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GİRİŞ & AMAÇ

 Papiller tiroid kanserinde lenf  bezi metastazı sık görülür. 

 Bu çalışmada; 

 Karşı paratrakeal lenf  bezi metastazı oranı 

 Karşı taraf  lenf  bezi metastazı için risk faktörleri ve  

 Bunların lenfatik diseksiyon alan genişliğine etkileri nin 

değerlendirilmesi amaçlandı.
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GEREÇ & YÖNTEM

 Papiller tiroid kanseri tanısı ile tiroidektomi ile birlikte santral, 
gerektiğinde terapötik lateral boyun diseksiyonu uygulanan yaş
ortalaması 45,8+15,6 (16-80) 39 (28K, 11E) hastanın verileri 
incelendi. 

 Karşı taraf  paratrakeal metastaz gelişimi üzerine yaş, cinsiyet, 
ekstratiroidal yayılım, multifokalite, bilateralite, lenfovasküler
invazyon, T evresi, prelarengeal metastaz varlığı, pretrakeal lenf  
bezi metastazı, aynı taraf  paratrakeal lenf  bezi metastazı, lateral
metastaz varlığının etkisi değerlendirildi.

 İstatistik olarak ‘’Ki-kare’’ ve ‘’Fisher’in kesin olasılık’’ testleri 
kullanıldı.



BULGULAR-1

 Bu hastalara total tiroidektomiye ek olarak 27’sine bilateral santral 
diseksiyon, 12’sine tek taraflı santral boyun diseksiyonu, 12’sine 
ek olarak terapötik lateral boyun diseksiyonu uygulandı. 

 T evresi sırasıyla 

 T1: 26 (%66,7), T2: 8 (%20,5), T3: 5 (%12,8) idi. 

 Karşı paratrakeal metastaz gelişimi pretrakeal lenf  bezi metastazı 
varlığında (% 100 vs % 18,2, p<0,05) anlamlı olarak yüksek
bulundu.

 Lateral lenf  bezi metastazı varlığında karşı paratrakeal metastaz 
gelişme oranı anlamlı olarak yüksek bulundu (%100 vs %30,3, 
p=0,002)



BULGULAR-2

Metastaz tipi Hasta (n=39) oranı

Santral 26 (%66,7)

Lateral 12 (%30,8)

İpsilateral paratrakeal 18 (%46,2)

Kontrlateral paratrakeal 6 (%15,4)

Prelaringeal 7 (%17,9)

Pretrakeal 10 (%25,6)

Tablo-1:Metastaz şeklinin dağılımı



BULGULAR-3

Tümör klinikopatolojik faktör Hasta (n=39) oranı

Lenfovasküler invazyon 21 (55,3)

Bilateralite 22 (%56,4)

Multifokalite 27 (%69,2)

Ekstratiroidal yayılım 21 (55,3)

Tablo-2:Klinikopatolojik faktörlerin dağılımı



TARTIŞMA

 Bir çalışmanın sonucuna göre;

 1 cm’den büyük papiller tiroid kanserli olgularda subklinik 

metastazlar ipsilateral santral boyun bölgesinde sık görülür.

 Daha seyrek olan kontrlateral santral metastaz; ipsilateral santral 

metastaz ile ilişkilidir. 

 Bu bulgular; profilaktik bilateral veya unilateral santral lenf  bezi 

diseksiyon gerekliliği ve genişliğine yardımcı olabilir.

Roh JL, et al. Ann Surg Oncol. 2011 ;18:2245-50. 



TARTIŞMA

 Diğer bir çalışmanın sonucuna göre;

 Kontrlateral paratrakeal lenf  bezi metastazı ipsilateral paratrakeal

lenf  bezi metastazı ile ilişkilidir. 

 Bu; papiller tiroid kanserli hastalarda profilaktik santral diseksiyon

genişliğini belirlemede yardımcı olabilir.

Eun YG1 et al. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;150(2):210-5. 



TARTIŞMA

 Diğer bir çalışmanın sonucuna göre ise;

 Papiller tiroid kanserli olgularda sağ rekürren laringeal sinir arkası 

bölge diğer servikal bölgeler dışında tek metastatik bölge olabilir. 

 Papiller tiroid kanserli olgularda bu bölgenin perop rutin incelenmesi  

gerekebilir.

 Ayrıca 1 cm den büyük, multifokal, tiroid dışı yayılımlı, servikal

metastazlı sağ taraf  papiller kanserli olgularda bu bölge diseke

edilmelidir.

Zhang P et al. Zhonghua Zhong Liu Za Zhi. 2014;36(2):109-14.. 



TARTIŞMA

 Başka bir çalışmanın sonucuna göre ise;

 Unilateral papiller tiroid kanserinde 1 cm üzerinde tümör boyutu, 

kapsül invazyonu/kapsül dışı yayılım, pretrakeal/prelaringeal lenf  

bezi metastazı ve lateral metastaz kontrlateral paratrakeal lenf  bezi 

metastazı için öngörü faktörleridir. 

 Bu durum papiller tiroid kanserli hastalarda optimum santral lenf  

bezi diseksiyon genişliğini belirlemede yardımcı olabilir.

Wei T et al.Eur J Surg Oncol. 2015: S0748-7983(15)00357-1. 



SONUÇLAR

 Papiller tiroid kanserinde lenf  nodu metastazı sık olup, öncelikle 

aynı taraf paratrakeal bölge lenf  nodlarında metastaz ortaya 

çıkmaktadır. 

 Pretrekeal lenf  bezi metastazı ve lateral metastazlı hastalarda karşı 

taraf  paratrakeal metastaz gelişme riski daha yüksektir. 

 Ameliyat öncesi veya perop santral bölge değerlendirmesinde; 

lateral veya pretrakeal lenf  bezi metastazı bilateral santral boyun 

diseksiyonu yapılmasında dikkate alınması gereken özelliklerdir.
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