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 Araştırmacıların herhangi bir ticari kuruluşla 
çıkar ilişkisi ya da çıkar çatışması 
bulunmamaktadır.



GİRİŞ

 Nodüler tiroid hastalığı

 Genel popülasyon                      %4-7 

 Yüksek rezolüsyonlu US ile prevelans %50

 Bu nodüllerde kanser oranı sadece %10 

 Kadınlarda 2-4 kat yüksek 

 Tiroid kanseri

 Yıllık insidans 0.5 - 10 vaka/100,000

• Papiller kanser             %70-85 

• Foliküler kanser            % 5 -10

• Medüller kanser           %5

• Kötü-undiferensiye kanser < %5

Alexander EK. Approach to the patient with a cytologi-cally indeterminate thyroid nodule. J Clin Endocrinol Metab2008;93:4175—82.



GİRİŞ

Tiroid Nodüllerinde Cerrahi 

Diagnostik Terapötik

Tiroid ca. tespiti                             Anatomik ve fonksiyonel

kontrol

Garrel R, Périé S. Épidémiologie des pathologies de la thyroïde.In: Pathologies chirurgicales de la glande thyroïde. RapportSoc. Franc¸aise d’ORL et de chirurgie de la face

et du cou. SFORLÉdition (Paris); 2012, 61—74



GİRİŞ

 Preoperatif Tanı 

 Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) 
 Nodüle yaklaşım                      malign /benign ayrımı 
 Altın standart 

 US rehberliği
 Tanısal yeterlilik ve kesinliği arttırmaktadır 

 Avantaj 
 Basit, ucuz, tekrarlanabilir, kolay tolere edilen, minimal invaziv, 

komplikasyon marjı düşük 

 Dezavantaj 
 %10-20 vakada şüphe? 
 Adenom-foliküler karsinom ayrımı yok 
 Yalancı negatiflik, 

 Örnekleme eksikliği, teknik yetersizlik?

 Tekrarlı TİİAB               morfolojik doku değişikliği 

Hegedus L. Clinical practice: the thyroid nodule. N Engl J Med2004;351:1764—71.cysts and colloid nodules, whorequire simple surveillance [8].



BETHESDA SİSTEMİ

 Cibas ES, Ali SZ. The Bethesda system for reporting thyroid cytopathology.Thyroid 2009;19(11):1159–65.



DONUK KESİT

 Donuk kesit incelemede azalma  
 TİİAB yaygın kullanımı 

Avantaj
 İntraoperatif olarak hızlı bir şekilde tanı sağlaması 
 Cerrahi tedavi genişliğine kararda rehberlik 
 Tanı konfirmasyonu halinde «fazla-eksik» cerrahiyi önleme potansiyeli

Dezavantaj 
 Tanı için deneyimli patolog gereksinimi
 Maliyet- etkinlik

Donuk kesit incelemenin tiroid kanseri açısından tanısal etkinliği %78-100 
arasında bildirilmekle birlikte kullanımı konusunda tartışmalar 
sürmektedir. 

Chang HY, Lin JD, Chen JF, et al. Correlation of fine needleaspiration cytology and frozen section biopsies in the diagnosisof
thyroid nodules. Clin Pathol 1997;50:1005—9.



GİRİŞ

 TİİAB                   Nodülde ilk tanı

Pratik

 FK                     İntraoperatif karar verme /tanı                  

Teknik olarak sınırlı /

zor yorum

 İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

 Benign/Malign

 Frozen kesit (FK) inceleme

• Cerrahi strateji



AMAÇ 

Nodüler tiroid hastalığının endemik olduğu 
bölgemizde donuk kesit incelemenin cerrahi 
stratejiye etkisi 



MATERYAL-METOD

Retrospektif analiz 
2012-2015

325 vaka 

TİİAB +, donuk kesit inceleme +



MATERYAL-METOD

 Ameliyat endikasyonları

 Mekanik komplikasyonlar 

 Hipertiroidizm

 Malignite riski



MATERYAL-METOD

 Aynı cerrah tarafından US 
rehberliğinde 
gerçekleştirildi

 On-site patolog/patoloji 
teknisyeni –

 İntraoperatif olarak tüm 
vakalarda uygulandı

TİİAB Donuk kesit 



İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

 Exel tabanlı veri programına prospektif olarak kayıt
edilen tüm veriler retrospektif olarak analiz edildi

 Analiz edilen parametreler:

 Hastane kayıt numarası, doğum tarihi, cinsiyet, ameliyat
endikasyonu, TİİAB-donuk kesit sonucu ve kalıcı kesit tanısı

 Donuk kesit incelemenin malignite tanısı açısından
sensitivite ve spesifitesi ile TİİAB tanı kategorileri
doğrultusunda malignite tanısına katkısı incelendi



BULGULAR

 325 hasta 

♀ 285

♂ 40 

 Yaş (medyan)              49yıl  (21-82)



BULGULAR

TİİAB DKİ

(malignite)

(n)

KALICI 

KESİT

(malignite)

(n)

Non-diagnostik 28 4 11

Beningn 177 10 15

İndetermine 99 13 28

Malign şüpheli 16 12 16

Malign 5 5 5



BULGULAR

Donuk kesit 

Genel sensitivite:%58        Genel spesifisite: %100



BULGULAR

TİİAB                      NONDİYAGNOSTİK(B.1)

28 HASTA

DONUK KESİT 

4 HASTA

MALİGN



BULGULAR

TİİAB                        BENİGN (B.2-3-4)

276 HASTA

DONUK KESİT

23 HASTADA MALİGNİTE



BULGULAR

TİİAB                     FOLİKÜLER LEZYONLAR (B.3-4) 

99 HASTA

DONUK KESİT

13 HASTADA CERRAHİ STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ



BULGULAR

TİİAB                    MALİGNİTE ŞÜPHESİ (B.5)

16 HASTA 

DONUK KESİT İLE 
12 HASTA MALİGN

KALICI KESİT 
16 HASTA MALİGN



BULGULAR

TİİAB                 MALİGN (B.6)

5 HASTA

DONUK KESİT

CERRAHİ STRATEJİDE DEĞİŞİKLİK YOK



TARTIŞMA

 Donuk kesit incelemenin

 TİİAB’ne  tanısal açıdan sağladığı katkı

 seçilmiş bazı hastalarda tek aşamalı cerrahi olanağı

 TİİAB                     malignite dışı

donuk kesit %12.1

(39/320) kanser



TARTIŞMA

 Foliküler lezyonlar

Donuk kesit %13.1’inde (13/99) 

cerrahi strateji değişikliği



TARTIŞMA

 Donuk kesit inceleme

 Sensitivitesinin %58, 

 Spesifisitesinin ise %100

 Literatür sensitivite %98

 Çalışmalar arası farklar

 Örnekleme (nodül kalsifikasyonu) 

 Yorumlama hataları

 İmprint sitoloji

 Papiller karsinom (özellikle foliküler varyant için) yanlış
pozitifliği önlemek adına yararlı olabilir

Peng Y, Wang HH. A meta-analysis of comparing fine-needle aspira- tion and frozen section for evaluating thyroid nodules. Diagn Cytopathol

2008;36(12):916–20.



TARTIŞMA

 TİİAB için yalancı negatiflik
 Örnekleme hatası
 Teknik yetersizlik
 Materyal yetersizliği

 Yalancı negatifler Non-diyagnostik %3-31

%1-4 oranında neoplazi

içermektedir*

 Bu durumda TİİAB tekrarı önerilirken, rekürren non-diyagnostik
sonuçta cerrahi düşünülebilir

 Serimizde non-diyagnostik kategori

bu gruba donuk kesit ile                    oranında kanser tanısı konmuştur

 Donuk kesit bu hastalarda yararlı gözükmektedir

*Cibas ES, Ali SZ. The Bethesda system for reporting thyroid cytopathology.Thyroid 2009;19(11):1159–65.



TARTIŞMA

 Benign TİİAB

 Malignite riski %0-3 arası* 

 Çalışmamızda %8.4
 Literatürden yüksek

 Donuk kesit, bu grupta intraoperatif şüphe

duyulan (10/177) vakada kanser tanısı ile
ameliyat stratejisini değiştirmiştir

*Cibas ES, Ali SZ. The Bethesda system for reporting thyroid cytopathology.Thyroid 2009;19(11):1159–65.



TARTIŞMA

 TİİAB’de “malignite şüphesi” 

 Malignite oranları %50-75

 Tedavi

 Lobektomi veya total tiroidektomi

 Donuk kesit bu kategoride cerrahi boyutuna karar
vermede %75’lik sensitivite ile yardımcı olabilmektedir

 Malign kategori

 Donuk kesitin cerrahi stratejiye etkisi yoktur



TARTIŞMA

 TİİAB sonucu “Foliküler neoplazi/

Hurthle hücre neoplazi şüphesi”

Cerrahi

 TİİAB veya donuk kesit foliküler kanser tanısı koyamamaktadır. 

 Malignite oranı %12-32

 “Önemi belirsiz atipi/foliküler lezyon” 

TİİAB tekrarı

 Malignite oranı %5-15 arasındandır

 Çalışmamızda donuk kesit bu gruplarda sadece %13.1 (13/99) vakaya 
kanser tanısı koyarak tek aşamalı cerrahi olanağı sağlamıştır



SONUÇ

 Nodüler tiroid hastalığında tanının preoperatif tercihen
US rehberliğinde TİİAB ile konulması günümüzde altın
standarttır.

 Donuk kesit inceleme;

 TİİAB raporu rekürren olarak nondiyagnostik olan,

 Tekrar biyopsi önerisini kabul etmeyen,

 Biyopsi sonucunda malignite şüphesi bulunan

 İntraoperatif olarak malignite kuşkusu doğan seçilmiş
hasta gruplarında



SONUÇ

 Donuk kesit inceleme sadece seçilmiş hastalarda intraoperatif
olarak tanısal anlamda TİİAB ’sini tamamlayıcı bir yöntem olup
tedavinin optimize edilerek tek aşamalı cerrahi olanağı
sağlayabilmektedir

 Sistematik olarak uygulanmasının önerilmesi güncel veriler
doğrultusunda mümkün değildir

 Malignite şüphesi veya tekrarlayan tanısal olmayan yaymalar gibi
sonuçlar varlığında ameliyat stratejisi ve ikincil cerrahi girişimlerin
azaltılması adına fayda sağlayabilmektedir



SONUÇ

 TİİAB 

 Güncel tiroid cerahisinin tanısal temeli

 Donuk  kesit  inceleme

 Seçilmiş vakalarda tanısal yardımcı 



Teşekkürler


