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 Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 
oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda son 
yıllarda artış göstermektedir.



 Tiroid kanserleri tiroidin epitelyal ve non-epitelyal
kısımlarından gelişebilmektedir

 Epitelyal kökenli : Papiller, folliküler, anaplastik

 Non-epitelyal kökenli: Medüller, lenfoma, sarkomlar



 Histolojik tipler:

- %90 İyi diferansiye tümörler (papiller, folliküler , hürthle cell carcinoma)

- %5-9 Meduller ca

- % 80 sporadik,

- %20 herediter tümör sendromları

- %1-2 Anaplastik tip karsinom

- %1-3 Lenfoma

- % 1 < Sarkoma ve diğer tipler



 Medullar tiroid kanser (MTK) bir nöroendokrin
tümördür, tiroidin parafoliküler C hücrelerinden çıkar. 
Yaklaşık tiroid kanserlerinin % 2-5’ini oluşturur.



 Meduller tiroid kanserlerinin yaklaşık % 25’i herediter
olup RET proto-onkogende ‘germ-line’ aktive edici 
mutasyonlar  vardır.





 TİİAB yapılması MTK tanısında %50- %80 arasında 
yardımcı olabilmektedir. Ultrasonografik olarak 
preoperatif nodül özelliklerinin değerlendirilmesi ile 
birlikte bu oran daha da artabilmektedir.



 Meduller tiroid kanserinde prognozu olumsuz yönde 
etkileyen faktörler:

tanı sırasında ileri yaş,

tanı sırasında büyük primer tümör kitlesi,

çok yüksek kalsitonin düzeyleri,

tanı sırasında lenf ganglionu metastazı ve uzak     
metastaz varlığıdır. 



 Primer Tumor (T)
T0 primer tümör bulgusu yok.
T1 tumor < 2 cm (tiroide sınırlı)
T1a tümör < 1 cm
T1b Tumor > 1 cm < 2cm
T2 > 2 cm ≤4 cm (tiroide s›n›rl›)
T3 > 4 cm (tiroide s›n›rl›) /minimal tiroid d›fl› yay›l›m
T4a tümör herhangi bir çapta fakat tiroid kapsulu dışına,

cilt altı yumuşak dokuyu, larinksi,trakeayı, ozofagusu veya 
nervus recurrens’i infiltre edecek şekilde uzanmış
T4b tumorun prevertebral fasyayı, karotis arterlerini, 
mediastinal damarları icine alacak şekilde invazyonu



 Bölgesel Lenf Ganglionları (N)

Nx bilinmiyor

N0 bölgesel lenf nodu metastazı yok

N1 bolgesel lenf ganglionu metastazı

N1a “seviye VI” a metastaz

N1b unilateral, bilateral, kontralateral
servikal/superior, mediastinal metastaz



 Uzak Metastaz (M)

Mx bilinmiyor

M0 uzak metastaz yok,

M1 uzak metastaz var



 Meduller Tiroid kanserinde Evreleme
 Evre I T1N0M0
 Evre II T2N0M0
 Evre III T3N0M0 
 T1N1aM0
 T2N1aM0
 T3N1aM0
 Evre IV 

Evre IVa T4aN0M0
T4aN1aM0
T1N1bM0
T2N1bM0
T3N1bM0
T4aN1bM0

Evre IVb T4b, herhangi bir N, M0
Evre IVc Herhangi bir T, herhangi bir N, M1



 Sporadik medüller kanser olgularında %30 lara varan
oranda ve genetik geçişli diğer olguların tamamında
var olan bilateral  ve multifokal olma özelliği
sebebi ile total   tiroidektomi tercih edilir.

• Total        tiroidektomiye santral boyun
diseksiyonunun eklenmesi re-operasyon riskini
azalttığı için düşünülmelidir.



 Biz bu çalışmada Ankara Numune EAH’de yapılan 13 
medüller tiroid karsinomu vakasını retrospektif olarak 
inceledik.



 Hastaların 11’i kadın, 2 tanesi erkek.

 Nodüllerin yerleşimleri:sol üst 3, sol alt 2 ve sol orta 2 
hastada, sağ üst 2, sağ orta 4 hastada tespit edilmiştir.

 Nodüllerin 7 tanesinde sınırlarında  düzensizlik

 Tüm nodüller solid karakterdeydi.  9 tanesi hipoekoik
karakter taşımakta 1 tanesi izoekoik 3 tanesi ise mikst
karakterdeydi.

 7 nodülde mikrokasifikasyon tespit edildi, 1 nodül 
periferik, 2 nodül intranodüler, 3 tanesi ise hem periferik 
hem intranodal kanlanmaktaydı.



 TİİAB’lara bakıldığında,

3 hastada medüller ca, 

2 hastada hurthle hücreli neoplazi, 

6 hastada malignite şüphesi, 

1 hasta non-diagnostik,

1 hastada benign olarak raporlanmıştır. 



 Patoloji incelenmesinde 

 8 hastada medüller karsinom

 3 hastada medüller mikrokarsinom,

 1 hastada medüller karsinom ile papiller
mikrokarsinom birlikteliliği

 1 başka hastada ise medüller karsinom, papiller
karsinom ve papiller mikrokarsinom tespit edilmiştir.



 Hastaların 5 tanesinde aile öyküsü mevcutken 3 tanesi 
ise aile öyküsüyle ilgili net bir bilgi verememektedir.

 4 hastada exon 14'te VAL804 mutasyonu, 1 hastada 
exon 13'te LEU769 polimorfizmi, 1 hastada G691S 
mutasyonu heterozigot olarak tespit edilmiş olup geri 
kalan hastada patoloji saptanmamıştır. 

 1 hastada ise MEN-2A mevcuttu.



Sonuçlar
 Literatürde TİİAB tanısal oranı %50-80 oranında 

belirtilse de klinik deneyimimiz bu oranın daha düşük 
seviyede olduğunu düşündürmektedir. 

 MTK tanı ve takibi açısından klinik deneyim isteyen 
bir tanı olup, kesin tanı cerrahi sonrası patoloji piyesi 
ile konulmaktadır.

 Ancak daha detaylı sonuç için uzun ve vaka sayısının 
daha çok olduğu çalışmalar gerekmektedir.


