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ABSTRACT 

Purpose: We aimed to compare the diagnostic value of fine-needle aspiration cytology 

(FNAC) and fıne-needle aspiration thyroglobulin measurement (FNA-Tg) for detecting 

cervical lymph node metastases from differentiated thyroid carcinomas. 

Metbods: This prospective study included 225 patients with neck node metastases or 

recurrences of papillary thyroid carcinoma. From 225 patients, 255 lymph nodes were 

evaluated by FNAC and FNA-Tg. Final diagnoses confirmed by histological examination 

were compared to preoperative FNAC and FNA-Tg results. 

Results: FNAC correctly diagnosed 212 lymph nodes, whereas FNAC failed to diagnose 43 

of them. FNA-Tg correctly diagnosed 253 lymph nodes, whereas FNA-Tg failed to diagnose 

2 of them. FNA-Tg levels showed 100% sensitivity, 96% specificity, 99% diagnostic 

accuracy, 99% in positive predictive value (PPV), and 100% in negative predictive value 

(NPV) with the threshold of FNA-Tg level at diagnostic accuracy 28,5 ng/ml. The specifity, 

diagnostic accuracy, PPV, and NPV of FNA-Tg were significantly higher than that of the 

FNAC. 

Conclusion: FNA-Tg measurement can be performed safely for the detection of lymph node 

metastasis in patients with differentiated thyroid carcinomas. 

Keywords: differentiated thyroid care i n oma, fine needle aspiration cytology, fine-needle 

aspiration thyroglobulin measurement 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada iyi diferansiye tiroid kanserinin boyun metastazlannın saptanmasında 

ince iğne aspirasyon biyopsisi(İİAB) ve ince iğne aspirat materyalinden tiroglobulin (İİA-Tg) 

tayininin tanısal değerlerini karşılaştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya papiller tiroid kanseri nüksü olan veya boyunda 

papiller tiroid kanseri metastazı olan 225 hasta dahil edildi. Bu 225 hastada 255 gangliyon 

hem İİAB hem de İİA-Tg tekniği ile değerlendirildi. Son tanı histopatolojik inceleme ile 

kondu ve İİAB ve İİA-Tg sonuçlanyla karşılaştınldı. 

Sonuçlar: İİAB ile 2 I 2 lenf gangliyonuna doğru bir şekilde tanı konuldu ancak bu teknik 43 

gangliyonda doğru tanı koymakta yetersiz kaldı. İİA-Tg tekniği ile 253 gangliyona doğru tanı 

konulurken 2 gangliyonda bu teknik yetersiz kalmıştır. İİA-Tg eşik değeri 28,5 ng/ml olarak 

alındığında bu tekniğin duyarlılığı %100, özgüllüğü %96, tanısal doğruluğu %99, pozitif 

tahmin değeri (PTD) %99 ve negatif tahmin değeri(NTD) %100 olarak bulunmuştur. İİA

Tg'nin özgüllük, tanısal doğruluk; PTD ve NTD, İİAB'den anlamlı olarak daha yüksek 

saptanmıştır. 

Tartışma: Tg wash out tekniği diferansiye tiroid kanserlerinin lenf nodu metastazlannın 

saptanmasında güvenle uygulanabilecek bir yöntemdir. 

Anahtar kelimeler: diferansiye tiroid karsinomu, ince iğne aspirasyon biyopsisi, ince iğne 

aspirasyon materyalinden tiroglobulin ölçümü 
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GİRİŞ VE AMAÇ 

Papiller tiroid karsinomu tiroid bezinin en sık görülen habis tümörüdür. Her ne kadar uzun 

süreli sağ kalımı genellikle iyi olsa da birçok hastada ilk cerrahi öncesinde veya sonrasında 

metastatik lenf gangliyonlan vardır.(l ,2) Santral lenf nodu diseksiyonunu veya sentinel lenf 

nodu biyopsisini rutin olarak uygulayan merkezlerin verileri hastalann neredeyse %90'ında 

okült metastazlar gözlendiğini göstermektedir. Hastalann % 5 ila 20'sinde ilk cerrahiden 

sonra lokal nüks gelişir (3,4). 

Tiroid kanserinde lenf nodu metastazı tanı anında veya takip sırasında sık karşılaşılan bir 

bulgu olduğundan metastatik lenf nodunun cerrahiden önce veya sonra saptanması için birçok 

fikir öne sürülmüştür. Bunlann arasında bazal ve stimüle edilmiş serum tiroglobülini, boyun 

ultrasonografısi(US), ince iğne aspirasyon biyopsisi ve sitolajik inceleme ve ince iğne aspirat 

materyalinden tiroglobulin ölçümü(İİA-Tg) diferansiye tiroid karsinamunun boyun 

metastazının erken tanısı için yaygın olarak kullanılmaktadır (1-4). 

İİA-T g, papiller tiroid kanser li (PTK) hastalarda boyun metastazının erken saptanmasında ilk 

olarak 1992'de Pacini ve arkadaşlan (5) tarafından önerilmiştir. Pacini ve arkadaşlan daha 

önceden tedavi edilmiş hastalarda boyun metastazının saptanmasında İİA-Tg'nin 

duyarlılığının %100 olduğunu bununla birlikte sitolojinin tek başına duyarlılığının sadece 

%85 olduğunu bildirmişlerdir. Bazı çalışmalarda metastaz saptanmasında İİA-Tg'nin 

İİAB'den daha duyarlı olduğu ve İİAB'nin duyarlılığının İİA-Tg ile kombine edildiginde 

arttığı bildirilmiştir( 6-12). Ancak İİA-T g için tanı koydurucu bir eşik değer henüz 

belirlenmemiştir. Bu prospektif klinik çalışmanın amacı, diferansiye tiroid karsinamunun 

servikal lenf nodu metastazlannın saptanmasında ince iğne aspirasyon biyopsisi(İİAB) ve 

ince iğne aspirasyon materyalinden tiroglobülin ölçümünün (İİA-Tg) tanısal değerlerini 

karşılaştırmaktır. 
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GENEL BİLGİLER 

•TARİHÇE 

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

tanımlanmasından çok daha önce, M.Ö. 2000'den bu yana Hindulara ait gözlemlerden dolayı 

bilinmektedir. Galenus (M.S.160-200) guddeyi tarif etmiştir; Vaselus (1545) bunu tiroid 

olarak adlandırmıştır. Leonardo da Vinci çizimlerinde tiroidi larinksin iki yanında iki ayn bez 

olarak göstermiştir. Tiroid bezi adı ilk kez Bartholomeus Eustachius tarafından kullanılmış; 

fakat onun çalışmalan onsekizinci yüzyıla kadar yayınianmadığı için, yazılı kayıtlarda tiroid 

adı ilk kez Thomas Wharton'un Adenographia adlı eserinde (1656) geçmektedir. Tiroidin 

fonksiyonu içinse larinksi kayganlaştırması, beynin şişmesini önlemek için kan deposu 

olması, kadınların boyunlarını güzelleştirmesi gibi varsayımlar öne sürülmüştür (13, 14). 

İlk cerrahi girişim 1170 yılında Roger Frugardi tarafından tanımlandı. Tıbbi tedaviye cevap 

vermeyen guatrların içinden birbirine dik iki seton geçirilmiş ve bunlar guatr parçalanıp 

ayniana kadar günde iki defa sıkıştınlmış, daha sonra da yaraya yakıcı toz dökülüp 

iyileşmeye bırakılmıştır. Tiroid cerrahisi ondokuzuncu yüzyılın ortalarındaki anestezi, 

antisepsi ve hemostaz konularındaki gelişmelere kadar o/o40 gibi bir mortalite ile çok tehlikeli 

olmaya devam etmiştir. Theodor Kocher (ı84ı-ı9ı7) ve Theodor Billroth (ı829-ı894) başarı 

oranı yüksek, binlerce tiroidektomi ameliyatı yapmışlardır. ı 900 yıllarının başında 

tiroidektomi sonrası mortalite o/o ı oranına düşürülmüştür. Kocher ı 909 yılında Nobel tıp 

ödülünü aldığı çalışmasında tiroidektomi tekniğinde sinir ve paratiroid hasarından kaçınmak 

için kapsül dışı diseksiyon yöntemini tarif etmiştir (13- ı 5). 
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• TİROİD BEZİNİN EMBRİYOLOJİSİ 

Brankial arkus ve faringeal poşlar gelişirken, yaklaşık 24. günde primitif farinksin tabanında 

orta hatta, birinci ve ikinci poşlar arasında kalan bölgede, tiroid bezi bir divertikül şeklinde 

başlar ve ventrale doğru büyür. Divertikülün ağzı dil köküne açıktır ve foramen caecum adını 

alır. Divertikülün distallümeni hücrelerin hızla çoğalmasıyla kapanırken hem ventrale hem de 

her iki laterale doğru büyümeye devam ederek iki loblu tiroid haline döner ve boyun orta 

hattında hyoid kemik ve larinksi oluşturacak yapıların önünden aşağıya doğru inmeye başlar 

(16, 17). Altıncı haftadan itibaren; üçüncü faringeal poşun dorsal bölgeleri alt paratiroidlere, 

ventral bölgeleri ise primitif timusa döner. Tiroid aşağı doğru inerken dördüncü ve beşinci 

faringeal poşların ultimobrankial cisimlerinden köken alan lateral komponentler katılır. Bu 

lateral komponentler tiroidin kalsitonin salgılayan C hücrelerini oluşturur ( 16, 17). Alt 

paratiroidler timusla beraber farinks duvarından aynlıp; kaudal ve medial bölgelere doğru 

gider ve daha sonra timustan aynlarak tiroidin alt bölgesi civanna yerleşir. Timus ise alt 

boyun ve mediastene iner. Gebeliğin 10. haftasının sonunda tiroidde foliküller oluşur, 12. 

haftanın sonunda da tiroid iyot tutmaya ve kolloid üretmeye başlar. ünüçüncü haftadan 

itibaren hipofiz ve serumda tiroid stimulan hormon (TSH) belirlenebilir. Tiroid hormonları 

doğumdan birkaç hafta sonra erişkindeki normal düzeye ulaşır ( 16, 17). 

• TİR OİD BEZİNİN ANA TOMİSİ 

Tiroid bezi boynun ön tarafında lokalize, iyi kanlanan, 5. servikal vertebradan 1. torasik 

vertebraya uzanım gösteren endokrin organdır. İki lobtan oluşan tiroid bezi üst pollerinden 

istmus ile birbirine bağlanır. Nadir olarak İstmusun olmadığı anatomik yapıda tiroid bezi iki 

ayn lob olarak yerleşir. Her bir lob 50-60 mm uzunluğunda olup, üst pol tiroid kartilaj 

laminasına, altpolise 5. tiroid halkasının lateraline doğru uzanım gösterir. Erişkinlerde bezin 
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ağırlığı 25-30 g olup, kadınlarda daha büyüktür. Ayrıca menstruasyon ve hamilelikte tiroid 

bezinde büyüme fizyolojik olarak kabul edilmektedir. Koni şeklinde olan piramidal lob, 

istmus veya tiroid lo b larından hiyoid kemiğe doğru uzanım gösterir (18-21 ). Piramidallob en 

sık sol tiroid lobunun uzantısı şeklindedir (Resim 1). 

Hyoid kemik 

Tiroid kartilaj 

Piramidallob 

Sağlob 

istmus 

Sollob 

Resim 1. Tiroid anatomisi 

Her bir lob trakea lateralinde yer alıp; superiorunda tiroid kartilajı, lateralinde karotis kılıfı ve 

stemokleidomastoid kası, anteriorunda strep kaslar (sternotiroid ve sternohiyoid) bulunur. 

Arka medialde, özofagus ve trakea tarafından sınırlanmıştır. Tiroid, normalde komşu 

organlardan rahatlıkla ayrılabilir konumdadır. Ancak posterior süspansuar ligaman ("Berry 

ligamanı") aracılığı ile krikoid kıkırdak ve üst trakeal halkalara sıkıca yapışıktır ve bu 

bölgenin rekürren laringeal sinirin en çok hasara uğradığı bölge olma özelliği vardır. 

Zuckerkandl tüberkülü, tiroid bezinin lateral lobunun posterior uzantısı olup, Berry 

ligarnanına komşudur. Tiroidektomi vakalarının %14-5 5 'inde görülmüştür. Cerrahideki 

önemi; rekürren laringeal sinirin 'Zuckerkandl tüberkülü' postero-medialinden seyretmesidir. 
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Ayrıca; total tiroidektomi yapılan vakalarda larengeal sinirin her iki lobun posteriorunda 

aranması gerektiği hatırda tutulmalıdır (18-22). 

Derin servikal fasyanın altında tiroid bezinin gerçek kapsülü bulunur ve bu yapı tiroide 

yapışıktır. Bu kapsül tiroid bezini loblara ve lobullere ayırır. Lobüller foliküllerden oluşur ve 

bu foliküller tiroid bezinin yapısal ünitelerini oluşturur. Her bir folikül basit epitelyum ile 

döşeli ve içi kolloid dolu yapılardır (Resim 2). Hematoksilen-eozin boyası ile pembe rengi ile 

tanınan kolloid içinde iyodotiroglobulin, glikoprotein ve tiroid hormonlarını barındırır. 

Foliküller kapiller, lenfatik damarlar ve sempatik sinirlerden oluşan pleksus ile çevrilidir. 

Epitel hücreleri temel (foliküler) ve parafoliküler hücreler olarak iki ayrı yapıda incelenir. 

Temel hücreler kolloid yapımından, parafoliküler hücreler ise kalsitonin yapımından 

sorumludur. Parafoliküler hücreler foliküllerin yanında bazal lamina boyunca uzanım 

gösterirler (18-20). 

Resim 2. Folikül epiteli ve koloidin izlendiği tiroid bezinin histopatolojik görünümü 
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• TİROİD BEZİNİN ARTERLERİ ve VENLERİ 

Tiroidin, dört ana arter tarafından sağlanan iyi bir kanlanması vardır. Karotis bifurkasyonu 

bizasında ekstemal karotis arterin ilk dalı, boyunda birkaç santimetre aşağı doğru inerek tiroid 

üst polünde ön ve arka dallara ayrılarak beze girer ve süperior tiroid arter adını alır. 

Subklavyan arterin tiroservikal dallarından köken alan inferior tiroid arter ise; beze 

posteriardan ve alt pollerden girer. Bazen beşinci arter olarak arkusaortadan veya innarninat 

arterden köken alıp, trakeanın önünden yukarı çıkan arteria tiroidea ima bulunur (19,21 ). 

Süperior tiroid arteri, ekstemal karotid arterin ilk dalıdır ve tiroid kartilajının hemen üzerinden 

çıkar. Her bir tiroid lobunun üst kutbuna doğru inferior faringeal konstrüktör kasın merlialinde 

bulunarak inferiora doğru inerken süperior laringeal sinirin ekstemal dalı ile yakın ilişki 

içerisindedir. inferi or tiroideal arter genellikle trunkus tiroservikalis 'ten, nadiren subklavyan 

arterden köken alır. Karotis kılıfının arkasından yukarı doğru seyreder. Krikoid kıkırdak 

seviyesindemediale doğru karotis arterini arkadan çaprazlayarak döner ve aşağı doğru inerek 

tiroidin alt kutbu hizasına gelir (Resim 3). İnferior tiroideal arter ve dalları, tiroid bezi lateral 

lobunun posterolateralinde olmak üzere, nonrekürren laringeal sinirin bulunduğu durumlar 

haricinde, rekürren laringeal sinir (RLS) ile hemen her zaman çapraziaşma yapar ( 18, 19). 

Tiroid kapsülünün altında zengin bir venöz ağ mevcuttur. Tiroidin venöz dönüşü; her iki 

yanda, üstte süperior tiroid venleri ve bez lateralinde median tiroid venleri aracılığıyla internal 

juguler venlere olur. İnferior tiroid venleri ise loblan inferiardan terk ettikten sonra venöz bir 

pleksus oluşturarak brakiosefalik vene dökülür (Resim 4) (18-21 ). 
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Resim 3. Tiroidin arterleri Resim 4. Tiroid venleri 

• TİROİD BEZİNİN LENFATİK DRENAJI 

İntraglandüler lenfatik kapillerler önce subkapsüler toplayıcı lenf kanallarına, daha sonra 

istmus ve diğer lo b la ilişkili olan kapsüler lenf damarlarına drene olurlar. Kapiller lenfatikler 

tiroidi terk ettikten sonra direkt olarak derin anterior boyun lenf düğümlerine Gukstavisseral, 

santral grup), direkt veya indirekt olarak derin lateral boyun zincirine (internal juguler grup ve 

transvers servikal grup) drene olurlar. Tiroidin üst kutup lenfatik dolaşımı; prelaringeal lenf 

düğümlerine doğrudur. Bu dolaşım, aynı zamanda direkt olarak üst internal juguler lenf 

düğümlerine olabilir. Bu nedenle; üst kutupta yerleşmiş papiller kansederin 2/3 'ü lateral 

boyun lenf düğümlerine metastaz yapabilir. İstmus ile üst anteromedial tiroidin lenfatiği, 

prelaringeal lenf düğümlerine; istmus ile alt anteromedial tiroidin lenfatiği, pretrakeal lenf 

düğümlerine drene olur. Posterolateral tiroidin lenfatik drenajı paratrakeal (rekürren laringeal 

zincir) lenf düğümlerine doğrudur. Santral bölgenin lenfatik drenajında obstrüksiyon olursa, 
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retrograd yolla lateral boyun lenfatik sistemine yayılma olabilir. Üst kutup, primer olarak 

internal juguler lenf nodlarına drene olur. Üst pol ve medial istmus, internal juguler lenf 

nodlarının superior grubuna drene olur. Lobun alt kısımları pretrakeal ve paratrakeal nodlara 

drene olur (19,20). 

• BOYUNDA LENF GANGLİONLARININ DAGILIMI 

• I. Kompartman: "Submental ve submandibuler ganglionlar". Bu gruptaki ganglionlar 

submental üçgen, digastrik kas ve hyoid kemik çevresindedir. Submandibuler bez bu 

bölgede olduğu içindiseksiyon sırasında lenf ganglionlar ile çıkarılır(21-25). 

• II. Kompartman: "Üst juguler ganglionlar". Bu gruptaki ganglionlar internal juguler 

venin üçte bir üst bölümünde ve spinal aksesuar sinir çevresindedir. Kampartmanın 

üst sınırını kafa tabanı, alt sınırını hyoid kemik, arka sınırını sternokleiodomastoid 

kasın posterioru, ön sınırını sternohyoid ve stylohyoid kasın lateral kenan oluşturur 

(21-25). 

• IlA: Spinal aksesuar sinirin anterioru 

• IIB: Spinal aksesuar sinirin posterioru 

• III. Kompartman: "Orta juguler ganglionlar". Bu gruptaki ganglionlar internal 

juguler venin üçte bir orta bölümündedir. Kampartmanın üst sınırını hyoid kemiğin üst 

kenan ve karotis bifiirkasyonu, alt sınırını krikoid kıkırdağın alt kenan ve omohyoid 

kasın internal juguler veni çaprazladığı bölge, arka sınırını sternokleidomastoid kasın 

posterioru ve ön sınırını ise stemohyoid kasın lateral sınırı oluşturur (21-25). 
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• IV. Kompartman: "Alt juguler ganglionlar". Bu gruptaki ganglionlar internal juguler 

venin üçte bir alt bölümündedir. Kampartmanın üst sınınnı krikoid kıkırdağın alt 

kenan ve omohyoid kas, alt sınnnı klavikula, arka sınınnı stemokleidomastoid kasın 

posterioru, ön sınınnı stemohyoid kasın lateral kenarı oluşturur (21-25). 

• V. Kompartman: "Posterior üçgen". Bu gruptaki ganglionlar transcers servikal arter ve 

spinal aksesuar sinirin alt yarısı etrafında ve supraklaviküler bölgededir. 

Kampartmanın üst sınınnı trapezius ve stemokleiodomastoid kasın birleştiği bölge, alt 

sınınnı klavikula, arka sınınnı trapezius kasın ön kenan ve ön sınınnı 

stemokleiodomastoid kasın posterior kenan oluşturur (21-25). 

• VA: Krikoid kıkırdağın alt kenannın süperiorudur. Spinal aksesuar sinir 

etrafındaki gartglionlann bir bölümü bu bölgededir. 

• VB: Krikoid kıkırdağın alt kenannın inferiorundaki bölgedir. Transvers 

servikal arter etrafındaki ganglionlar bulunur. 

• VI. Kompartman: "Anterior kompartman". Bu grupta pretrakeal, paratrakeal, 

prekrikoid (Delfian), peritiroidal ve inferior laringeal sinir etrafındaki ganglionlar 

bulunur. Kampartmanın üst sınınnı hyoid kemik, alt sınınnı suprastemal çentik, lateral 

sınırlannı karotis arterler oluşturur (21-25). 
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Resim SA: Boyun kompartmanları Resim SB: Santral(VI.) kompartman 

• LARENGEAL SİNİRLER 

Tiroid bezi ile laringeal sinirler arasında sıkı bir ili şki vardır. İnferior laringeal sinir, larinksin 

intrinsik kaslarının innervasyonunu sağlar ve eğer bir taraf hasar görürse aynı taraf vokal kord 

paralizisine neden olur. Benzer olarak süperior laringeal sinirin ekstemal dalı, krikotiroid kası 

innerve eder; bu da tiroid cerrahisi sırasında risk altındadır. Süperior laryngeal sinir, 

genellikle üst polün yaklaşık 1 cm üstünde, süperior tiroid arterinden iç tarafa doğru dönüş 

yapar. Ancak arterin daUarına sarılabilir (18, 19). 

Vagus boynun sağ tarafında subklavyen arter seviyesinde nervus laringeus inferior (rekurren 

sinir) dalını verirken boynun sol tarafında ise arkus aortanın hemen önünde bu dal aynlır, 

16 



takiben trakeaösefagial olukta yukan çıkıp krikoaritenoid eklem seviyesinde larenkse girer. 

Burdan itibaren anterolateral ve posteromedial olarak iki dala aynlır. Anterolateral dal 

krikotiroid kas dışındaki diğer kaslann motor innervasyonunu sağlarken; posteromedial dal 

subglottik bölgenin d uysal innervasyonunun sağlar ( 18, 19). 

insanların °/o 1 'inde sinirlerden bir tanesi nonrekürren olabilir. Bu özellikle sağ subklavyan 

arter anomalisi ile birlikte görülür. Nadiren de sol tarafta dekstrokardİ veya situs inversus ile 

beraber görülür. Bu durumlarda sinir vagustan direkt olarak larinkse girer, sıklıkla süperior 

tiroid damarlara yakın seyreder ve bu damarların bağlanması sırasında risk altında olabilir. 

Süperior laringcal sinir, kafa tabanına yakın bir yerde vagustan aynlır. Karotis damarlannın 

merlialinde aşağı iner. Hyoid kemik hİzasında 2 dala aynlır. Tirohyoid membran seviyesinde 

superior larengeal sinir internal (sensitif) ve ekstemal (motor) dallar olarak ikiye aynlır. 

internal dal cord vakallerin altına kadar olan bölgenin duysal innervasyonunu, eksternal dal 

ise krikotiroid kasın motor innervasyonunu sağlar. Bu kas, vokal kord gerilimini düzenler ve 

sesin seviyesini ayarlar. Çoğu vakada (o/o21 ); üst pol damarianna yakın komşulukta seyreder 

ve operasyon sırasında ortaya çıkartılamazsa önemli derecede yaralanma riski vardır. 

Yaralanınayı önlemek için üst pol damarlan tek tek tiroid bezi üzerinde bağlanmalı ve 

krikotirioid kasın lateraline doğru disseke edilmelidir (18-20,26). 

• PARATİROİD BEZLER 

Üst paratiroid bezler 4. bronşial poştan, alt paratiroid bezler ise 3. bronşial poştan gelişir. 

Otopsi çalışmalannda vakalann o/o 84-97'sinde 4 adet, o/o 3-6'sında 2-3 adet, o/o 3-6'sında 6 

adet paratiroid bezi bulunduğu gösterilmiştir. Paratiroid bezleri 20-30 mg ağırlığında, 
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3x3x3mm boyutlarındadır. Paratiroid vasküler yapılanmanın artması nedeni ile kırmızılaşır, 

yağlanınamın artmasına bağlı olarakda kahverengi renk alabilir (17-20,26-28). 

İnferior paratiroid bez genellikle inferior tiroid arterinin tiroid bezine girdiği bölgede yerleşim 

gösterirken, süperior paratiroid bez ise rekürren laringeal sinirin krikotiroid membrana 

girişine yakın ve süperior tiroid arterin üzerinde bulunur. Paratiroid bezlerin beslenmesi 

genelde terminal arter olan süperior ve inferior paratiroid arterler sayesinde olmaktadır. 

İnferior paratiroid bezlerin% 90-95'i inferior tiroid arterten beslenirken, % 5- I O'i ise süperior 

tiroid arterten beslenir. Süperior paratiroid bezterin % 80-85'inin kanlanması inferior tiroid 

arterden sağlanır (17 -20,26-28). 

• TİR OİD BEZİNİN MALİGN HAST ALlKLARI 

En sık görülen endokrin malignite olan tiroid kanserleri tüm kanserierin %1 'ini oluşturur. 

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

prognozunu olumsuz etkiler (1 ,29,30,36). 

Tiroid kanserleri primer ve sekonder tiroid kanserleri olarak ikiye aynlır. 

Sekonder (metastatik) tiroid kanserleri klinikte çok ender görülmekle birlikte başka nedenlerle 

ölen hastalann otopsilerinde o/o3-20 oranında saptanmıştır. En sık böbrek, meme, akciğer ve 

gastrointestinal sistem kanserleri tiroide metastaz yapar ( 1 ,29 ,30,36). 
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Tiroidin primer kanserleri 4 bölümde incelenebilir: 

ı .Folikül epitel hücre kaynaklı 

2.Parafoliküler epitel hücre kaynaklı 

3.Lenfoma 

4.Diğer (sarkom, fibrosarkom, epidermoid kanser ve mukoepidermoid kanser) 

F olikül epitel hücre kaynaklı kanser ler; diferansiye, az diferansiye ve anaplastik kanserler 

olarak sınıflandınlırken; parafoliküler epitel hücre li kanserler medüller tiroid kanserleri dir. 

Primer tiroid lenfomalan tiroid kanserlerinin %ı-5' ini, ekstranodal lenfomalann da %2' sini 

oluşturur (ı ,29). Hastalann %30-SO'sinde disfaji, stridor, ses kısıklığı gibi bası semptomlan 

görülür. Tiroid lenfarnası ile Hashimoto tiroiditi arasındaki ilişki kanıtlanamamakla birlikte 

Hashimoto tiroiditi tiroid lenfarnası gelişiminde risk faktörü olarak bildirilmektedir. (3 ı) 

Tiroid bezinde en sık B hücrelerinden kaynaklanan non-Hodgkin lenfoma görülür. 

Deneyimli sitolog tarafından İİAB ile lenfoma tanısı koyulabilir. Kemoradyoterapi ve/veya 

cerrahi girişimkaran hastalığınevresi değerlendirilerek verilir (1 ,31 ). 

Medüller tiroid kanserleri nöroendokrin tümörler kapsamındadır ve tüm tiroid kanserlerinin 

o/o5-1 O'unu oluşturur. Parafoliküler hücrelerden( C hücreleri) kaynaklanır. Tümör hücreleri 

kalsitonin sentezler, bunun yanı sıra somatostatin ve seratanin de sentezleyebilirler. Serum 

kalsitonin ölçümü tanı ve izlernde çok değerlidir (1,37,38). 

Histopatolojik incelemede, stromada amiloid (kalsitonin molekülleri) birikimi sık görülen 

bir özelliktir. İİAB ile olgulann %80'ine tanı konabilir(1,37,38). 
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Olguların %75 'i sporadi k, %25'i ailevidir. Ai levi o lgulara daha genç yaşlarda tanı konur. 

Sporadik olanlarda ailevi olanların aksine tümör genellikle tek lobda ve tek odaklıdır 

(1,37,38). 

MTK'lerde lenfatik metastazlar en sık santral bölge, sonra sırasıyla İpsilateral, kontrlateral 

lateral kompartmanlar ve üst mediastinal bölgede görülür. Primer tümörü palpe edilen 

hastaların %75'inde İpsilateral, %47'sinde kontrlateral kompartmanlara metastaz olduğu 

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

dokularda saptanır (ı ,3 7,3 8). 

Sağkalım hastalığın evresine bağlı olmakla birlikte ı O yıllık sağkalım %75-85 olarak 

bildirilmektedir. Sporadik medüller kanserierin %20-80'inde RET geninde somatik 

mutasyonlar saptanmıştır (ı,37,38). 

MTK'lerde tek etkin tedavi cerrahidir. Tiroid parafoliküler hücreleri RAl tutmadığından 

MTK'lerde RAl abiasyon tedavisinin etkisiz olduğu bildirilmektedir (1 ,37,38). 

20 



• Medüller Tiroid Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Algoritması 

[ _____ MT_K____..]. 

US, Kalsitonin, Kalsiyum, CEA, RET mutasyon 8 
analizi, Feokromasitoma araşt1nlmas1 

NO ve Kalsitonin 
400 pg/ml< 

• • 
N1 veya Kalsitonin 

400 pg/ml> •• Metastaz +/- J TT + santral lenf 
di seksiyon u 

ctr~----------~'----~~et 
MO 

TT+ santral 1 lateral 
lenf diseksiyonu 

M1 
Palyatif cerrahi 

Radyoterapi 

(1) MTK tanısı serum kalsitonin ve İİAB sonucuna ya da kuşkulu aile öyküsüne göre koyulabilir. 
İİAB'de C hücre hiperplazisi saptanan olgularda ai levi MTK düşünülerek, hastadan ve 1. derece tüm 
akrabalarından RET mutasyon analizi istenmesi önerilir. 

(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 MTK'inde cerrahi girişim öncesi olası feokromasitoma 
araştırılır, bu amaçla 24 saatlik idrarda katekolaminlerin ölçümü yapılır. Feokromasitoma saptanan 
olgularda öncelikle adrenalektomi girişimi uygulanmalıdır. 

(3) MTK tanısı kesinleşen, boyun US incelemesinde lenf ganglion metastazı saptanmayan, serum 
kalsitonin düzeyi 400 pg/ml'in altında olan olgulara TT ve İpsilateral santral lenf diseksiyonu 
uygulanması önerilir. 

(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. 

(5) Uzak organ metastazı sapıanmayan olgulara TT ve İpsilateral santral lenf diseksiyonu uygulanır. 
Lateral boyun kompartmanlarında ganglion metastazı belirlenen olgulara ise, TT ve İpsilateral santral 
lenf diseksiyonunun yanı sıra metastaz saptanan kampartmanların diseksiyonu gerçekleştirilir. Santral 
lenf diseksiyonunda VI. kompartman, lateral lenf diseksiyonunda 11.-V. kampartmanların diseksiyonu 
önerilmektedir. 

(6) Yaygın uzak organ metastazı belirlenen olgularda, primer tümör boyunda vasküler yapılara ya da 
trakea, özefagusa gibi organiara invazyon gösteriyorsa, palyasyon amaçlı cerrahi girişim 
önerilmektedir. Radyoterapinin etkinliği tartışmalıdır. Karaciğer metastazlarında embolizasyon 
uygulanabilir. Somatostatin analogların ın yarar sağlamadığı bildirilmektedir. 
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Az diferansiye tiroid karsinomları morfolojik özellikleri ve davranışlan yönünden 

diferansiye ve anaplastik tiroid karsinomlan arasında yer alır. Hastalann 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 

hastalann o/o60'ında lokal invazyon ve lenf ganglionlanna metastaz, %50'sinde uzak 

metastazlar saptanır. Az diferansiye karsioornların %90'ına İİAB ile ameliyat öncesi tanı 

koyulabilir. İyot tutulumu olan tüm az diferansiye tümörlerde cerrahi girişim sonrası RAl 

tedavisi önerilmektedir. Tümörün tamamen çıkanlamadığı hastalarda RAl tedavisi öncesi 

ekstemal radyoterapi uygulanması gerekir. Cerrahi girişim düşünülmeyen hastalarda ise 

kemoterapi tedavi seçenekleri arasındadır. 5 yıllık sağkalım %70, I O yıllık sağkalım %50 

olarak bildirilmektedir (1 ,32,36). 

Anaplastik (İndiferansiye) karsioornlar tiroid karsinomlannın %2'sini oluşturur. Hastalann 

büyük bölümünde boyunda hızla büyüyen kitle öyküsü vardır. Kısa sürede bası bulgulan 

gelişir. İİAB ile %90 oranında tanı koyulabilir. Hastalann o/o20'sinde diferansiye tiroid 

karsinom öyküsü vardır ve ortalama sağkalım 12 aydır. Anaplastik tiroid karsinomlannda 

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 proftaktik trakeostomi 

önerilmemektedir (1 ,33,36). 
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• DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ 

Diferansiye tiroid kanserleri papiller tiroid kanserleri ve foliküler tiroid kanserleri olmak 

üzere ikiye aynlır. 

Foliküler tiroid kanserleri (FTK) tiroid kanserlerinin o/o5-1 O'unu oluşturur. Foliküler 

kanserler kan yoluyla kemik, karaciğer, akciğer ve beyne metastaz yapabilirler. Genellikle 

lenfatik yolla yayılım göstennediğinden metastatik lenf ganglionu saptanmadıkça boyun 

di seksi yon u uygulanmaz (1 ,34-36). 

Foliküler tiroid kanserleri minimal invazif, invazif ve yaygın invazif olarak sınıflandınlır. 

Minimal invazif FTK'lerde sağ kalım papiller mikrokanseriere benzer. İnvazif foliküler 

kanserlerde 1 O yıllık sağkalım %80-85 olarak bildirilmektedir. Damar invazyonu olan 

FTK'lerde uzak metastaz oranı daha yüksektir (1,34-36). 

Histopatolojik incelemede FTK tanısı kapsül ve damar invazyonlannın değerlendirilmesi 

sonucu konabilir. İİAB ile FTK tanısı konulamaz. İİAB sonucu genellikle "foliküler lezyon" 

veya "foliküler neoplazm" olarak bildirilir. Foliküler lezyonun ayıncı tanısında koloidal 

nodül, foliküler adenom, foliküler kanser ve foliküler varyandı papiller kanser 

düşünülmelidir. Foliküler neoplazm kapsamında foliküler adenom ve foliküler kanser vardır. 

İİAB sonucu foliküler neoplazm olarak bildirilen olgularda FTK olasılığı %20' dir. Yeni İİAB 

sınıflamasında foliküler lezyonlann değerlendirilmesinde daha yönlendinci bilgiler 

verilmekle birlikte tüm sitologlann bu sınıflamayı kullanmaması veya yorum farklılıklan 

cerrahi girişim karannda ve girişimin boyutlan konusunda sorunlann devam etmesine neden 

olmaktadır (1 ,34-36). 
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Foliküler kanser tanısı için kapsülün tamamının farklı seviyelerden alınan kesitlerle aynntılı 

incelenmesi gerekir. Bu nedenle donmuş kesit incelemenin yanlış negatiflik oranı yüksektir. 

Girişim öncesi uygulanmış İİAB'ye bağlı 'psödokapsül' ve 'psödodamar' invazyonu ile 

gerçek invazyonu donmuş kesit incelemede ayırmak çok güçtür, yanlış pozitif sonuçlara 

neden olabilir. Bu nedenlerle foliküler kanser tanısı konulmasında donmuş kesit incelemenin 

yararı yoktur (1 ,34-36). 

• P APİLLER TİR OİD KANSERLERİ 

Papiller tiroid kanserleri (PIK) tüm tiroid kanserlerinin %75'ni, diferansiye tiroid 

kanserlerinin %90'ını oluşturur. PIK 20-50 yaş aralığında, kadınlarda ve iyottan zengin 

bölgelerde daha sık görülür. Daha önce boyuna radyasyon alma öyküsü olanlarda, normal 

popülasyondan daha sık görülür. Genel sağkaltın 45 yaşın altında %100'e yakın, 45 yaşın 

üzerinde %90'ın üzerindedir (I ,29,30,34-36). 

PIK' de lenf ganglionlanna metastaz oranı yüksektir. US ve/veya klinik muayene ile 

hastaların %1 5-30'unda lenf ganglion metastazı belirlenir.PIK'li olguların %30-80'inde 

hastalık multifokaldir (1 ,34-36). 

PTK varyantları: Foliküler varyant, makrofoliküler varyant, diffiiz sklerozan varyant, 

onkositik (Hürthle hücreli varyant, yüksek silendrik hücreli [Tali cell] varyant, kolumnar 

hücreli varyant, solid varyant, kribriform varyant). Diffüz sklerozan, yüksek silendirik hücreli 

ve kolumnar hücreli varyandar agresif davranışlı olarak kabul edilnıektedir. Papiller 

karsinamların bu türlerinde RAl tutulumu azdır veya yoktur (1 ,34-36). 
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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 ( 1 ,34-36). 

PTK EVRELEME: 

45 yaş alt• 

EVREI Herhangi T, Herhangi N, MO 

EVRE ll Herhangi T, Herhangi N, M ı 

EVRE lll 

EVRE IVA 

EVRE IVB 

EVRE IVC 

45 yaş üzeri 

Tl, NO, MO 

T2,NO,MO 

T3,NO,MO 
Tl, Nla, MO 
T2, Nla, MO 
T3, Nla, MO 

T4a, NO, MO 
T4a, Nla, MO 
Tl, Nlb, MO 
T2, Nlb, MO 
T3, Nlb, NO 

T4a, Nlb, MO 

T4b, Herhangi N, MO 

Herhangi T, Herhangi N, M ı 

American Joint Committee on Cancer (AJCC) 
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Tl Tümör boyutu 2 cm veya daha küçük 
Tl Tümör boyutu 2-4 cm arasında 
T3 Tümör boyutu 4cm' den büyük, tiroid içine sınırlı veya minimal ekstratiroidal in vazyon 
T 4a Tümör herhangi bir boyutta, tiroid kapsülü dışına yayı lım, çevre yumuşak doku ve 
organlara invazyon (larenks, özefagus, trakea, larengeal sinir) 
T 4b Tümör prevertebral fas yaya, karotis artere veya m ediastİnal damarlara invaze 
TX Tümör boyutu bilinmiyor, ekstratiroidial invazyon yok 

NO Metastatik ganglion yok 
N la Santral kampartmanda lenf ganglion metastazı 
Nlb Unilateral, bilateral, kontrlateral servikal veya superior mediastinallenf ganglion 
metastazı 

NX Girişim sırasında lenf ganglionları değerlendirilmemiş 

MO Uzak metastaz yok 
Ml Uzak metastaz var 
MX U zak metastaz değerlendirilmemiş 

• P APİLLER TİR OİD KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ 

Düşük Risk 

• Lokal ve uzak metastaz yok 
• Tümörün rezeksiyonu yeterli 
• Çevre doku invazyonu yok 
• Agresif varyant yok 
• Tiroid yatağında RAl tutulumu yok 

Orta Risk 

• Tiroid dışı dokulara mikroskobik invazyon var 
• Santral lenf ganglion metastazı var 
• Tiroid yatağında RAl tutulumu var 
• Agresif varyant var 
• Vasküler invazyon var 

Yüksek Risk 

• Makroskopik invazyon var 
• Tümör rezeksiyonu yetersiz 
• Uzak metastaz kuşkusu veya varlığı 
• Tiroglobulin yüksekliği 
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• P APİLLER TİR OİD KANSERLERİNDE CERRAHi TEDA Vİ 

ı cm'in üzerindeki PTK'de önerilen cerrahi gınşım bilateral total tiroidektomidir (TT). 

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

da çıkanlmasını sağlamış olur. Bununla birlikte adjuvan RAl abiasyon tedavisinin etkin 

olabilmesi için de TT uygulanması gerekmektedir. PTK nedeniyle TT uygulanmış hastatann 

ameliyat sonrası izleminde, Tg ölçümünün ve tüm vücut tarama sintigrafisinin duyarlılığı 

yüksektir (1 ,29,30,34-36). 

Boyutu ı 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. Lobektomi sonrasında yapılan histopatolojik incelemede yukanda 

sıralanan koşullan taşımayan hastalarda tamamlayıcı tiroidektomi önerilmektedir (ı,34-36). 

US ile yapılan değerlendirilmeler sonucunda hastalann %20'sinde cerrahi girişim 

planlamasının değişebileceği bildirilmektedir. Preoperatif US incelemede PTK'li hastalann 

%20-30'unda lenf ganglion metastazı belirlenebilmektedir. Kuşkulu lenf ganglionlanndan 

yapılan İİAB veya İİA-Tg (Tg washout) ölçümü metastaz varlığının belirlenmesinde 

yardımcı dır. Tg antikoru pozitif olan hastalarda İİA-Tg ölçümünün duyarlılığı azalmaz. Bu 

nedenlerle PTK' li hastalarda cerrahi girişim öncesi boyun US yapılması önerilmektedir (I ,34-

36). 

Girişim öncesi veya sırasında santral koropartmanda lenf ganglion metastazı saptanusa 

önerilen cerrahi girişim TT ve İpsilateral santral koropartman diseksiyonudur. Girişim öncesi 

veya sırasında lateral koropartmanda lenf ganglion metastazı saptanması durumunda ise 
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önerilen cerrahi girişim TT, İpsilateral santral ve lateral koropartman diseksiyonudur (1 ,34-

36). 

CERRAHi TEDAVi 

l ı 
Düşük risk Yüksek risk 

1-1.5 cm 1.5 cm> 

1 \ 1 \ 
[ irallenf Santral lenf Lateral lenf Lateral lenf 

(-) (+) (-) (+) 

ı ı ı ı 
[ Lobektomi J Lobektomi + TT+ ( TI + Santral ve~ 

Santral lenf Santral lenf lateral lenf 
d iseksiyon u d iseksiyon u d iseksiyon u 

• PAPİLLER TİROİD KANSERLERİNDE İZLEM 

Tiroglobulin (Tg) yalnızca tiroid folikül hücrelerinden salgılanan bir glikoproteindir. 

Foliküler hücrelerden kaynaklanan tiroid kanserlerinin izleminde, Tg ölçümü ve boyun US 

incelemesi önerilmektedir. Tiroid kanseri i hastalarda TT sonrasında serum T g düzeyi 

ölçülemeyecek düzeye iner. izlem sırasında serum Tg düzeyinin yükselmesi metastatik 

hastalığın varlığını gösterir. RAl abiasyon tedavisi veya TSH uyarısı sonrası ölçülen Tg'in 

(Stimüle Tg) duyarlılığı yüksektir ( 1 ). 

PIK'lerin izleminde her 6-12 ayda bir mümkünse aynı laboratuarda Tg ve anti-Tg ölçümü 

yapılır. Serum Tg düzeyi neoplastik tiroid dokusunun miktarına bağlıdır ve 1 g neoplastik 
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tiroid dokusu serum Tg düzeyini 1 ng/ml yükseltir. Tg ölçümü TSH uyarısı ile yapılıyorsa ı g 

neoplastik tiroid dokusu serum Tg düzeyini 2- ı O ng/ml yükseltir. 

Diferansiye tiroid kanserlerinin izleminde başlangıç tedavisinden 6- ı 2 ay sonra fizik 

inceleme, boyun US ve rhTSH uyansı ile Tg ölçümü yapılması tiroidektomi ve RAl 

abiasyonunun yeterli olup olmadığını belirlemek için önerilmektedir. Normal US ve 

ölçülemeyecek düzeyde serum Tg olan düşük riskli hastalarda nüks riski yok denecek kadar 

düşüktür. Bu hastalar yıllık klinik muayene ve L-T4 replasmanı altında Tg ölçümüyle 

izlenebilir( ı). 

Yüksek riskli veya abiasyon sonrası tüm vücut sintigrafisinde tiroid yatağında tutulum 

saptanan hastalarda rhTSH uyarısı ile tüm vücut sintigrafisi yapılabilir. izlem 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. izlem sırasında stimüle Tg>2 

ng/ml ise ileri inceleme gerekir (ı). 

Remnant tiroid doku ablasyonu yapılmış olan ve olmayan düşük riskli olgularda TSH 

düzeyinin başlangıçta O, 1-0,5 mU/1 olması önerilmektedir. Bu olguların izleminde, klinik 

olarak hastalık yoksa stimüle Tg ölçülemeyecek düzeylerde ve boyun US incelemesi normalse 

TSH normal aralığın alt sınınnda (0,3-2 mU/1) olabilir. Yüksek risk grubundaki hastalarda 

TSH düzeyinin O. ı mU/I 'nin altında olması önerilmektedir (1 ). 

Tg antikoru pozitif olan olguların izleminde kan Tg ölçümünden yararlanılamaz. Böyle 

hastaların izleminde boyun US ve tüm vücut tarama sintigrafısi ile olası metastazlar araştınlır 

(1). 
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GEREÇ VE YÖNTEMLER 

• HASTALAR 

Nisan 2007- Nisan 20ı O tarihleri arasında Papiller tiroid kanserinin lenf nodu metastazı 

kuşkusu nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi E Servisine gönderilen 254 ardışık 

hasta değerlendirildi. Santral veya lateral lenf nodu veya nodlarında metastaz olup olmadığı 

ameliyat öncesi dönemde US kılavuzluğunda ince iğne aspirasyon biyopsisi(İİAB) veya ince 

iğne aspirat materyalinden Tg ölçümü(İİA-Tg) yapılarak konfirme edildi. İİA-Tg seviyesi ı 

ng/ml' den yüksek olan lenf nodları pozitif kabul edildi ve cerrahi tedavi uygulandı. 

Yirmidokuz hastada 29 lenf nodunda İİA-Tg seviyesi ı ng/ml'nin altında saptandı ve 

sonrasında cerrahi uygulanmadığı için bu hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bu nedenle toplamda 

225 hasta ve 255 lenf nodu bu prospektif çalışmaya dahil edildi. Ikiyüzyirmibeş hastadan 

44'üne (%ı9,5) daha önceden total tiroidektomi, 36'sına (%ı6) total tiroidektomi ve santral 

veya lateral boyun diseksiyonu yapılmıştı. Yüzkırkbeş hastada (%64,5) İİAB sonucu şüpheli 

veya pozitifti (papiller karsinom). Çalışma planı İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu'nda 

değedendirilip onaylandı ve tüm hastalara aydınlatılmış onam formu imzalatıldı. 

• US ve US EŞLİGİNDE İİA 

ı ı ,4-MHz lineer transducer ekipmanı olan bir dijital US (Sonoline Antares, Siemens, 

Erlangen, Germany) kullanılarak tek bir deneyimli radyolog tarafından tüm hastalara boyun 

US yapıldı. Lenf ganglionlarında metastaz açısından kuşkulu patolojik görünüm özellikleri; 
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lenf nodunda yağlı hilusun silinmiş olması, lenf nodunun yuvarlak şekilli olması, aksiyel 

çapının 6 mm'den büyük olması, lenf nodu korteksinin kalınlaşmış olması ve 

mikrokalsifikasyonlar bulunmasıydı (Resim 6A-B). Patolojik görünümlü her gangliondan ince 

iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. İşlem sırasında hastaya sırtüstü yatar halde boynu hafif 

hiperekstansiyonda olacak şekilde pozisyon verildi. Lokal anestezik rutin olarak uygulandı. 

İğne lenf nodu içine yerleştirildikten sonra şırıngaya 3-5 ml negatif basınç uygulanarak 

aspirasyon yapıldı. Aspirasyon yapıldıktan sonra materyal larnlara yayıldı ve kurutuldu. Her 

hasta için 1 ila 3 lam bernatoksilen eozin boyasıyla boyandı. Aynı iğne ve şırınga 3 ml serum 

fizyolojikle yıkandı ve bu materyal Tg ölçümü yapılmak için ayrıldı. 

Resim 6A-B: Şüpheli lenf nodları. Mikrokalsifikasyonlar içeren solid lenf nodu (solda), birkaç septasyon 
ve mikrokalsifık odak içeren neredeyse tümüyle kistik lenf nodu (sağda). 

• İNCE İGNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ 

US eşliğinde yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi materyalleri (Resim 7) tiroid sitolojisinde 

uzmanlaşmış deneyimli sitopatologlar tarafından incelendi. Sonuçlar iki gruba ayrıldı. Sitoloji 

sonucu; Papiller tiroid karsinomu metastazı olarak raporlanan veya şüpheli atipik bulgular 
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(papiller tiroid karsinomu metastazı kuşkusu) şeklinde raporlanan ganglionlar pozitif olarak, 

reaktif hiperplazi, benign spesifik tanı veya yetersiz materyal nedeniyle tanı konulamaması 

şeklinde raporlananlar negatif olarak tanımlandı. 

Resim 7: İİA prosedürü. 22 G iğne( ok ile işaretli) ile ovoid hipekoik lenf nodu 
içine girilerek aspirasyon yapılıyor. 

• TgÖLÇÜMÜ 

Tg ölçümü bir immunoradyometrik monklonal antikor örneği kullanılarak yapıldı (IRMA; 

CIS Bio International, Gif-sur-Yvette, France). Tg düzeyi> Ing/ml olan olgular pozitif olarak 

kabul edildi. Sonuçlar serum anti-Tg düzeylerine göre ayarianınadı çünkü ince iğne 

aspirasyon materyalinden yapılan Tg ölçümünün serum Tg antikarlarından etkilenmediği bir 

çok çalışmada gösterilmiştir. 
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• AMELiYAT ENDİKASYONLARI 

US eşliğinde yapılan İİA-Tg değerleri > 1 ng/ml olan ve/veya İİAB sonucu pozitif olan 

hastalara cerrahi endikasyonu konuldu. 

• CERRAHi TEKNİK 

Daha önceden total tiroidektomi yapılmamış olgulara total tiroidektomi ve santral ve/veya 

fonksiyonel lateral boyun diseksiyonu uygulandı. Daha önceden total tiroidektomi 

uygulanmış olan olgulara santral ve/veya fonksiyonel lateral boyun diseksiyonu veya 

patolojik lenf ganglionu eksizyonu uygulandı. 

• Total Tiroidektomi 

inferi or laringeal sinir diseksiyonu rutin uygulanarak ekstrakapsüler total tiroidektomi 

tekniği uygulandı. 

• Santral Boyun Diseksiyonu 

Santral koropartman olarak adlandınlan VI. Bölge pretrakeal, paratrakeal, prekrikoid 

(Delfian), peritiroidal ve inferior laringeal sinir etrafındaki ganglionları içerir. 

Diseksiyonun üst sının hyoid kemik, alt sının sternumun juguler çentiği ve lateral 

sının karotis arterdir. Santral kompartmandaki ganglionların çoğu trakeoözofageal 

oluk ve inferior laringeal sinir etrafındadır. Diseksiyon sırasında inferior laringeal sinir 

üst mediastenden çıkış yerinden larenkse girene kadar diseke edilip görünür hale 

33 



getirilmelidir. İnferior larindeal sinir ve paratiroid bezler korunarak bölgedeki yağlı 

gözeli doku çıkarılır (Resim 8). 

Resim 8: Sol santral diseksiyon (s) inferior laringeal sinir, (a) inferior tiroid arter, (p) üst paratiroid, (sa) santral 
diseksiyon materyali, (t) tiroid. 

• Lateral Boyun Diseksiyonu 

Boyun Diseksiyonu Sınıflaması: 

ı. Radikal Boyun Diseksiyonu: I-V kompartmanlardaki tüm ganglionları içerir. 

Spinal aksesuar sinir, internal juguler ven ve sternokleidomastoid kas çıkarılır. 

Suboksipital, periparatiroid, retrofarengeal ve anterior kompartman 

ganglionları radikal boyun diseksiyonu kapsamına alınmaz. 
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2. Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonu: II-V kompartmanlardaki tüm 

ganglionları içerir. Girişim sırasında spinal aksesuar sinir, internal juguler ven 

ve stemokleidomastoid kas korunur. 

3. Selektif Boyun Diseksiyonu: Fonksiyonel boyun diseksiyonu olarak da 

adlandırılır. Bir veya birden fazla kampartmanın diseksiyonudur(Resim 9). 

4. Genişletilmiş Boyun Diseksiyonu: Radikal boyun diseksiyonuna ilave olarak 

bir veya birden fazla lenf grubunun (parafarengeal, mediastinal, paratrakeal, 

perifasyal) veya nonlenfatik yapının (karotis arter, hypolglossal sinir, vagus, 

paraspinal sinir) çıkarılması yöntemidir. 

Resim 9: Sağ lateral fonksiyonel boyun diseksironu (II-III-IV. Kompartman) l)Brakial pleksus, 
2)İnternal juguler ven, 3)Karotis arter, 4)Trakea, 5) Inferior laringeal sinir, 6) Diseksiyon materyali 
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• TANISAL DEGERİN HESAPLANMASI 

Gerçek pozitif (GP), gerçek negatif (GN), yanlış pozitif (YP), Yanlış negatif (YN) sonuç 

sayılan hesaplandı. Şüpheli/malign İİAB ve pozitif İİA-Tg saptanmış olan olgulardan 

histopatolojik inceleme sonucu malign olarak gelen olgular gerçek pozitif (GP) ve 

histopatolojik inceleme sonucunda malignite saptarunayan olgular yanlış pozitif (YP) olarak 

kabul edildi. Benign İİAB ve negative İİA-Tg saptanmış olan olgulardan histopatolojik 

inceleme sonucu benign olarak saptanan olgular gerçek negative (GN) ve histopatolojik 

inceleme sonucunda malignite saptanan olgular yanlış negative (YN) olarak kabul edildi. İİAB 

ve İİA-Tg için duyarlılık, özgüllük, tanısal doğruluk, pozitif tahmin değeri (PTD) ve negatif 

tahmin değeri (NTD) hesaplandı. Duyarlılık, özgüllük ve doğruluk aşağıdaki formüllere gore 

tanımiandı: 

• PTD (0/o)= GP 1 GP +YP x 100 

• NTD (0/o)= GN 1 GN + YN x 100 

• Duyarlılık (0/o)= GP 1 GP + YN x 100 

• Özgüllük (0/o)= GN 1 GN +YP x 100 

• Doğruluk (0/o)= GP+GN 1 GP+GN+YP+YN x100 

• İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

Veriler SPSS version 11.0 Windows (Microsoft, Chicago, USA) programı kıllanılarak 

incelendi. Sonuçlar ortalama± SD olarak ifade edildi. Verilerin karşılaştınlması ki-kare testi 

kullanılarak yapıldı. İİA-Tg eşik değerinin tanımlanması için ROC analizi kullanıldı. p değeri 

0,05 'ten küçük olduğunda sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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SONUÇLAR 

Hastaların ortalama yaşı 44.8±11 idi(21-72 yaş). Kadın erkek oranı 2.7/1(n=165/60) idi. İİAB 

ve İİA-Tg yapılmasına bağlı gelişen herhangi bir komplikasyon olmadı. Ikiyüzyirmibeş 

hastadan 145'ine total tiroidektomi ve santral ve/veya lateral boyun diseksiyonu yapıldı, 80 

(o/o44) hastaya metastatik lenf nodu eksizyonu yapıldı. 

İnce iğne aspirasyon biyopsisi- son patoloji karşılaştırılması 

İİAB ile yapılan ameliyat öncesi değerlendirmede 223 lenf nodu metastaz açısından pozitif, 

32 lenf nodu negatif olarak değerlendirildi. Histopatolojik inceleme sonucunda 200 lenf nodu 

metastaz açısından pozitif, 55 lenf nodu negatif olarak saptandı. İİAB ile 212 lenf noduna 

doğru bir şekilde tanı konulurken 43 lenf noduna yanlış tanı konuldu. İİAB'nin ameliyat 

öncesi tanısal duyarlılık, özgüllük ve doğruluğu sırasıyla %95, %40 ve %83 saptandı. PTD ve 

NTD sırasıyla %85 and %68 olarak bulundu (Tablo ı). 

İnce iğne aspirasyon materyalinden Tg ölçümü- son patoloji karşılaştın/ması 

İİA-Tg değeri metastatik lenf nodlarında 450 ila 5000 ng/ml(ortalama 3606±ı854 ng/ml), 

metastatik olmayan lenf nodlarında 2-32 ng/ml (ortalama 9.9±7.8 ng/ml) bulundu. İİA-Tg 

eşik değeri ı ng/ml olarak alındığında bu yöntemle 200 metastatik lenf noduna doğru tanı 
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konulabilmiştir ancak 55 metastatik olmayan lenf nodu doğru tanımlanamamıştır. İİA-Tg'nin 

(eşik değer= ı ng/ml) ameliyat öncesi tanısal duyarlılık, özgüllük ve doğruluğu sırasıyla 

%ıOO, %0 ve %78 olarak saptandı. PTD ve NTD sırasıyla %78 ve %0 olarak bulundu (Tablo 

ı). 

ROC analizi sonucunda en iyi duyarlılık ve özgüllük değerlerine göre elde edilen İİA-Tg eşik 

değeri 28.5 ng/ml olarak saptandı. İİA-Tg bu şekilde 253 metastatik lenf noduna doğru tanı 

koyabilmekteyken 2 lenf nodunda başarısız olmuştur .. İİA-Tg'nin (eşik değer= 28,5 ng/ml) 

ameliyat ön~esi tanısal duyarlılık, özgüllük ve doğruluğu sırasıyla %I 00, %96 ve %99 olarak 

saptandı. PTD ve NTD sırasıyla %99 ve %ı 00 olarak bulundu (Tablo ı). 

Tablo 1: Metastaik lenf ganglionlannın tanımlanmasında kullanılan yöntemlerin 
karşılaştırılması 

Tanısal 
Duyarlılık Özgüllük PTD NTD 

doğruluk 

İİAB 95 40 85 68 83 

İİA-Tg (log/ml) 100 O* 78* 0* 78* 

İİA-Tg (28.5nglml) 100 96* 99* 100* 99* 

*p<0,005 İİAB ile karşılaştınldıgında 
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TARTIŞMA 

Biz ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ve ince iğne aspirat materyalinden İİA-Tg ölçümü 

yöntemlerinin tanısal değerlerini karşılaştırdık. İİAB ile metastaik lenf nodlannın %I 7' sine 

tanı konulamamıştır bununla birlikte İİA-Tg (eşik değer=28.5 ng/ml) %1 'ne tanı 

konulamamıştır. İİA-Tg'nin duyarlılık, özgüllük, tanısal doğruluk, PTD ve NTD'si İİAB'den 

anlamlı olarak daha yüksektir. 

PTK'de lenf nodu metastazlan sık rastlanan bir bulgudur, bu oran %50 lere kadar 

çıkmaktadır. Ameliyat öncesi incelemede klinik olarak metastaz saptarunayan birçok hastada 

santral lenf nodu metastazı saptanmaktadır(l-2). Klinik inceleme ile hastaların %I 5-30 

kadarında lenf nodu tutulumu saptanabilmektedir. Lakin rutin olarak santral lenf nodu 

di seksi yon u ve sentinel lenf nodu biopsisi yapılan merkezlerin verilerine göre okült lenf nodu 

tutulumunun %90'ı bulduğu gözlenmiştir(3-4). PTK'nin prognozu genelde iyi olmasına 

rağmen hastalar takip süresince lenf nodu metastazı açısından risk altındadır. Hastaların 

yaklaşık %5-20 sinde ilk cerrahi sonrasında lokal veya rejyonel rekürrens gelişmektedir. PTK 

rekürrenslerinin yaklaşık 2/3 'ü servikal bölgede çoğunlukla da loko-rejyonel lenf nodlarında 

ortaya çıkmaktadır( I -4). 

Tiroid kanseri saptandığında veya takip sırasında metastatik lenf nodlannın tanımlanabilmesi 

için değişik birçok yöntem önerilmiştir. Bunlar arsında en çok öne çıkanlar; radyoaktif iyot ile 

tüm vücut taraması, basal ve stimule edilmiş serum tiroglobulin seviyesi, yüksek çözünürlülde 

US, İİAB, İİA-Tg'dir. Fakat bunların hiç biri mükemmel değildir ve yararlan 

sınırlıdır( I .2. 1 2.39). 
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Tg sadece tiroid foliküler hücrelerinde üretilen bir tür glikoproteindir ve Tg nerdeyse tüm 

diferansiye tiroid kanseri dokularında üretilmektedir. Tiroid kaoserli hastaların takibinde 

boyun US ile birlikte serum Tg seviyesi büyük önem taşımaktadır. Tiroid kanseri nedeniyle 

total tiroidektomi yapılmış vakalarda serum Tg seviyelerinin ölçülemeyecek düzeye düşmesi 

beklenir yani ameliyat sonrası ölçülebilir serum Tg düzeyi neoplastik tiroid dokusu varlığının 

göstergesidir( 40.41 ). En yüksek sensiviteye, tiroid hormon çekilmesini takiben veya 

rekombinan insan tiroid stimülan hormon ile stimülasyon sonrası ulaşılır. izole lenf nodu 

metastazı olan hastalardan tiroid hormon tedavisi alaniann %20'sinde ve tiroid hormonu 

çekilmesi sonrasında ise o/o5' inde serum T g saptanamaz. Tiroid kanser li hastaların yaklaşık 

%25'inde anti-Tg antikorları bulunmaktadır ve bu yanlış negatif sonuçlara yol açmaktadır. 

Tg ölçümü neoplatik odak lokalizasyonu için kullanılmamaktadır( 40.41 ). 

Bazı yazarlar metastatik lenf nodlarının tayininde sitümüle Tg monitörizasyonu ve tüm vücut 

taraması yapılmasını savunmaktadırlar. Ancak sonuçlar, işaretierne için kullanılan radyoaktif 

maddenin dozu, dokuda tutulma kapasitesi ve tümör boyutu gibi birçok etkenden 

etkilenmektedir. Örneğin tanısal vücut taramasıyla kıyaslandığında yüksek doz radyoaktif iyot 

ile yapılan vücut taramasında hastaların %1 0-26'sında ek metastatik odaklar saptanmıştır(42). 

Lenf nodu metastazlarının saptanmasında US ve US eşliğinde İİAB en yararlı tekniktir. Bir 

lenf nodunun metastatik olduğunu düşündüren sonografık bulgular; yağlı hilus kaybı, 

ovaiden ziyade yuvarlak şekilli olmaları, hipoekojenite, kistik değişiklikler, kalsifikasyonlar 

ve periferik vaskülaritedir. Metastatik lenf nodlarının saptanmasında hiç bir sonografık bulgu 

tek başına yeterince sensitif değildir(l.2.43.44). US'de şüphelenilen lenf nodunda 

malignansinin doğrulanması İİAB ile olur. İİAB ile yanlış negatif sonuçlar kaçınılmazdır ve 

%6-8 oranında görülebilir( 45.46). Bunun sebebi İİAB materyalinde tümör dokusunun 
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olmaması, metastatik lenf nodlannda kistik değişimler olması ve lenf nodu dokusunun kısmen 

tutulmuş olması olabilir. 

İlk olarak ı992'de Pacini ve arkadaşlan(5) İİAB materyalinden Tg ölçümünü bildirmişlerdir. 

Bu yazarlar İİA-Tg'nin tek başına sitolojiden daha iyi negatif tahmin değeri olduğu sonucuna 

varmışlardır. PTK' nin boyun metastazlarının saptanmasında İİA-T g' nin İİAB' ye göre daha 

yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Dolaşım 

sisteminde antitiroglobulin antikorlan olan hastalarda bile İİA materyalinden Tg ölçümü 

değerlidir. Bizim çalışmamızda İİA-Tg'nin özgüllük, PTD, NTD ve tanısal doğruluğu 

İİAB 'den anlamlı olarak yüksek saptandı. 

Ancak belirlenmiş bir tanısal eşik değer yoktur. Çalışmaların çoğunda farklı eşik değerleri 

kullanılmıştır. Bazı çalışmalarda, reaktif lenf nodları olan hastalardaki en yüksek Tg seviyesi 

veya örneğin veya serum Tg seviyesinin fonksiyonel duyarlılığı kullanılmıştır(6-ıO). Bazı 

çalışmalarda ise eşik değer çalışmada bulunan değere göre uyarlanmıştır(ıı-12). Bizim 

çalışmamızda eşik değer başlangıçta önceki çalışmaya dayanarak ı ng/ml olarak belirlendi ve 

bu değerin üstündeki değerler cerrahi endikasyonu olarak kabul edildi(9). İİA-Tg eşik 

değerini ı ng/ml kabul ettiğimizde NTD %0 bulunmuştur. Metastatik olmayan lenf nodlarında 

İİA-Tg seviyeleri 2-32 ng/ml arasındaydı. İİA-Tg'nin özgüllük, PTD, NTD ve tanısal 

doğruluğu anlamlı olarak İİAB'den daha düşüktü. Bizim olgularımızda en iyi duyarlılık ve 

özgüllüğün saptandığı İİA-Tg seviyesi 28,5 ng/ml olarak bulundu. Eski çalışmalarla 

kıyaslandığında bizim çalışmamızda eşik değer 28,5 ng/ml olarak alındığında duyarlılık, 

özgüllük, PTD, NTD ve tanısal doğruluk daha yüksektir. Daha önceden tiroidektomi yapılmış 

veya yapılmamış olgularda eşik değerin saptanabilmesi için yeni çalışmalara gereksinim 

vardır. 

4ı 



SONUÇ 

Sonuç olarak diferansiye tiroid kanseri metastazlannın erken saptanmasında İİA-Tg şu anda 

kullanılan en iyi tekniktir çünkü uygulanması kolay, ucuz, İİAB'ye bağlı problemlerden 

etkilenmeyen ve küçük lezyonlarda bile güvenilir bir tekniktir. Anti-Tg antikor lanndan 

etkilenmez ve yüksek tanısal doğruluk oranına sahiptir. 
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