintigrafisinde, 

girişim öncesi belirlenemeyen metastazlar saptanabilir. 

  Yüksek doz RAI tedavisi sonrası uygulanan tüm vücut sintigrafisinin 

metastazları belirlemedeki duyarlılığı yüksektir. Düşük doz RAI ile uygulanan 

tarama sintigrafileriyle karşılaştırıldığında, %10-30 oranında ek metastazlar 

saptanabilir.  

  PTK’da TT sonrası verilen ilk doz “adjuvan tedavi” olarak kabul edilir. RAI 

ablasyonu lokal nüks riskini ve hastalığa bağlı mortaliteyi azaltır. 

  Remnant doku ablasyonu, TSH uyarısı (Tiroksinin kesilmesi veya rekombinan 

TSH kullanımı) sonrası yapılır (Öneri gücü A).  

  RAI ablasyon tedavisinde radyoaktif maddenin kalan tiroid dokusu veya tümör 

hücresi tarafından tutulabilmesi için önerilen TSH düzeyi 30 uIU/ml’dir.  

  Tiroid hormonu kullanan hastalarda, RAI ablasyon tedavisinden 3 hafta önce 

L-tiroksin, 2 hafta önce T3 kesilmelidir. İyot kontaminasyonunu önleme 

amacıyla RAI tedavisinden 2 hafta önce deniz ürünleri, iyotlu tuz ve iyot içeren 

ilaçların kullanılmaması gerekir. 
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  Son yıllarda rekombinan insan TSH'ının (rhTSH) dışarıdan verilmesinin, 

endojen Tg sentezini uyarmada, tiroid hormonunun kesilmesi kadar başarılı 

olduğu saptanmıştır. Bu yöntemde tiroid hormon tedavisine ara verilmesi 

gerekmediğinden hastaların uzun süreli hipotiroidik kalması 

engellenebilmektedir. 

  rhTSH; PTK izlemi ve tiroidektomi sonrası kalan dokunun ablasyonu dışında, 

metastatik hastalıklarda radyoaktif iyot tedavisi öncesi TSH uyarısı amacıyla 

kullanılmaktadır (22-28). 

 

���� RAI ABLASYON ÖNERİLERİ 

 

  Tümör boyutu 1 cm’den küçük, intratiroidial veya mikroskobik multifokal  
�  RAI ablasyonu kesinlikle yapılmamalı (Öneri gücü E) 

 
  Tümör boyutu 1-2 cm ve intratiroidial  

� RAI ablasyonu tartışmalı (Öneri gücü I) 
 

  Tümör boyutu 2-4 cm ve intratiroidial  
� RAI ablasyonu yapılabilir (Öneri gücü C) 

 
  Tümör boyutu 4 cm’den büyük ve 45 yaşın altında  

� RAI ablasyonu yapılmalı (Öneri gücü B) 
 
  Tümör boyutu 4 cm’den büyük ve 45 yaşın üzerinde  

� RAI ablasyonu yapılmalı (Öneri gücü B) 
 
  Tümör herhangi bir boyutta, hasta herhangi bir yaşta, minimal ekstratiroidal 
invazyon  
� RAI ablasyonu tartışmalı (Öneri gücü I) 
 

  Metastatik ganglionlar değerlendirilmemiş veya metastaz yok (NX, N0)  
� RAI ablasyonu tartışmalı (Öneri gücü I) 
 

  Lenf ganglion metastazı var ve 45 yaşın altında  
� RAI ablasyonu yapılabilir (Öneri gücü C) 

 
  Lenf ganglion metastazı var ve 45 yaşın üzerinde  

� RAI ablasyonu yapılabilir (Öneri gücü C) 
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  Uzak metastaz var  

� RAI ablasyonu kesinlikle yapılmalı (Öneri gücü A) 
 

 

 

���� PAPİLLER TİROİD KANSERLERİNDE İZLEM 
 

  Tiroglobulin (Tg) yalnızca tiroid folikül hücrelerinden salgılanan bir 

glikoproteindir. 

  Tiroid kanserli hastalarda TT sonrasında serum Tg düzeyi ölçülemeyecek 

düzeye iner. İzlem sırasında serum Tg düzeyinin yükselmesi metastatik 

hastalığın varlığını gösterir.  

  RAI ablasyon tedavisi veya TSH uyarısı sonrası ölçülen Tg’in (Stimüle Tg) 

duyarlılığı yüksektir.  

  Foliküler hücrelerden kaynaklanan tiroid kanserlerinin izleminde, Tg ölçümü ve 

boyun US incelemesi önerilmektedir (Öneri gücü A).  

  PTK’lerinin izleminde her 6-12 ayda bir mümkünse aynı laboratuarda Tg ve 

anti-Tg ölçümü yapılır (Öneri gücü A).  

  Serum Tg düzeyi neoplastik tiroid dokusunun miktarına bağlıdır ve 1 g 

neoplastik tiroid dokusu serum Tg düzeyini 1 ng/ml yükseltir. Tg ölçümü TSH 

uyarısı ile yapılıyorsa, 1 g neoplastik tiroid dokusu serum Tg düzeyini 2-10 

ng/ml yükseltir. 

  Diferansiye tiroid kanserlerinin izleminde başlangıç tedavisinden 6-12 ay sonra 

fizik inceleme, boyun US ve rhTSH uyarısı ile Tg ölçümü yapılması tiroidektomi 

ve RAI ablasyonunun yeterli olup olmadığını belirlemek için önerilmektedir. 

Normal US ve ölçülemeyecek düzeyde serum Tg olan düşük riskli hastalarda 
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nüks riski yok denecek kadar düşüktür. Bu hastalar yıllık klinik muayene ve L-

T4 replasmanı altında Tg ölçümüyle izlenebilir. 

  Yüksek riskli veya ablasyon sonrası tüm vücut sintigrafisinde tiroid yatağında 

tutulum saptanan hastalarda rhTSH uyarısı ile tüm vücut sintigrafisi yapılabilir 

(Öneri gücü C). 

  İzlem sırasında stimüle Tg 1- 2ng/ml ise, 6-12 ay sonra stimüle Tg’nin 

yinelenmesi, Tg düzeyinde artış varsa metastatik hastalık yönünden ileri 

inceleme yapılması gerekir (Öneri gücü C). 

  İzlem sırasında stimüle Tg>2 ng/ml ise ileri inceleme gerekir (Öneri gücü C). 

  Remnant tiroid doku ablasyonu yapılmış olan ve olmayan düşük riskli olgularda 

TSH düzeyinin başlangıçta 0,1-0,5 mU/l olması önerilmektedir. Bu olguların 

izleminde, klinik olarak hastalık yoksa, stimüle Tg ölçülemeyecek düzeylerde 

ve boyun US incelemesi normalse TSH normal aralığın alt sınırında (0,3-2 

mU/l) olabilir. 

  Yüksek risk grubundaki hastalarda TSH düzeyinin 0.1 mU/l’nin altında olması 

önerilmektedir. 

  Tg antikoru pozitif olan olguların izleminde kan Tg ölçümünden yararlanılamaz. 

Böyle hastaların izleminde boyun US ve tüm vücut tarama sintigrafisi ile olası 

metastazlar araştırılır (28-31). 
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���� FOLİKÜLER TİROİD KANSERLERİ 
 

  Foliküler tiroid kanserleri (FTK) tiroid kanserlerinin %5-10’unu, differansiye 

tiroid kanserlerinin %10-30’unu oluşturur. 

  US incelemede papiller tiroid kanserlerinde malignite kuşkusu olarak kabul 

edilen özelliklerin FTK’lerinde duyarlılığı düşüktür.  

  Histopatolojik incelemede FTK tanısı, kapsül ve damar invazyonlarının 

değerlendirilmesi sonucunda koyulabilir. 

  Foliküler kanserlere İİAB ve frozen inceleme ile genellikle tanı koyulamaz. 

  Foliküler karsinom tanısı için kapsülün tamamının farklı seviyelerden alınan 

kesitlerin ayrıntılı incelenmesi gereklidir. Bu nedenle frozen incelemede yanlış 

negatiflik oranı yüksektir. 

  Girişim öncesi uygulanmış İİAB’ne bağlı “psödokapsül” ve “psödodamar” 

invazyonu ile gerçek invazyonu frozen incelemede ayırmak çok güçtür, yanlış 

pozitif sonuçlara neden olabilir. 

  İİAB ile FTK tanısı koyulamaz, İİAB sonucu genellikle “foliküler lezyon” veya 

“foliküler neoplazm” olarak bildirilir.  

  “Foliküler lezyon”un ayırıcı tanısında kolloidal nodül, foliküler adenom, foliküler 

karsinom ve foliküler varyantlı papiller karsinom düşünülmelidir. 

  “Foliküler neoplazm” kapsamında foliküler adenom ve foliküler karsinom 

vardır. İİAB sonucu foliküler neoplazm olarak bildirilen hastalarda FTK olasılığı 

%20’dir. 
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  Yeni İİAB sınıflamasında foliküler lezyonların değerlendirilmesinde daha 

yönlendirici bilgiler verilmekle birlikte, tüm sitologların bu sınıflamayı 

kullanmaması veya yorum farklılıkları, cerrahi girişim kararında ve cerrahi 

girişimin boyutları konusunda sorunların devam etmesine neden olmaktadır.   

  FTK kan yoluyla kemik, karaciğer, akciğer ve beyine metastaz yapabilir. 

  FTK’leri genellikle lenfatik yolla yayılım göstermediğinden, metastatik lenf 

ganglionları saptanmadıkça boyun diseksiyonu uygulanmaz. 

  FTK minimal invazif, invazif ve yaygın invazif olarak sınıflandırılır. 

  Minimal invazif FTK’lerde sağkalım papiller mikrokarsinomlara benzer. 

  İnvazif folüküler karsinomlarda 10 yıllık sağkalım %80-85 olarak 

bildirilmektedir. 

  Damar invazyonu olan FTK’lerde uzak metastaz oranı daha yüksektir (15,16). 
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(1) İİAB’de foliküler lezyon olarak değerlendirilen sıcak nodüllerde karsinom olasılığı 

çok düşüktür. Nodül boyutu 3 cm’in üzerinde olan hastalarda cerrahi girişim, küçük 

nodüllerde ise izlem kararı verilir. Hipertiroidi belirlenen hastalara antitiroid ilaç 

tedavisi düzenlenir.  

(2) İİAB’de foliküler lezyon olarak değerlendirilen soliter soğuk nodüllerde lobektomi, 

multipl nodül içeren olgularda ise TT uygulanır. 

(3) Deneyimli endokrin patolog tarafından değerlendirilen minimal invazif FTK 

olgularında izlem yeterlidir.  

(4) İnvazif FTK’larda tamamlayıcı tiroidektomi uygulanır. Tümör boyutu 1 cm’in 

üzerinde ve patolojik incelemede yaygın invazyon belirlenirse RAI tedavisi planlanır. 

Tümör boyutu 1 cm’in altında veya multisentrik mikrofoliküler kanserlerde RAI 

tedavisi önerilmez (15,16). 

 

 

���� MEDÜLLER TİROİD KANSERLERİ 
 

  Medüller tiroid kanserleri (MTK) nöroendokrin tümörler kapsamındadır. 

  MTK’leri tiroid kanserlerinin %5-10’unu oluşturur. 

  MTK’lerinin %75’i sporadik, %25’i ailevidir. Sporadik olgulara ileri yaşlarda, 

ailevi olgulara ise daha genç yaşlarda tanı koyulur. 

  MTK’leri kalsitonin salgılayan parafolliküler hücrelerden “C hücreleri”  

kaynaklanır. 

  C hücreleri tüm tiroid hücrelerinin %1’ini oluşturur ve bu hücreler tiroid üst 

polünün posteriorunda bulunur. 

  Tümör hücreleri de parafoliküler hücreler gibi kalsitonin sentezler. Ayrıca 

kalsitonin dışında somatostatin, serotonin de sentezleyebilirler. 
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  Serum kalsitonin ölçümü tanıda ve izlemde çok değerlidir.  

  Histopatolojik incelemede, stromada amiloid (kalsitonin molekülleri) birikimi sık 

görülen bir özelliktir. 

  İİAB ile olguların %80’ine tanı koyulabilir. 

  Serum kalsitonin ölçümü MTK tanısında hassas bir belirteçtir. Kılavuzlarda 

guatr hastalarında rutin kalsitonin ölçümü tartışmalı olup merkezlerin seçimine 

bırakılmıştır. 

  C hücre hiperplazisi, tiroiditler, kronik renal yetmezlik ve ileri yaşlarda serum 

kalsitonin düzeyi hafif yüksek olabilir.  

  MTK’da lenfatik metastazlar en sık santral bölge, sonra sırasıyla ipsilateral, 

kontrlateral lateral kompartmanlar ve üst mediastinal bölgede görülür.  

  Sporadik MTK’larda ailevi olanların aksine tümör genellikle tek lobda ve tek 

odaklıdır. 

  Primer tümörü palpe edilen hastaların %50-60’ında lenf ganglion metastazı 

belirlenmektedir. 

  Primer tümörü palpe edilen hastaların %75’inde ipsilateral, %47’sinde 

kontrlateral kompartmanlara lenf ganglion metastazı olduğu bildirilmektedir. 

  Hematojen yayılım sıklıkla akciğer, karaciğer, kemik, beyin ve yumuşak 

dokularda saptanır. 

  Sağkalım hastalığın evresine bağlı olmakla birlikte, 10 yıllık sağkalım %75-85 

olarak bildirilmektedir. 

  Sporadik medüller karsinomların %20-80'inde RET geninde somatik 

mutasyonlar saptanmıştır.  

  MTK’larda tek etkin tedavi cerrahi girişimdir (32,33). 
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(1) Ailevi MTK’leri genellikle bilateral ve multifokaldir. “C hücre hiperplazisi” öncü 

lezyondur. Ailevi medüller kanser olgularının hemen hepsinde RET'in özel fonksiyonel 

bölgelerinde germline mutasyonlar bulunur. Ailevi MTK’larda amaç malign 

transformasyona dönüşüm olmadan veya tümör tiroid bezi dışına yayılmadan cerrahi 

girişim uygulamaktır.  

(2) Ailevi MTK’lerinin %80’i MEN-2A kapsamındadır. Olguların %100’ünde MTK, 

%40’ında feokromasitoma, %10-30’unda hiperparatiroidi görülür. MEN-2A’da 

MTK’lerin ortaya çıkış yaşı ortalama 40’dır. MEN 2A mutasyonlarının %90'ı kodon 

634'ü etkiler. Proflaktik tiroidektomi 5 yaş civarında uygulanmalıdır. 8 yaşından küçük 

olgularda lenf metastaz oranı çok düşüktür. Kan kalsitonin düzeyi 40 pg/ml’nin 

üzerinde olan veya US incelemede lenf ganglion metastazı saptanan olgularda, TT’ye 

ek olarak santral lenf diseksiyonu uygulanır. 
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(3) Ailevi MTK’lerinin %10’u MEN-2B kapsamındadır. Olguların %100’ünde MTK, 

%40’ında feokromasitoma görülür. MEN-2B’de MTK’lerin ortaya çıkış yaşı ortalama 

20’dir. MEN 2B mutasyonlarının %80'i kodon 918'i etkiler. MEN-2B’deki MTK’leri, 

MEN-2A’daki MTK’lerden daha agresif seyirlidir, servikal ve mediastinal lenf 

ganglionlarına daha erken dönemde metastaz yapar. Proflaktik tiroidektomi ilk bir yaş 

içinde uygulanmalıdır (32,33). 

 
���� MEDÜLLER TİROİD KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ 
 
 

MTK

US, Kalsitonin, Kalsiyum, CEA, RET mutasyon 
analizi, Feokromasitoma araştırılması

N0 ve Kalsitonin
400 pg/ml <

N1 veya Kalsitonin
400 pg/ml >

TT + santral lenf
diseksiyonu

Metastaz +/-

M0
TT + santral / lateral

lenf diseksiyonu

M1
Palyatif cerrahi

Radyoterapi

1

2

3 4

5 6

 

 

(1) MTK tanısı serum kalsitonin ve İİAB sonucuna ya da kuşkulu aile öyküsüne göre 

koyulabilir. İİAB’de C hücre hiperplazisi saptanan olgularda ailevi MTK düşünülerek, 

hastadan ve 1. derece tüm akrabalarından RET mutasyon analizi istenir (Öneri gücü 

A). 
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(2) MTK tanısı veya kuşkusu olan her olguda boyunun US incelemesi yapılır. Primer 

tümör ve servikal lenf ganglionları değerlendirilir. Serum kalsitonin, kalsiyum, 

karsinoembriyojenik antijen (CEA) ve RET mutasyon analizi uygulanır. Mutasyon 

analizinin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kurumlarda yapılamaması, ailevi 

MTK olgularının belirlenmesindeki en büyük sorundur. RET mutasyon analizi “Türkiye 

Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği” tarafından yapılmakta ve ödeme güçlüğü söz 

konusu olan hastaların analizleri dernek tarafından karşılanmaktadır 

(www.turkendokrin.org).  MTK’larında başlangıç incelemeleri arasında somatostatin 

reseptör sintigrafisi veya PET görüntüleme yoktur. MTK’inde cerrahi girişim öncesi 

olası feokromasitoma araştırılır, bu amaçla 24 saatlik idrarda katekolaminlerin ölçümü 

yapılır. Katekolamin düzeyleri yüksek bulunan olgularda adrenal bezler BT veya MRI 

ile incelenir. Feokromasitoma saptanan olgularda öncelikle adrenalektomi girişimi 

uygulanır (Öneri gücü A). 

(3) MTK tanısı kesinleşen, boyun US incelemesinde lenf ganglion metastazı 

saptanmayan, serum kalsitonin düzeyi 400 pg/ml’in altında olan olgulara TT ve 

ipsilateral santral lenf diseksiyonu uygulanır (Öneri gücü B). 

(4) MTK tanısı kesinleşen, boyun US incelemesinde lenf ganglion metastazı saptanan 

veya serum kalsitonin düzeyi 400 pg/ml’in üzerinde olan olgularda uzak bölgesel ve 

uzak organ metastazları araştırılır. Boyun, toraks, batın BT veya MRI incelemesi 

önerilmektedir. Lateral boyun kompartmanlarında kuşkulu lenf ganglionlarından İİAB 

veya İİA-kalsitonin (kalsitonin washout) ölçümü yapılarak, ganglion metastazları 

değerlendirilir. Konvansiyonel görüntüleme yöntemleri ile karaciğer metastazlarının 

%20’si belirlenemez. Karaciğer metastazları varlığını kesinleştirmek amacıyla tanısal 
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laparoskopi uygulanabilir. Kemik metastazlarınin araştırılmasında kemik sintigrafisi 

veya MR inceleme önerilmektedir (Öneri gücü B). 

(5) Uzak organ metastazı saptanmayan olgulara TT ve ipsilateral santral lenf 

diseksiyonu uygulanır. Lateral boyun kompartmanlarında ganglion metastazı 

belirlenen olgulara ise, TT ve ipsilateral santral lenf diseksiyonunun yanı sıra 

metastaz saptanan kompartmanların diseksiyonu gerçekleştirilir. Santral lenf 

diseksiyonunda VI. kompartman, lateral lenf diseksiyonunda II.-V. kompartmanların 

diseksiyonu önerilmektedir  (Öneri gücü B). 

(6) Yaygın uzak organ metastazı belirlenen olgularda, primer tümör boyunda 

vasküler yapılara ya da trakea, özefagusa gibi organlara invazyon gösteriyorsa, 

palyasyon amaçlı cerrahi girişim önerilmektedir. Radyoterapinin etkinliği tartışmalıdır. 

Karaciğer metastazlarında embolizasyon uygulanabilir. Somatostatin analoglarının 

yarar sağlamadığı bildirilmektedir (32,33). 

 
���� İNSİDENTAL MEDÜLLER TİROİD KANSERLERE YAKLAŞIM 
 

 

  Tiroidektomi piyeslerinin histopatolojik incelemesi sonucu belirlenen MTK’leri, 

boyutu ne olursa olsun “insidental MTK” olarak adlandırılır.  

  İnsidental MTK’lerinin boyutu genellikle 1.5 cm’in altındadır. 

  Serum kalsitonin, kalsiyum, karsinoembriyojenik antijen (CEA) ve RET 

mutasyon analizi uygulanır (Öneri gücü A).  

  Serum kalsitonin düzeyi 150 pg/ml’in altında olan olgularda boyun US 

incelemesinin yeterli olacağı kabul edilmektedir (Öneri gücü B).  

  Lateral kompartmanlarda lenf ganglion metastazı belirlenirse lateral diseksiyon 

uygulanır.  
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  TT sonrası belirlenen insidental MTK olgularında ikincil girişimle santral lenf 

diseksiyonu uygulanması tartışmalıdır. İkincil girişimlerde komplikasyon riski 

yüksek olacağı için santral diseksiyon yapılmayabilir (Öneri gücü C). 

  Serum kalsitonin düzeyi 150 pg/ml’in üzerinde olan olgularda ise uzak 

metastaz yönünden toraks, batın BT veya MRI inceleme uygulanır (Öneri gücü 

B) (32,33). 

 

���� İNSİDENTAL MEDÜLLER TİROİD KANSERLERDE İZLEM 
 
  Tiroid C hücreleri RAI’u tutmadığından, MTK’lerinde RAI tedavisinin etkisiz 

olduğu bildirilmektedir.  

  MTK’lerde tek etkin tedavi cerrahi girişimdir. 

  Cerrahi girişim uygulanmış MTK’lerinde ilk yıl için 6 ayda bir sonrasında yıllık 

kalsitonin ölçümü önerilmektedir. 

  İlk ameliyatta yetersiz cerrahi uygulanan veya izlem sırasında görüntüleme 

yöntemleri ile nüks belirlenen olgularda ikincil girişim gereksinimi vardır. 

  Sadece kalsitonin düzeyi yüksek olan ancak görüntüleme yöntemleri ile nüks 

saptanmayan olgulara izlem önerilmektedir. 

  Kalsitonin düzeyi yüksek ve görüntüleme yöntemleri ile nüks saptanan 

olgularda ikincil cerrahi girişim uygulanır. 

  İzlem sırasında kalsitonin düzeyi 150 pg/ml olan olgularda, ilk cerrahi girişimin 

yeterli olduğu biliniyor ve ilk girişim öncesi veya hemen sonrasında 

görüntüleme yöntemleri ile inceleme yapıldıysa, hastanın izlemine devam 

edilebilir. Ancak kalsitonin düzeyi yükselmeye devam ederse, hasta metastaz 

yönünden araştırılmalıdır (32,33). 
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���� G E R E Ç  V E  Y Ö N T E M 

Bu prospektif çalışmaya Eylül 2007- Aralık 2009 tarihleri arasında İstanbul Tıp 

Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda daha önce papiller tiroid kanseri (PTK) 

nedeniyle ameliyat edilmiş ardışık 46 hasta dahil edildi.  

 

Santral ya da lateral boyun kompartmanlarında saptanan nüks ya da persistan PTK 

olgularının tanısı artmış tiroglobulin seviyesi, artmış iyot uptake’i olan tüm vücut 

sintigrafisi veya PET-CT görüntülemede hipermetabolik tutulum ile koyuldu. Ameliyat 

öncesi dönemde ultrasonografi eşliğinde bir veya daha fazla şüpheli lenf 

gangliyonundan ince iğne aspirasyon ile sitolojik inceleme veya aspirattan tiroglobulin 

ölçümü yapılarak metastaz tanısı kesinleştirildi (Tablo 1). 

 

Santral veya lateral kompartmana ikincil girişimler deneyimli endokrin cerrahları 

tarafından yapıldı. Tüm ameliyatlarda inferior larengeal sinirin bulunması ve 

korunması amaçlı sinir monitorizasyonu uygulandı. Hastalara ameliyat öncesi ve 

sonrası indirekt laringoskopik muayene ile vokal kord muayenesi yapıldı. Ameliyat 

sonrası ses kısıklığı olan hastalar ameliyattan sonraki dönemde 1. 3. ve 6. aylarında 

laringoskopik muayene ile izlendi. Altı aydan uzun süre vokal kord hareketleri 

dönmeyenler kalıcı sinir hasarı olarak kabul edildi. Postoperatif 12. saatte serum 

kalsiyum düzeyi ölçüldü ve 8 mg/dl’nin altında olanlar hipokalsemi olarak kaydedildi. 

Semptomatik hipokalsemi gelişen hastalara intravenöz kalsiyum infüzyonu ve oral 

kalsiyum preparatı verildi. Asemptomatik hastalar oral kalsiyum preparatı ile taburcu 

edildi. Klinik bulgular ve hipokalsemi bulguları kaydedildi. Çalışma üniversite etik 

kurulu tarafından kontrol edilip onaylandı ve tüm hastalara onam belgesi imzalatıldı. 
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Resim 1. Ultrasonografide metastaz kuşkulu lenf ganglionu 

 

Resim 2. Tüm vuvut sintigrafisinde servikal bölgede aktivite tutulumu, aynı hastanın 
BT’sinde metastatik ganglion. 
 

 

Resim 3. PET’de servikal bölgede patolojik aktivite tutulumu 

 

 



 33 

���� Radyoaktif madde ile metastatik lenf ganglionunun işaretlenmesi 

Ameliyat sabahı metastatik lezyonun yeri 10MHz’lik ultrasonografi probu kullanılarak 

saptandı.  Şüpheli lenf nodu saptandıktan sonra 20 gauge iğne ile US eşiliğinde 

99mTc-labelled rhenium kolloid lezyonun içine enjekte edildi. Enjeksiyon deneyimli 

bir radyologlar tarafından uygulandı.  

 

 

Resim 4. Radyoaktif maddenin metastatik lenf ganglionu içine verilmesi. 

 

���� Gama probe yardımı ile metastatik lenf ganglionunun eksizyonu  

Santral metastazlı hastalarda, eski insizyon üzerinden insizyon gerçekleştirilerek 

superior ve inferior platismal flepler hazırlandı. Gama probe ile ölçümler yapılarak, en 

yüksek sayımın alındığı bölgeden diseksiyona devam edildi. Gama probe ile 20 

saniye süresince yapılan ölçümler kaydedildi. En yüksek sayımın alındığı bölgede 

metastatik lenf ganglionu bulunarak çevresindeki yağlı gözeli dokuyla birlikte çıkarıldı. 

Lenf ganglionu eksizyonu sonrası, diseksiyon alanından gama probe ile sayım alındı. 

Bölgedeki sayımın düşmesi, metastatik lezyonun tamamen eksize edildiğini gösterdi  

(Resim 5, 6, 7, 8, 9). 
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Resim 5. Gama probe ile en yüksek sayımın alındığı bölge 

 

 

Resim 6. Metastatik ganglion 
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Resim 7. Metastatik ganglionların eksizyonu 

 

 

Resim 8. Metastatik ganglionların eksizyonu ve inferior larengeal sinir 
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Resim 9. Metastatik ganglionların eksizyonu sonrası bölgeden alınan sayım. 

 

���� İstatiksel analiz 

İstatistiksel analizler SPSS 10.1 programı kullanılarak yapıldı. Parametreler arası 

farklılıklar Wilcoxin testi kullanılarak karşılaştırıldı.  p< 0.05 olan değerler istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi. 
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���� B U L G U L A R 

Hastaların yaş ortalaması 43.2±13 yıl (14-61). Kadın/erkek oranı 3.6/1 (n=36/10). 

Hastaların daha önce geçirdiği ameliyat sayısı ortalama 1.3 ± 0.5 bulundu 46 

hastadan, 26 (56%) hastaya tiroidektomi, 20 (44%) hastaya  tiroidektomi ve santral 

veya lateral boyun  diseksiyonu   uygulanmıştı.  Papiller tiroid kanseri tanısı ile 

radyoaktif madde kullanılarak metastatik lenf nodu eksizyonu süresi ortalama 4.7±3.1 

yıldı (Tablo 1). 

 

46  hastanın 3’ünde 2 patolojik lenf nodu saptanarak 2 enjeksiyon gerçekleştirildi, 

geri kalan 43 hastaya 1 adet enjeksiyon yapıldı. %63 hastada ameliyat sırasında, 

metastatik lezyonun dışında ilave lenf ganglion eksizyonu yapıldı. 17 hastada 1 adet, 

29 hastada 1’den fazla lenf ganglion eksizyonu uygulandı. Ortalama 1.4 ± 0.5 

patolojik ve 1.3 ± 1.3  patolojik olmayan lenf ganglion eksizyonu yapıldı. Eksize edilen 

lenf ganglionlarından  yapılan ölçümler, lezyon yatağından yapılan ölçümlerden   

belirgin olarak yüksek bulundu (16886 vs. 52, p<0.001), (Şekil 1).   

 

 

Şekil 1. Gama probe ile ölçülen sayımlar 
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Enjeksiyonlarla ilgili komplikasyon saptanmadı. Önceki ameliyatlarına bağlı 3 hastada 

tek taraflı vokal kord paralizisi mevcuttu. Gama probe kullanılarak yapılan metastatik 

lenf nodu eksizyonlarında kalıcı vokal kord paralizisi ve hipoparatiroidisme 

rastlanmadı. Geçici vokal kord paralizisi ve hipoparatiroidism 4.3%;(2/46) ve 

6.5%;(3/46) oranlarında saptandı. Hipoparatiroidi gelişen hastalarda  oral kalsiyum ve 

vitamin D preparatları kullanılarak paratiroid hormon düzeyleri normal sınırlara ulaştı.  

Ses kısıklığı yakınması olan 3 hastada ameliyat sonrası 2. ayda şikayetler geriledi ve 

yapılan laringoskopik muayene sonucu vokal kord hareketleri normal bulundu. 

 

Hastaların ameliyat sonrası izleminde 4 hastaya ulaşılamadı. 29 hastada US ve Tg 

kontrolleri normal sınırlarda bulundu. Bazal Tg düzeyleri hafif yüksek kalan 5 hastada 

ameliyat bölgesinde kuşkulu lenf nodu saptandı.  8 hastada ise bazal Tg değerleri 

normal sınırların biraz üzerinde ölçülse de, boyunda herhangi bir metastaz 

saptanmadı.  
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���� T A R T I Ş M A 

 
Papiller tiroid karsinomunda 10 yıllık sağkalım ortalama %90 olmakla birlikte, 

hastaların %30’unda lokal nüks belirlenmektedir (1,2). Papiller tiroid kanserli 

hastaların ameliyat sonrası izleminde hassas tiroglobulin düzeyleri ölçümü, yüksek 

çözünürlüklü cihazlarla yapılan boyun ultrasonunun rutin olarak kullanımı, iğne 

aspirasyon biyopsilerinin patolog eşliğinde yapılması, kuşkulu lezyonların 

aspiratlarından Tg düzeyi ölçümü,  patolojik lenf nodlarının belirlenmesini arttırmıştır 

(2-3).  Yüksek çözünürlüklü ultrason kullanımı ile 2-3 mm boyutlarındaki lenf 

nodlarının bile saptanması mümkündür. Lenf nodunun heterojenite, kalsifikasyonlar 

ve kistik alanlar içermesi karsinom kuşkulu lezyon olduğunu gösterir. İnce iğne 

aspirasyon biyopsisi ile sitoloji ve tiroglobulin ölçümü boyun metastazı 

saptanmasındaki en etkili yöntemler olarak kabul edilmektedir (1-3). 

 

Lenf nodu taraması rutin boyun ve tiroid ultrasonografisinin bir parçasıdır. Boyunda 

papiller karsinom dışında birçok sebeple patolojik veya reaktif görünüme sahip lenf 

nodları izlenebilir. Patolojik nodların patolojik olmayanlardan ayırımı her olguda 

mümkün olmamaktadır ancak bazı kriterler ayırıcı tanıda yardımcıdır (34,35). 

 

Patolojik lenf nodlarını ayırmada kullanılan ilk kriter lenf nodunun boyutlarıdır. 

Nodların boyutları ölçülürken kraniyokaudal çap (uzun aks) veya aksiyal çap (kısa 

aks) hesaplanabilir. Yapılan çalışmalar kısa aks çapının daha önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Van den Brekel ve arkadaşları yaptıkları çalışmada level 2’de yer alan 

lenf nodları için kısa aksın 7 mm üzerinde olmasını ve diğer servikal bölgeler için ise 

6 mm’nin üstünde olmasını patolojik olarak kabul etmişlerdir. Diğer bazı 
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araştırmacılar uzun aks ile kısa aksın birbirlerine olan oranının önemli olduğunu öne 

sürmüşlerdir. Boyunda yer alan lenf nodları metastatik tutulum gösterdiklerinde 

kraniyokaudalden çok aksiyal yönde büyüdüklerinden kısa aksın boyutları uzun aksa 

göre daha hızlı artış göstermektedir. Uzun aksın kısa aksa oranı 1,5’un altına 

düştüğünde lenf nodu patolojik olarak kabul edilir. Bu ölçümün her zaman ve her lenf 

nodu için yapılması şart değildir. Vizüel değerlendirmede lenf nodunun ovoid formunu 

kaybedip sferik bir form almaya başlaması kantitatif olan bu kriterin kalitatif bir 

yansımasıdır. Burada dikkat edilmesi gerken bir nokta her metastatik nodun bu kriteri 

yerine getirmeyebileceğinin bilinmesidir. Lenf nodu korteksine yerleşmiş birkaç 

milimetre çaplı metastatik bir odak lenf nodu boyutlarında anlamlı değişikliğe yol 

açmayabilir. Bu sebeple boyut dışı kriterlere de dikkat etmek gerekir. Özellikle 

asimetrik-egzantrik büyüme gösteren bir lenf nodu varlığında, malign karakterli 

hücrelerin sadece bu bölgede yer alabileceği göz önünde bulundurulmalıdır (34-37). 

 

Patolojik lenf nodlarını ayırmada kullanılan başka bir kriter lenf nodunun hiler 

yapısının değerlendirilmesidir. Normal lenf nodları dışta lenfoid folliküllerden oluşan 

bir korteks yapısı ve merkezde lenfatik sinüslerden, yağ dokusu ve damarlardan 

meydana gelen bir medulla yapısına sahiptir. Korteks sonografide hipoekoik 

görünüme sahip iken medulla özellikle içerdiği yağ sebebiyle hiperekoik olarak izlenir. 

Nod içerisinde metastatik hücre sayısı arttıkça yağlı hilus oblitere olmaya başlar. Bu 

durum sonografide hiperekoik santral bölgenin boyutlarının azalması ve periferik 

hipoekoik bölümün kalınlaşması şeklinde gözlemlenebilir. Renkli Doppler inceleme 

hiler vaskülaritenin değerlendirilmesi için faydalıdır. Hilus oblitere oldukça hiler 

vaskülarite de kaybolur, lenf nodu daha anarşik ve perifer ağırlıklı bir beslenme 

patterni göstermeye başlar. Hiler vasküler yapıların spektral Doppler ile 
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değerlendirilmesi mümkündür. Yapılan bazı çalışmalar metastatik lenf nodlarında 

daha yüksek rezistivite ve pulsatilite indeksleri saptandığını bildirmekle birlikte bu 

bulgu spesifik değildir (34-36). 

 

İncelenen lenf nodunda nekroz varlığı malignitenin önemli bir bulgusu olarak kabul 

edilmektedir. Nekrozun sonografiye yansıyan özelliği lenf nodu içerisinde kistik 

dejenerasyon alanlarının saptanmasıdır. Servikal lenf nodlarında kistik 

dejenerasyonun ayırıcı tanısına tüberküloz lenfadenit, skuamöz hücreli karsinom ve 

papiller tiroid karsinomu girer. Anamnez ve klinik bulgular bu üç antitenin birbirinden 

ayrımını sağlayabilir. Kistik dejenerasyon lenf nodunun tümünü kaplayacak 

büyüklükte olabileceği gibi milimetrik boyutta da olabilir ve bu tip dejenerasyonların 

saptanabilmesi için yüksek frekanslı lineer bir prob kullanımı önem taşımaktadır (34-

37). 

 

Lenf nodu içerisinde mikrokalsifikasyon varlığı papiller karsinom metastazı tanısında 

oldukça önemli olan bir kriterdir. Meduller karsinomlarda da izlenebilir. 

Ultrasonografide hiperekoik, küçük olduklarında belirgin posterior akustik 

gölgelenmeye yol açmayan odaklar şeklinde gözlemlenirler. Küçük bir lenf nodunun 

içinde yer alan çok az sayıda mikrokalsifik odağın varlığı dahi malignite açısından 

riskli olarak kabul edilmelidir (34-37). 

 

Bir lenf nodunun sonografik görünümünün maligniteyi düşündürmesi durumunda 

kesin tanı için histopatolojik verifikasyona başvurulabilir. Ultrasonografi eşliğinde 

yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi (IIAB) lenf nodu içerisinde yer alan malign 

karakterli tirositleri ortaya koyacaktır. Bazı durumlarda aspirasyon sonucunun 
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yetersiz gelmesi söz konusu olabilir. Özellikle lenf nodu içi malign hücre sayısı 

düşükse veya hipervaskülarite sebebiyle IIAB esnasında hemoraji gelişirse bu 

durumla karşılaşılabilir. Aspirasyon materyelinin serum fizyolojik içerisinde 

süspansiyone edilmesini takiben sıvı içerisindeki tiroglobulin düzeylerinin ölçülmesi, 

ölçüm yönteminin sensitif olması sayesinde daha yüksek başarı oranı sağlamaktadır 

(34-37). 

 

Diferansiye tiroid karsinomunda % 5-% 20 oranında lokal veya bölgesel nüks görülür. 

Lokal veya bölgesel nüksün nedeni yetersiz cerrahi girişim sonucu kalan bakiye doku 

ve lenf bezlerinde hastalığın nüks etmesi veya devam etmesi sonucu meydana gelir. 

Diferansiye tiroid karsinomunda uzak metastaz oranı % 10-% 18 arasındadır. Papiller 

tiroid karsinomlu hastaların % 3-% 5’inde tanı sırasında uzak metastaz vardır. Bu 

hastaların takibi sırasında % 9-% 10’unda uzak metastaz görülürken, foliküler tioid 

karsinomlu hastalarda bu oran % 20 civarındadır. Papiller tiroid kanserinde  lokal 

nüksler genellikler santral bölgede görülmektedir. Bu yüzden bazı gruplar tarafından 

profilaktik santral lenf nodu diseksiyonu yapılması önerilimektedir. Bu konuda farklı 

çalışmalar mevcut olup bazı çalışmalarda lenf nodu metastazının mortalite ve lokal 

nükse etkisi olmadığı belirtilse de, bazı çalışmalarda lenf nodu metastazının mortalite 

ve nüks oranını artırdığı belirtilmiştir. 2006 yılında yayınlanan ATA kılavuzunda; 

tümör boyutu 2 cm’in üzerinde olan hastalarda proflaktik santral lenf diseksiyonu 

önerilirken, 2009 yılında güncellenen ATA kılavuzunda ise T3 tümörlerde proflaktik 

santral lenf diseksiyonu önerilmektedir. Makroskobik lenf metastazı olmayan T1-T2 

tümörlerde yalnız total tiroidektominin yeterli olacağı bildirilmektedir. Bu öneriler 

prospektif randomize çalışmaların sonuçlarına dayanmadığı için, PTK’de proflaktik 

santral lenf diseksiyonu günümüzde tartışılan konulardan biridir (1-3).  
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PTK’de proflaktik santral lenf diseksiyonunun uygulanmasını savunan yazarlar, 

santral bölgede mikroskobik lenf metastazları oranının yüksek olduğunu ve bu 

mikroskobik lenf metastazlarının izlem sırasında lokal nükse neden olabileceğini ileri 

sürmektedir. Ayrıca ikincil girişimle santral kompartman diseksiyonu veya metastatik 

lenf ganglionlarının çıkarılması işlemi, teknik güçlükler taşımakta olup komplikasyon 

riski yüksektir. Karşıt görüşte olanlar ise, bu metastazların klinik öneminin olmadığını, 

sağkalımı etkilemediğini, RAI ile tedavi edilebileceğini ve ikincil girişimle 

çıkarılmasının güvenli olarak yapılabileceğini savunmaktadır. Bu karşıt görüşlere 

karşın günümüzde pek çok merkez tümör boyutu 2 cm’den büyük PTK’lu hastalarda 

proflaktik santral lenf diseksiyonunu uygulamaktadır (1-3). 

 

Lenf nodu metastazlarında cerrahi eksizyon,  lokal nükslerin önlenmesinde ve 

tedavide en etkili yöntemdir ve son yıllarda nüks boyun cerrahisi ameliyatları daha sık 

uygulanmaktadır. İkincil girişim boyun cerrahisinde komplikasyon oranları yüksek 

olduğu için, cerrahi tedaviye alternatif olarak radyofrekans ablasyon (RFA) ve alkol 

enjeksiyonu gündeme getirilmiştir (6,38). Bu yöntemlerin bazı sıkıntıları mevcuttur. 

Etanol lenf nodundan ekstravaze olarak vokal kord paralizisine sebep olabilir. RFA 

kullanımı da yine vokal kord yaralanmalarına sebep olabilir. Deneyimli cerrahlar 

tarafından yapılan primer tiroidektomilerde sinir yaralanması ve kalıcı hipoparatiroidi 

gelişme riski azdır. Bunun yanısıra nüks boyun ameliyatlarında sinir yaralanması riski 

%1- %12 arasında bildirilmektedir. 
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Çalışmamızda metastatik lenf ganglionun içine enjekte edilen radyoaktif maddenin 

ameliyat sırasında gama prob ile sayımları alınarak, metastatik lezyonlar skar dokusu 

içinden kolaylıkla eksize edilebilmektedir.  

 

Nüks ameliyatlar,  bozulmuş anatomik yapı ve skar dokusu sebebiyle daha zordur.   

Ameliyat sırasında larengeal sinir ve paratiroid bezlerinin belirlenmesi ve 

korunmasında zorluklar yaşanabilir.  Özellikle santral yerleşimli nüks lezyonların 

ameliyat sırasında kolaylıkla belirlenmesi ve eksizyonu için bazı yöntemler tarif 

edilmiştir.   

 

Yapılan bir çalışmada US eşliğinde metastatik lenf nodu eksizyonunda tel 

kullanımından bahsedilmektedir (7). Telle işaretleme tekniği özellikle meme 

kanserlerinde kullanılmaktadır. Bundan esinlenerek boyundaki metastatik lezyonlar 

tel kılavuzluğu yardımı ile çıkarılmıştır. Tel ile işaretleme tekniğinde telin kayması, 

yerinden çıkması ve yerleştirilmesinde problemler yaşanabilmektedir. Bu çalışmayı 

yapan grup bir süre sonra, metastatik lenf noduna  ultrason eşliğinde boya verilmesi 

ile lezyonun kolaylıkla çıkarılabileceğini göstermişlerdir (8). İkincil girişim boyun 

ameliyatlarında asıl sorun fibrotik dokular arasında küçük metastatik lezyonların 

bulunma zorluğudur. Mavi boya enjekte edilmiş metastatik lezyonun bulunabilmesi 

için, skar dokusunun diseke edilmesi ve aranması gerekir. Çalışmamızda 

kullandığımız gama prob hedef bölgeyi ameliyat sırasında gösterdiği için, yoğun skar 

dokusu içinde aşırı diseksiyon yapmaya gerek olmadan metastatik lezyonlara 

ulaşılabilmiştir. Ayrıca gama prob yönteminin avantajı, radyoaktif madde metastatik 

lezyon içine verildiği için, kullanılan radyoaktif maddenin cinsinin öneminin 

olmamasıdır.  
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Bu teknikteki amacımız  maksimal radioaktivite ölçülen  bölgenin saptanarak en kolay 

ve güvenli rota izlenerek eksize edilmesidir.   Teknikte radyoloji ve nükleer tıp 

birimleriyle yapılması dezavantaj olarak algılanabilir.  Bu yüzden bu hastalar 3. 

basamak sağlık hizmeti verilen merkezlerde deneyimli cerrahlar tarafınca tedavi 

edilmelidir. 

 

Sonuç olarak gama probe yardımlı metastatik lenf nodu eksizyon tekniği  nüks tiroid 

kanserli hastalarda santral ve lateral metastatik lezyonlarda güvenle uygulanabilir. 
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