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Tanı kategorileri ve önerilen klinik 
yaklaşım (Bethesda, 2010)

K Tanı İİAB (%) Malignite
Riski (%)

Klinik Yaklaşım

I Tanısal olmayan/Yetersiz 10-20 Ultrason eşliğinde İİAB tekrarı

II Benign 60-70 0-3 Klinik izlem

III Önemi belirsiz atipi
Önemi belirsiz folliküler lezyon

3-18 5-15 Ultrason eşliğinde İİAB tekrarı

IV Folliküler neoplazm
Folliküler neoplazm şüphesi

6-11 15-30 Cerrahi lobektomi

V Malignite için şüpheli 2-7 60-75 Total/Totale yakın troidektomi
& Cerrahi lobektomi

VI Malign 3-7 97-99 Total/Totale yakın troidektomi



• Folliküler kanser tanısı kapsül ve damar 
invazyonunun değerlendirilmesi sonucu 
konulmaktadır. 

• Bu nedenle ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) 
ve frozen incelemesinde kanser tanısı 
konulamamakta ve tanı folliküler neoplazi olarak 
verilmektedir.

• Folliküler neoplazi tanısı tüm şüpheli İİAB 
sonuçlarının %55’ini oluşturmakta olup 
bunlarında %20’sinde nihai histopatolojik
incelemede kanser saptanmaktadır. 



Folliküler neoplasm veya şüphesi rapor 
edilen hastalarda son patoloji

• MNG'deki adenomatoid nodüller, 

• Folliküler adenom veya karsinom, 

• Hürthle hücreli neoplazmlar, 

• Papiller kanserin folliküler tipi 

şeklinde rapor edilebilir



• Foliküler neoplazi olan hastalarda total 
troidektomi öneren çalışmalar bulunmaktadır. 

• Fakat bu yaklaşım ile yaklaşık her 5 hastadan 
4’ünde lobektomi yeterli iken total 
troidektomi yapıldığı görülmektedir.

• Lobektomi daha kısa sürede yapılmakta ve 
ömür boyu L-troksin kullanım ihtiyacı 
olmamaktadır. 



• Total tiroidektomi ile karşılaşıldığında inferior
laringeal sinir hasarına bağlı ses kısıklığı, 
infeksiyon, havayolu zedelenmesi ve kanama riski 
lobektomi yapılanlarda daha az beklenmektedir. 

• Lobektominin tüm bu avantajlarına rağmen İİAB 
sonucu folliküler neoplazi rapor edilen hastaların 
bir kısmında nihai patolojinin kanser gelebileceği 
ve ikinci bir ameliyata ihtiyacı olabileceği 
unutulmamalıdır. 



AMAÇ

• Bu çalışmada folliküler neoplazi tanısı ile 
lobektomi uygulanan hastalarda deneyimimizi 
aktarmayı amaçladık.



MATERYAL METOD

• Eylül 2013 - Mart 2015 tarihleri arasında Dicle 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı'na follüküler neoplazi İİAB 
sonucu ile başvuran 11 hasta çalışmaya dahil 
edildi. 

• Hastaların; demografik özellikleri, lezyon yeri, 
operasyon sonrası histopatolojik tanı ve tedavi 
yönetimi,  hastanede kalış süresi kaydedildi.



BULGULAR

• Hastaların 8 (%72,3)’ü bayandı ve yaş ortalaması 35.1 
idi. 

• Postoperatif tanılar; 2 (%18.2) hastada papiller tiroid
karsinomu folliküler varyant, 8 (%72.7) hastada 
folliküler adenom ve 1 (%9.1) hastada nodüler kollaidal
guatr olarak geldi. 

• Papiller folliküler varyant tanısı alan hastalara 1 hafta 
içerisinde totale tamamlayıcı tiroidektomi yapıldı. 

• Hiçbir hastada postoperatif dönemde ve sonrasında 
kalıcı veya geçici komplikasyon gelişmedi.



SONUÇ

• İİAB sonucu foliküler neoplazi rapor edilen 
hastalara, çalışmamızda olduğu gibi nihai 
patolojide kanser gelmesi durumunda (2, %18.2) , 
total troidektomi için ikinci bir operasyon 
gerekeceği anlatılmalıdır. 

• İkinci ameliyat ihtimalini kabul eden hastalarda, 
komplikasyonları azaltmak,  hastanın ömür boyu 
ilaç kullanım ihtiyacını ortadan kaldırmak için 
lobektomi iyi bir seçenektir.
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