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GİRİŞ & AMAÇ

 Tiroid kanseri nedeni ile santral diseksiyon; profilaktik veya 

terapötik amaçlı uygulanmaktadır. 

 Yeterli evreleme için tek taraflı santral boyun 

diseksiyonunda en az 4; iki taraflı santral boyun 

diseksiyonunda 8 lenf  bezi çıkarılması gerektiği 

bildirilmesine rağmen, uygulanan santral diseksiyonların

genişliği halen net değildir. 

 Bu çalışmada santral lenf  bezi diseksiyonunda çıkarılan lenf  

bezi sayıları ve lokalizasyonlarının değerlendirmesi 

amaçlandı.



ANATOMİ – SANTRAL BÖLGE

Alıntı: İşgör A., Uludağ M. Tiroit;2013/7



GEREÇ & YÖNTEM

 Tiroid kanseri nedeni ile proflaktik veya terapötik santral

boyun diseksiyonu uygulanan 43 hastanın (30K, 13E)

verileri retrospektif  olarak incelendi. Yaş ortalaması

45,7+15,1’di. 

 Hastaların 32’sine bilateral, 11’ine tek taraflı santral boyun

diseksiyonu uygulandı. 

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

testleri kullanıldı.



BULGULAR

 Çıkarılan lenf bezi sayısı;

 Tek taraflı 9+6 (2-23), bilateral 14+6 (5-30) olup, bilateral 

diseksiyon yapılan grupta yüksekti (p<0,05). 

 Prelarengeal, pretrakeal, sağ paratrakeal, sol paratrakeal, lenf bezi
sayıları ortalaması (Ort + S.D.) sırası ile 3+3, 2+3, 5+2, 4+3 idi. 

 Pretrakeal lenf bezi sayısına göre sağ paratrakeal lenf bezi sayısı
(p=0,001) ve sol paratrakeal lenf bezi sayısı (p<0,01) anlamlı
olarak yüksek bulundu. 

 Ayrıca sağ paratrakeal lenf bezi sayısı prelaringeal lenf bezi
sayısına göre anlamlı olarak yüksek (p=0,001) bulundu.



TARTIŞMA-1

 Bazı çalışmaların sonucuna göre;

 Santral lenf  bezi dağılımında belirgin varyasyon 

mevcuttur.

 Santral bölgede konfirme lenf  bezi sayısı 2 ile 42 arasında 

değişkenlik gösterdi. Lenf  bezlerinin %67’si pretrakeal

alanda idi.

Deutschmann MW et al. Head Neck. 2014

Tavares MR, et al. Head Neck. 2014;36(10):1425-30. 



TARTIŞMA-2

 Diğer bir çalışmanın sonucuna göre;

 Paratrakeal boyun diseksiyonu serimizde üst paratrakeal bölgenin lenf  
bezi veya metastatik lenf  bezi içermediği görüldü. 

 Konvansiyonel santral lenf  bezi diseksiyonunda bu alanın diseksiyon 
gerekliliği çelişkilidir.

Holostenco V et al. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;140(8):731-5. 



TARTIŞMA-3

 Diğer bir çalışmanın sonucuna göre ise;

 Papiller tiroid kanserinde diğer servikal lenf  bezi bölgelerinin 

tutulumu olmadan sağ rekürren laringeal sinir arkasındaki lenf  

bezine metastaz tek metastaz olabilir.

 Bu nedenle, sağ taraf  papiller tiroid kanserli hastalarda bu bölge lenf  

bezlerinin perop incelenmesi gerekli olabilir.

 Ayrıca >1 cm papiller kanser, multifokalite, ekstratiroidal yayılım 

veya diğer servikal lenf  bezi metastazı durumunda bu bölgenin 

diseksiyonu düşünülmelidir.

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



TARTIŞMA-4

 Başka bir çalışmanın sonucuna göre;

 Rekürren laringeal sinirin lenf  bezi metastazı ile invazyonu 

beklenildiği üzere sola kıyasla, kompleks ve üç boyutlu anatomisi 

nedeniyle sağ tarafta daha sık (%70) oranda görülmektedir.

Moritani S. Thyroid. 2015;25(1):107-11. 



SONUÇLAR-1

 Çıkarılan lenf bezi sayısı ortalamaları evreleme için önerilen

sayının üzerinde ve yeterli olmasına rağmen, çıkarılan lenf

bezi sayısının 2-42 arasında geniş bir aralıkta olduğu dikkat

çekmektedir. (Bizim çalışmamızda; 2-30)

 Anatomi çalışmalarında santral bölgedeki lenf bezlerinin

2/3 kadarının pretrakeal yerleşimli olduğu bildirilmesine

ragmen, çalışmamızda santral diseksiyon materyalinde lenf

bezlerinin önemli bir bölümü paratrakeal bölgede

yerleşmektedir. 



SONUÇLAR-2

 Santral diseksiyon anatomik sınırlara

uygun olarak uygulanmalı ve

paratrakeal bölge lenf bezleri göz ardı

edilmemelidir. 

 Özellikle sağ paratrakeal bölgede

diseksiyonun tam olabilmesi için sağ

rekürren laringeal sinir ‘’arkasındaki’’

dokunun diseksiyonu önemlidir.

Alıntı: İşgör A., Uludağ M. Tiroit;2013/7
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