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GİRİŞ

 Santral lenf nodu diseksiyonu (SLND) çıkan lenf nodu 
sayısı;

 Cerrahi tecrübe,

 Cerrahi teknik, 

 Cerrahi spesmenin tazeliğine göre değişir.

 Zeminde kronik lenfositik tiroidit (KLT), 

 Spesmende  timus dokusu (TD) varlığı ile lenf nodu sayısı 
arasındaki ilişki net olarak bilinmemektedir.



AMAÇ

 Bu çalışmanın amacı santral lenf nodu 
diseksiyonunda çıkan lenf nodu sayısının ve 
eşlik eden KLT veya spesmende TD varlığı ile 
arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.



METOD

 Ocak 2012 - Eylül 2014 arasında ameliyat edilen 153
hasta çalışmaya dahil edilmiştir.

 PTK nedeniyle Total tiroidektomi + SLND yapılmış ardışık 
hastalar.

 Lateral servikal lenf nodu diseksiyonu yapılan 23 hasta.

 Daha önceden tiroid/paratiroid cerrahisi yapılmış olanlar 
çalışma dışında bırakıldı.



SONUÇ



SONUÇ

 SLND sonrası çıkan ortalama LN sayısı 11±5.7 (2-49).

 KLT (+) olan hastalarda SLND sonrası çıkan LN sayısı daha fazladır.

 TD (+) olan hastalarda SLND sonrası çıkan LN sayısı daha fazladır.

 KLT (+) olanlarda; hem TD (+) ve hem de TD (-) subgrupta SLND 
sonrası çıkan LN sayısı daha fazladır. 



SONUÇ



TARTIŞMA

 Klinik negatif (cN0) - Nx (TNM- AJCC). 

 Doğru evreleme santral kompartmanın patolojik 
değerlendirilmesi ile mümkün olur. 

 SLND yeterliliği konusunda birkaç çalışma vardır.

 Kadavra  çalışmasında 2 – 42.  

 College of American Pathologist - 6 veya daha fazla 



TARTIŞMA

 PTK’ine KLT’nin eşlik etmesi oldukça sıktır.

 Daha fazla santral LN vardır.
 KLT (+) ve (-) grup arasında LN sayısı anlamında belirgin 

farklılıklar vardır. 

 Ortalama 12 (8-16.25) ve 7.5 (4-13). 

 KLT (+) hastalarda benign hiperplastik LN nedeniyle 
daha fazla sayıda LN çıkmaktadır. 



TARTIŞMA

 KLT (+) grupta metastatik lenf nodu oranı düşüktür 
(p<0.001).

 Benign hiperplastik LN sayısının fazla olması nedeniyle.

 Örnekleme hatası

 KLT’nin koruyucu etkisi

 SLND sonrası işlemin yeterliliği için bir rakam 
verilecekse KLT varlığı dikkate alınmalıdır.  

 En az 10 olmalıdır.



TARTIŞMA

 Özellikle törapatik SLND yeterli olarak yapılmıştır 
demek için; subistmik diseksiyonun tirotimik ligamanı 
içerecek şekilde timusa kadar ilerletilmesi ve 
materyalde TD bulunması önemlidir. 

 Bu çalışmada da TD (+) hastalarda çıkan LN sayısı 
anlamlı oranda daha fazladır (p<0.001). 


