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GİRİŞ & AMAÇ

 Papiller tiroid kanseri ile antitiroglobulin antikor 

(AntiTg) veya anti tiroid peroksidaz antikor (AntiTPO) 

arasındaki ilişki hakkında tartışmalar devam 

etmektedir.

 Bu çalışmada tiroid nodülü olan hastalarda  preop

AntiTg ve AntiTPO değerlerinin papiller tiroid kanseri 

için prediktif faktör olup olmadığının değerlendirilmesi

amaçlandı.



GEREÇ & YÖNTEM-1

 2011-2014 tarihleri arasında tiroidektomi uygulanan ve 

yaş ortalaması 46,9±13.3 olan 189 hastanın (K:151, 

E:38) verileri retrospektif  olarak incelendi. 

 Hastalar patolojilerine göre papiller tiroid kanseri 

(n=114) ve selim tiroid hastalıkları (n=75) olarak 2 

gruba ayrıldı.



GEREÇ & YÖNTEM-2

 Hastaların preoperatif  tiroid otoantikorları, TSH düzeyleri; 

papiller tiroid kanser tanılı hastalarda ise tümör boyutu, 

multisentrisite, lenfovasküler invazyon, tiroid dışı yayılım, 

santral lenf  bezi metastazı arasındaki ilişki değerlendirildi.

 İkili karşılaştırmalarda ‘’Mann-Whitney U’’, ‘’Ki-kare’’ ve 

‘’Fisher’in kesin olasılık’’ testleri, bağımsız faktör 

değerlendirmesinde ise ‘’Multinominal Lojistik Regresyon

Analizi’’ kullanıldı.



BULGULAR-1

Hastalık Preop Anti Tg + Preop Anti TPO +

Papiller tiroid kanseri (n=115) %18,8 %27,6

Selim tiroid hastalıkları (n=75) %33,3 %30

Tablo-1: Tiroid hastalığı tipi ile tiroid otoantikorları ilişkisi



BULGULAR-2

 Papiller kanserde anti TPO ve antiTG pozitifliği açısından 

 1 cm altı ve üstü tümörler, 

 Çok ve tek odaklı tümörler, 

 Lenfovasküler invazyon olan ve olmayan hastalar

arasında ikili karşılaştırmalarda fark anlamlı olmayıp, antiTPO
ve antiTg pozitifliği arasında bir korelasyon saptanmadı.

 Multipl lojistik regresyon analizinde yaş, cinsiyet, preop TSH, 
preoperatif  tiroglobulin, anti-Tg ve anti-TPO değerlendirildi. 

 Bu özellikler açısından papiller kanser için bağımsız prediktif  
faktör saptanmadı.



TARTIŞMA

 Bazı çalışmaların sonuçlarına göre;

 Tiroid otoantikorları papiller tiroit kanseri için bağımsız risk 

faktörüdür.

 Perop tiroid otoantikorları  diferansiye tiroid kanserlerinde 

bağımsız risk faktörü değildir.

McLeod DS Thyroid. 2014;24(1):35-42.

Vasileiadis I et al. Ann Surg Oncol. 2014.



TARTIŞMA

 Diğer iki çalışmanın sonuçlarına göre;

 İğne aspirasyon biyopsi sonucu benign olup pozitif  tiroid 

otoantikoru olan hastaların malignite riski oldukça yüksektir.

 Tiroid otoantikor düzeyleri hastalığın durumu hakkında 

prediktif  bilgi vermemektedir.

Wong SL, ANZ J Surg. 2013

Smooke-Praw S et al. Clin Endocrinol (Oxf). 2014;81(2):271-5. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24299506


SONUÇLAR

 Bu çalışmada antiTg ve antiTPO pozitifliği papiller kanser 

için prediktif  faktör olarak saptanmadı.

 Özellikle preoperatif tanı koyulamayan nodüllerin tanısında 

bu antikorların pozitif  katkısı olabileceğini bildiren 

çalışmaların aksine, çalışmanın sonuçları bu konuda 

olabilecek bir katkıyı desteklememektedir.

 Tiroid hastalıkları ile tiroid otoantikorları arasındaki ilişkiyi 

netleştirmek için daha geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır.
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