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GİRİŞ

 Papiller tiroid kanserinde (PTK) rejyonel lenf nodu metastazı 
oldukça sık görülen bir durumdur. 
 Sıklıkla santral lenf nodlarına

 %20 - %90

 Lenf nodu metastazı olan PTK’inde mortalite oranları daha 
yüksektir.
 Lundgren ve ark. Cancer 2006;106(3):524-31.

 Törapötik diseksiyonun etkisi kanıtlanmıştır.
 Profilaktik diseksiyon tartışmalıdır.



GİRİŞ

Ancak, kronik otoimmün tiroidite bağlı benign hiperplastik 
lenfadenopatinin sık görülmesi ve preoperatif dönemde santral 
lenf nodlarının ultrasonografik olarak değerlendirilmesindeki 
güçlük nedeniyle klinik olarak nod pozitif olguları ayırt 
edebilecek güvenilir bir yöntem yoktur.



GİRİŞ

 Rutin santral lenf nodu diseksiyonu (SLND) rekürren/persistan 
hastalığı ve postoperatif tiroglobulin düzeylerini 
azaltmaktadır.
 Sywak ve ark. Surgery 2006 Dec;140(6):1000-5.

 Lee  ve ark. J Korean Med Sci 2014 Jan;29(1):48-52.

 Rutin SLND 
 Cerrahi tedavinin başarısını artırmaktadır.

 Doğru evrelemeye imkan tanımaktadır.

 Adjuvant radioaktif iyot tedavi ihtiyacını azaltmaktadır.

Since, preoperative physical examination and ultrasonography, and intraoperative palpation do not seem sensitive enough; routine CLND remains the only reliable method to identify the status of central LNs (5). Despite potential increase in perioperative Since, preoperative physical examination and ultrasonography, and intraoperative palpation do not seem sensitive enough; routine CLND remains the only reliable method to identify the status of central LNs (



AMAÇ

 Bu çalısmanın amacı rutin SLND yapılan PTK’lı 
olgularda geçici ve kalıcı hipokalsemi ve sinir 
hasarı oranlarının belirlenmesi ve klinik olarak 
nod negatif grupta santral lenf nodu pozitiflik 
oranlarının saptanmasıdır.



METOD

 Ocak 2012 – Aralık 2014 tarihleri arasında PTK 
tanısıyla TT ve profilaktik SLND yapılan ardışık 125 
hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 

 SLN pozitiflik oranı

 Komplikasyon oranları



SONUÇ

 Olguların 48’inde (%38.4) santral lenf nodlarında metastaz 
saptanmıştır. 

 SLND sonrası çıkan toplam lenf nodu sayısı ve pozitif lenf nodu 
sayıları sırasıyla 9.59±6.32 ve 1.23±2.21’dir. 

 <45 yaş: 77 hasta, >45 yaş: 48 hasta

 T1a: 70 hasta (23 SLN+), T1b: 47 hasta (23 SLN+), T2: 8 hasta 
(2 SLN+)

 Klasik: 55 hasta, Foliküler: 25 hasta, K+F: 28 hasta



SONUÇ

 Hastaların 14’ünde (%11.2) en az bir komplikasyon 
gelişmiştir. 

 En sık izlenen komplikasyon geçici hipokalsemi olup 8 
hastada izlenmiştir. 

 Hastaların 2’inde sadece geçici ses kısıklığı, 1’inde ise geçici 
hipokalsemi ve geçici ses kısıklığı birlikte izlenmiştir. 

 Kalıcı komplikasyon sadece 3 hastada izlenmiştir (2 
hastada kalıcı hipokalsemi, 1 hastada kalıcı tek taraflı sinir 
hasarı). 

 Bir hastada cerrahi drenaj gerektiren hematom gelişmiştir. 



SONUÇ

 Hastaların 36’ında spesmende paratiroid 
dokusu görülmüştür.
 İntakt veya parça halinde 

 Geçici hipokalsemi 
 3 olguda – 1 paratiroid

 1 olguda – 2 paratiroid

 1 olguda – 3 paratiroid

 Kalıcı hipokalsemi
 1 olguda – 1 paratiroid



TARTIŞMA

 Santral LN’nın preoperatif değerlendirilmesi kolay değildir.
 Choi ve ark. AJR Am J Roentgenol 2009; 193: 871-8.

 Shimamoto ve ark. Eur J Radiol 1998; 29: 4-10.

 Papiller mikrokanserlerde bile SLN metastaz insidansı 
yüksektir (29.4%).
 Lee ve ark. J Korean Med Sci 2014; 29: 48-52.

 Bonnet ve ark. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 1162-7. 

 Alzahrani ve ark. J Endocrinol Invest 2002; 25: 526-31.

 Rutin TT+SLND tartışmalıdır.
 Geçici ve kalıcı hipoparatiroidizm oranları yüksektir.

 Re-operasyonların riski daha da yüksektir.

 SLND postoperatif Tg düzeylerini ve lokal rekürrensi düşürür.



TARTIŞMA

 PTK evrelendirilmesinde SLN durumu önemlidir.

 Klinik negatif (cN0) - Nx (TNM- AJCC). 
 Doğru evreleme santral kompartmanın patolojik değerlendirilmesi ile 

mümkün olur. 

 Pozitif SLN sayısı, boyutu ve ekstra nodal tutulum varlığı hem 
lateral LN metastazı hem de santral boyun rekürrensleri ile 
ilişkilidir. 



TARTIŞMA

 Papiller tiroid kanserinde santral lenf nodu 
metastazı klinik nod negatif olarak 
değerlendirilen grupta bile çok sık izlenir.

 Rutin SLND yapılmayan grupta nodal nükslerin 
başlıca nedeni rezidüel metastatik lenf 
nodlarıdır. 



TARTIŞMA

 Artan deneyim ile SLND kalıcı komplikasyon 
oranlarında artışa neden olmamaktadır. 

 Spesmende paratiroid dokusuna sık 
rastlanmakla birlikte semptomatik 
hipokalsemi oranları yüksek değildir.


