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Amaç: 

• Hastanemiz meme-endokrin cerrahi 

servis’inde son 3 yılda ameliyat edilen 65 yaş 

ve üstü tiroit kanserli hastalarımızı sunmak,

• Bu yaş grubundaki  tiroit kanserlerinin tüm 

erişkin kanserli olanlardan  farklılklarını 

irdelemek.



Yöntem-Gereç: 

• Ocak 2012-Aralık 2014 tarihleri arasında 

yaklaşık 3 yıllık sürede ameliyat edilen

tiroit kanserli  ve  yaşlı hasta grubu

-Yaş, 

-Cinsiyet, 

-Tümör tipi ve boyutuna göre değerlendirildi.



Bulgular: 

• Hastanemiz genel cerrahi kliniği meme-

endokrin cerrahi servis’inde yaklaşık 3 yıllık 

sürede 65 yaş ve üstünde  olup total 

tiroidektomi uygulanan 50 hasta tiroit kanseri 

tanısı aldı.

• Kadınların ve erkeklerin yaş ortalaması 74 

(65-83) olacak şekilde her iki grupta da eşit 

olarak bulundu.  



Bulgular:

• Aynı zaman diliminde  ameliyat edilen 

papiller tiroid kanserli 251 hastanın sadece 

43 (% 17)’ü 65 yaş üstü idi.



Bulgular:

• Hastaların 36 (% 72)’sı kadın, 14 (% 28) ‘ü 

erkekti.



Bulgular:

• Histopatolojik alt tiplere bakıldığında, 43 

hasta papiller,  bir hasta folliküler , üç hasta 

anaplastik, üç hasta meduller tiroit kanseri 

idi.
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Bulgular:

• Tümör boyutuna göre irdelendiğinde: 
olguların 

-24 (% 48)’ü T1a, 

- 6 (% 12)’sı T1b, 

- 12 (%24)’si T2, 

- 5 (%12)’i T3

- 3 (%4)’ü T4 idi.

• Anaplastik kanser tanılı hastaların  (n:3) ise

biri T4a, ikisi de  T4b idi. 



Tartışma:

• 60 yaş üstü nüfus:

-2000 yılında : 600 milyon

-2025 yılında : 1.2 milyar

-2050 yılında : 2 milyar beklenmektedir.
Gervasi R. et al., BMC Surgery 2012.

• Geriatri terimi literatürlerde 60,65,70 yaş 

alınmıştır. Biz çalışmamızda 65 yaş ve üzerini 

esas aldık.

Rios A.et al.,Langenbecks Arch Surg 2005



Tartışma

• Yaşla tiroid bezi nodüler hastalıkları artmaktadır.

- 60 yaş üstü kadınlarda %90 

- 80 yaş üstü erkeklerde %60

• Yaşın ilerlemesiyle tiroit  malign tümörleri sayıca 

artmakta, histopatolojik olarak da  klinik olarak 

da daha agresif tümörler görülmektedir.

Seybt MW et al., Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2009.



Tartışma:

• Geriatrik grupta mikro papiller karsinom oranları 

genel popülasyonla benzerlik göstermektedir.

• Retrosipektif çalışmalara bakıldığında, görüntüleme 

yöntemlerinin artması ile tanı konulan papiller

karsinom oranı artmaktadır.
Hughes DT et al., Thyroid 2011.

• Yaşın ilerlemesi ile tümör boyutunda özellikle 

anaplastik karsinomlarda. artış gözlenmektedir.

Med Clin North Am., 2012.



Tartışma

• İleri yaş hastalarda deneyimli merkezlerde  
posttiroidektomi komplikasyonlarında genel 
popülasyona göre fark yoktur. 

• Kardiyovasküler, respiratuar kamplikasyonlar
gözükmektedir.  

Mekel M. et al., Surgery 2009

• Sunduğumuz olgular yaşına göre hazırlık yapılarak  
ve yandaş sorunu olanlar ameliyat günü  ileri bakım 
koşullarında izlenerek    diğer yaş grubuna göre farklı 
bir morbidite göstermeden taburcu edildiler. 



Tartışma

• Tümör boyutuna  göre papiller tiroit kanseri 
oranlarını karşılaştırdığımızda; mikropapiller
kanser genel popülasyonla aynı oranda 
iken, ileri evre olarak da tanımlanabilecek 
büyük boyutta  tümör oranları yaşlılarda 
daha yüksek bulundu.

• Hastalarımızda ameliyat sonrası  genel 
ortalamadan farklı olarak artmış morbidite
ve erken dönemde mortalite görülmedi.



Sonuç:

• Uzayan yaşam süresine koşut olarak   giderek 
daha çok ileri yaş olguya da kanser tanısı  
konmaktadır 

• Geriyatrik grupta tanı konulan mikropapiller
kanser oranları genel populasyonla benzerlik 
göstermekte iken yaşlılarda tümör boyutunda 
dolayısıyla da evresinde artış dikkat 
çekmektedir. 

• Tiroit kanseri tanısı alan ileri yaş hastalar 
deneyimli merkezlerde güvenli ameliyat 
edilebilirler.




