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1-
 

Tümörün çıkarılması
 

(lokal kontrol)

2-
 

Organ preservasyonu  

3-
 

Onkolojik açıdan organ korunması
 

mümkün değilse; komşu 

yapıların çıkarılması
 

( laringeal sinir, paratiroid, yumuşak 

dokular, aerodijestif sistem )

4-
 

Yaşam kalitesinin sağlanması

TÜMÖRÜN NİTELİKLERİ
 

GÖZÖNÜNE ALINMALIDIR

Multidisipliner yaklaşım



Profilaktik:
•Tiroidin medüller kanseri
•Az diferansiye tiroid karsinomları
•Yüksek riskli iyi diferansiye tiroid karsinomları

 
(lateral kompartman 

lenf metastazı
 

olanlar, BRAF mutasyonu olanlar vb.)

Terapötik:
•Fizik muayene
•Görüntüleme
•İİAB ile lenf metastazı

 
saptananlar

•Cerrahın tecrübesi ve kararı



Taraftar Karşıt
Lenf nodülü

 
metastazı

 
olmasının 

 hastanın sonucu üzerine olumsuz etkisi 

 vardır

Yüksek oranda hipoparatiroidiye sebep 

 olur

Santral bölgedeki lenf metastazlarının 
 preoperatif ya da operatif  saptanması
 güçtür

Yüksek oranda rekürren larengeal sinir 

 hasarına sebep olur

Evrelemede kesinlik sağlar Düşük oranda rekkürrens ve mortaliteye 

 dair 1.düzey data yoktur

Postoperatif tiroglobulin seviyesini 

 düşürür
ABD de büyük oranda tiroidektomi düşük 

 hacimle çalışan cerrahlarca 
 yapılmaktadır

Total tiroidektomi kadar güvenle 

 yapılabilir
Santral boyunda rekürren operasyonları

 önler



AJCC   Tiroid kanseri TNM sınıflandırması

Primer tümör(T): Tüm kategoriler a)soliter , b) multifokal olarak alt kategorilenir

Tx: primer tümör değerlendirilemez
T0: primer tümöre ait ipucu yok
T1: tümör ≤

 

2cm ve tiroide sınırlı
T2: tümör 2.1-4 cm arası

 

tiroide sınırlı
T3: tümör > 4cm tiroide sınırlı

 

veya herhangi tümörün minimal peritiroid yumuşak doku 
invazyonu var
T4a:  herhangi boyutlu tümörün subkütan doku, larinks, trakea, özofagus, RLN invazyonu
T4b:  prevertebral fasyaya invaze veya karotis kılıfı

 

ve mediastinal damarları

 

sarmış
Tüm anaplastik karsinomlar T4 kabul edilir

Bölgesel lenf nodülleri (N): santral, lateral, üst mediastinal

Nx: bölgesel nodüller değerlendirilemez
N0: bölgesel nodül yok
N1a: metastaz düzey VI ya sınırlı
N1b: unilateral, kontrlateral veya  bilateral servikal veya üst mediastinal metastaz

Uzak metastaz (M)

Mx: Uzak metastaz değerlendirilemez
M0: Uzak metastaz yok
M1: Uzak metastaz 



NCCN 2010 ATA 2009 LATS 2009 BTA 2007 ETA 2006
Terapötik : Evet
Profilaktik: Düşün

Terapötik: Evet
Profilaktik: T 
durumuna göre 
(T1-T4), hastanın 
riski ve cerrahın 
tecrübesi

Terapötik: Evet
Profilaktik: T3 ve 
T4 tümörlerde

Terapötik: Evet
Proflaktik: yüksek 
risk varsa, agresif 
karakterler varsa, 
tümör > 4cm

Terapötik: Evet
Profilaktik: tedavi 
rehberliği ve izlem 
için belki gerekli 
olabilir.

NCCN: The National Comprehensive Cancer Network
ATA:     American Thyroid Association
LATS:  Latin American Thyroid Society
BTA:    British Thyroid Association
ETA:    European Thyroid Association

An examination of recently revised differentiated thyroid

 

cancer guidelines
Barbra S. Miller and Gerard M. Doherty   Current Opinion in Oncology 2011, 23:1–6





•
 

Primer tümörün multifokal olması

•
 

Primer tümörün büyük olması

•
 

Ekstratiroidal yayılım ve uzak metastaz

•
 

Azdiferansiye papiller tümör

•
 

Çocuk olgular

•
 

Lateral boyunda pozitif nodüller

•
 

Persistan hastalık için yapılan görüntüleme testleri

•
 

Erkek olgular

Thyroid Cancer and Lymph Node Metastases: Clark O , J. Surg. Oncol. 2011;103:615–618



•
 

Düşük Risk: 1) Lokal ya da uzak metastaz yok, 2) makroskopik tüm 
tümör rezeke edilmiş, 3) lokorejyoner yapılara tümör invazyonu yok, 4) 
tümörün agresiv sitolojisi yok (tall cell,  insüler, kolumnar vb), vasküler 
invazyonu yok, 5) eğer 131

 

I verilmişse, tedavi sonrası
 

ilk tüm vücut  RAI 
taraması

 
sırasında, tiroid yatağı

 
dışında 131

 

I tutulumu olmayan olgular

•
 

Orta risk: 1) ilk tedavisi sırasında peritiroidal yumuşak dokuya invaze 
tümörlü

 
olgular, 2) servikal lenf düğümü

 
metastazı

 
ya da tiroid yatağı

 ablasyonu sonrası, tiroid yatağı
 

dışında 131

 

I tutulumu olanlar, 3) agresiv 
sitolojili  ya da vasküler invazyonu olan tümör

•
 

Yüksek risk: 1) makroskopik tümör invazyonu, 2) inkomplet tümör 
rezeksiyonu, 3) uzak metastaz, 4) tedavi sonrası

 
görülen orantısız 

tiroglobulinemi



Subclinical lymph node metastasis in

 

papillary thyroid microcarcinoma: A study of 551 resections
Yoon Kyoung So, MD, Young-Ik Son, MD, PhD, Sang Duk Hong, MD, Min Young Seo, MD,

Chung-Hwan Baek, MD, PhD, Han-Sin Jeong, MD, PhD, and Man Ki Chung, MD, Seoul, Korea
Surgery 2010;148:526‐31
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A Kuvvetle önerilir

B Önerir

C Eksper önerisi doğrultusunda önerir
D Eksper önerisine göre karşı

 
öneri

E Zayıf kanıt, karşı
 

öneri

F Kuvvetle karşı
 

öneri

I Ne karşısında ne de lehinde öneri



Öneri 21: Malign sitolojik bulguları
 

olan tüm olgularda kontrlateral lob ve 

boyun santral ve lateral kompartmanlardaki lenf düğümleri US ile 

değerlendirilmeli ve şüpheli nodül ve lenf düğümlerinden İİAB yapılmalıdır  ( 

öneri düzeyi B)

Öneri 22: Rutin BT, MR ve PET yapılması
 

önerilmez (öneri düzeyi E)

Öneri 23: Rutin preoperatif  tiroglobulin düzeyi bakılması
 

gereksizdir (öneri 

düzeyi E)



Öneri 27: 

a)klinik olarak tutulum görülen santral kompartman (düzey VI) ve 

lateral kompartman lenf düğümleri total tiroidektomi sırasında, santral 

boyunun temizlenmesi amacıyla, çıkarılmalıdır  (öneri düzeyi B).

b)T3, T4 tümörü
 

olan papiller tiroid kanserli olgularda lenf 

düğümlerinde tutulum olmasa da profilaktik santral kompartman disseksiyonu 

yapılabilir (öneri düzeyi C)

c) total ya da totale yakın tiroidektomi ,T1 ve T2, klinik olarak lenf 

nodülü
 

olmayan, noninvaziv papiller tümörler ve folliküler tümörlerin 

çoğunluğunda  yeterli olabilir (öneri düzeyi C)



Öneri 30: Tümör boyutu <1cm olan, tek odaklı, intratiroidal 

yerleşimli, düşük riskli, lenf düğümü
 

negatif olgular dışında, başlangıç
 tedavisi total ya da totale yakın tiroidektomi gerektiren olgularda 

tamamlama tiroidektomisi yapılmalıdır. Klinik olarak lenf düğümü
 pozitifliği varsa terapötik santral disseksiyon da yapılmalıdır (öneri 

düzeyi B).









8 Mentum

1 Hyoid kemik

2 Tiroid kartilaj

6 Anteriyor juguler ven

4 interkrikoid alan

3 Krikoid kartilaj

7 Sternokleidomastoid adale

5 Juguler çentik



i Hyoid kemik

1 Omohyoid adale
2 sternotiroid adale
3 sternohyoid adale

4 Beyaz hat

5 Sternokleidomastoid adale

Ms  manubrium sterni

















•
 

Hipoparatiroidizm (genellikle alt paratiroid 
glandlar zarar görür) (%0 –

 
14.3) (geçici % 14-40)

•
 

RLN hasarı
 

(%0 –
 

5.7) (nüks operasyon %1-12)

•
 

Superior larengeal sinir hasarı

•
 

Hemoraji / seroma



Central neck lymph node dissection for papillary thyroid cancer: The

 

reliability of surgeon judgment in

 

predicting which patients will 
benefit
Wen T. Shen, MD, MA,a Lauren Ogawa,a Daniel Ruan, MD,b Insoo Suh, MD,a Quan-Yang Duh, MD,aand Orlo H. Clark, MD,
Surgery 148 (2): 2010



Central

 

neck

 

lymph

 

node

 

dissection

 

for papillary thyroid cancer: The

 

reliability of surgeon judgment in

 

predicting which patients will 
benefit
Wen

 

T. Shen, MD, MA,a Lauren

 

Ogawa,a Daniel

 

Ruan, MD,b Insoo

 

Suh, MD,a Quan-Yang

 

Duh, MD,aand

 

Orlo

 

H. Clark, MD,
Surgery

 

148 (2): 2010

Sonuç: 
•Ameliyat öncesi US,ameliyat sırası

 
gözlem ve palpasyonla

 
cerrahın santral 

disseksiyon
 

için karar vermesi uygun. 
•Bu şekilde bir kararla opere

 
olan hastalarda daha fazla rekürrense

 
rastlanılmıştır.

•Profilaktik
 

santral disseksiyon
 

gereksizdir.
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