
LATERAL BOYUN  
DİSEKSİYONU:

Klasifikasyon, Endikasyon ve
Teknik

Prof.Dr.Yusuf Bükey

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel cerrahi Anabilim Dalı

NİSAN 2011 ANTALYA



GiriGirişş


 
BaBaşş--boyun bboyun böölgesinde glgesinde göörrüülen kanserlerin tedavisinde len kanserlerin tedavisinde 
primer ile beraber olasprimer ile beraber olasıı

 
veya kanveya kanııtlanmtlanmışış

 
boyun boyun 

metastazmetastazıınnıın da tedavi edilmesi hastaln da tedavi edilmesi hastalığıığın tam kontroln tam kontrolüü
 aaççııssıından oldukndan oldukçça a öönemlidir.nemlidir.



 
Bu nedenle bu bBu nedenle bu böölgedeki lenfatik algedeki lenfatik ağğ

 
yapyapııssıı, boyun , boyun 

anatomisi ve kanserlerin metastatik davrananatomisi ve kanserlerin metastatik davranışışlarlarıınnıın n ççok ok 
iyi bilinmesi gerekmektedir.iyi bilinmesi gerekmektedir.




 

Tiroid kanserli hastalarda (Tiroid kanserli hastalarda (öözellikle papiller ve zellikle papiller ve 
medmedüüller) servikal metastaz insidansller) servikal metastaz insidansıı

 
bir hayli bir hayli 

yyüüksektirksektir


 

Tiroid kanserlerin metastaz yapma olasTiroid kanserlerin metastaz yapma olasııllığıığı
 genellikle hasta ile tgenellikle hasta ile tüümmöörrüün n öözelliklerine bazelliklerine bağğllııddıırr



TarihTarihççee


 
1880 1880 ––

 
Kocher nodalKocher nodal

 
metastazmetastazıın n ççııkarkarıılmaslmasıınnıı

 öönerminermişş


 
1906 1906 ––

 
George Crile George Crile radikal boyun radikal boyun 

diseksiyonunu tandiseksiyonunu tanıımlammlamışış


 
1933 and 1941 1933 and 1941 ––

 
Blair and MartinBlair and Martin

 
radikal boyun radikal boyun 

diseksiyonu popdiseksiyonu popüülarize etmilarize etmişş


 
1953 1953 ––

 
Pietrantoni spinal aksesuar siniri Pietrantoni spinal aksesuar siniri 

korumaykorumayıı
 

öönerminermişş


 
1967 1967 --

 
Bocca and Pignataro fonksiyonel boyun Bocca and Pignataro fonksiyonel boyun 

diseksiyonunu tandiseksiyonunu tanıımlammlamışış



TarihTarihççee


 
1975 1975 ––

 
Bocca Bocca fonksiyonel boyun diseksiyonunun fonksiyonel boyun diseksiyonunun 

radikal boyun diseksiyonuna gradikal boyun diseksiyonuna gööre onkolojik re onkolojik 
ggüüvenilirlivenilirliğğini ispatlamini ispatlamışış


 

1989, 1991, and 1994 1989, 1991, and 1994 ––
 

Medina, Robbins,Medina, Robbins,
ve Byers boyun diseksiyonlarve Byers boyun diseksiyonlarıınnıın n 
klasifikasyonlarklasifikasyonlarıınnıı

 
tantanıımlammlamışışlarlar


 

1991 1991 ––
 

BaBaşş
 

Boyun Cerrahisi ve Onkoloji Boyun Cerrahisi ve Onkoloji 
Komitesi boyun diseksiyonu terminolojisini Komitesi boyun diseksiyonu terminolojisini 
standardize etmistandardize etmişş



Lenfatik sistem:
 

Boyun yan grupları
 

olarak 5 grup ve buna ilaveten 
santral, 6. ve 7. gruplar olarak isimlendirilir.

BÖLGESEL LENF GANGLİONLARININ ANATOMİSİ



Seviye I
Submental grup.Bu grup digastrik adalenin karın kısmı

 
ile hiyoit 

kemiğin baş
 

kısmı
 

arasındaki lenf nodüllerini kapsar.
Submandibular grup da bu seviye içinde kabul edilir ve digastrik 
adale ile  mandibular kemiğin alt bölümü

 
arasındaki üçgen içinde 

bulunan ve submandibular tükrük bezine komşu ganglionları
 

kapsar.

Seviye II
Üst jugular grup.İnternal jugular ve spinal aksesuar sinirin üst kısmı

 ile kafa tabanı,karotit arter bifurkasyonu ve hiyoid kemik arasında 
kalan  bölümdeki lenf nodlarını

 
kapsar.Lateralde st.cl.mastoit 

adalenin ön kısmına kadar uzanırlar

Seviye III
Midjugular grup.Bu bölge seviye ll ile omohiyoit adalesi ve krikoit 
kartilaj arasındaki bölümdür.



Seviye lV
Alt jugular grup.Klavikula ile seviye lll ün alt bölümündeki bölgedir.

Seviye V
Posterior Üçgen.st.cl mastoit adelesi arka kenarı

 
trapezius adelenin 

ön kenarı
 

ile aksessor sinirin sınırlandırdığı
 

alandır.

Seviye VI
Santral grup.Prelarengeal,pretrakeal (Delphian),paratrakeal ve 
trakeaözafageal bölgeyi kapsar.

Seviye VII
Superior mediastinal grup.Ön ve üst mediastinal bölge ile 
trakeaözofageal bölgeden  inominat arterin üstüne kadar uzanan 
bölgedir.





N   SINIFLANDIRMASI

Nx Bölgesel lenf nodları

 

tespit edilemez
N0 Bölgesel lenf metastazı

 

yok
N1 Tekli ipsilateral lenf nodu metastazı, en fazla <3 cm
N2a Tekli ipsilateral lenf nodu metastazı, en fazla >3 cm ve <6 cm
N2b Çoklu ipsilateral lenf nodu metastazı, >6 cm olmayanlar
N2c Bilateral veya contralateral  lenf nodu metastazı, >6 cm olmayanlar
N3 Lenf nodu metastazları, en fazla >6 cm 



TİROİD BEZİNİN LENFATİK DRENAJI-1

1.
 

grup:
Trioid glandının alt ve medial kısmından başlar ve inf. tiroid 
venlerini takib eder.Bunlar pretrakeal level Vl ve alt jugular level lV 
lenf gang. olarak adlandırılır.
Sekonder olarak  ant.sup.med. level Vll

 
lenf gang.

2. grup:
Tiroid bezinin lateral  bölümü

 
ven. tiroidea media yı

takib ederek üst.orta ve alt jugular lenf  gang. a drene olur

3. grup:
Tiroid bezinin üst ve isthmusun drenajı

 
prelarengeal(Delphian) lenf 

ganglionlarına drene olur



Prelaringeal, 
Paratrakeal,
Peritrakeal

Üst mediastinal

Jugular



TİROİD BEZİNİN LENFATİK DRENAJI-2





BOYUN   DİSEKSİYONLARININ  SINIFLANDIRILMASI

1. Klasik radikal boyun diseksiyonları

2. Genişletilmiş
 

radikal boyun diseksiyonları

Ganglionlara ilaveten adele sinir ve cilt çıkarılır

3. Modifiye radikal boyun diseksiyonları

TİP 1 : Bu işlemde spinal aksesor sinirler korunur.

TİP 2:  Bu işlemde spinal aksesor sinirler, adale ve internal jugular    
ven korunur.

TİP 3:  Bu işlemde selektif olarak nod grupları
 

çıkarılır.



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 
Tiroid bezinin lenf drenajTiroid bezinin lenf drenajıı

 
ssııralralııymymışış

 
gibi gibi 

ggöörrüünmesine ranmesine rağğmen tiroid kanserlerinin men tiroid kanserlerinin 
rejyonel metastaz yayrejyonel metastaz yayııllıımmıı

 
daha az belirgindirdaha az belirgindir



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 

Shah ve arkadaShah ve arkadaşşlarlarıınnıın yaptn yaptığıığı
 

bir bir 
ççalalışışmada iyi differansiye tiroid mada iyi differansiye tiroid 
kanserlerinde mikrometastaz orankanserlerinde mikrometastaz oranıı

 
%35%35--

 90 aras90 arasıında bildirilmesine randa bildirilmesine rağğmen bu men bu 
hastalardaki boyun diseksiyonu shastalardaki boyun diseksiyonu süürviyi rviyi 
fazla etkilememektedirfazla etkilememektedir



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 

Mazzaferri ve Jhiang 10Mazzaferri ve Jhiang 10--30 y30 yııl arasl arasıında nda 
yaptyaptııklarklarıı

 
1355 vakal1355 vakalıık takiplerinde, k takiplerinde, 

servikal metastazlservikal metastazlıı
 

hastalarda mortalitenin hastalarda mortalitenin 
%10, metastaz olmayanlarda %6 %10, metastaz olmayanlarda %6 
olduolduğğunu tespit etmiunu tespit etmişşlerdirlerdir



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 
Papiller tiroid kanserle ilgili bir Papiller tiroid kanserle ilgili bir ççalalışışmada mada 
hastalar bilateral modifiye radikal  boyun hastalar bilateral modifiye radikal  boyun 
diseksiyonu (MRND) eklenen total tiroidektomi diseksiyonu (MRND) eklenen total tiroidektomi 
ile tedavi edilmiile tedavi edilmişşlerdirlerdir


 

Bu Bu ççalalışışmada tiroidde kanser bmada tiroidde kanser böölgesi ile lenf lgesi ile lenf 
nodu metastazlarnodu metastazlarıı

 
bböölgesi araslgesi arasıında bir nda bir 

korelasyon gkorelasyon göösterilememisterilememişştirtir



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 

Papiller kanserler genelde %30Papiller kanserler genelde %30--80 80 
metastaz yapabilmelerine rametastaz yapabilmelerine rağğmen men 
babaşşlanglangııççta klinik olarak saptanma oranta klinik olarak saptanma oranıı

 %20%20’’
 

ler civarler civarıındadndadıırr


 
ÇÇocuk yaocuk yaşş

 
grubunda ise bu oran %80grubunda ise bu oran %80’’lere lere 

ulaulaşışırr



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 

MedMedüüller kanserlerde ilk ameliyatta boyun ller kanserlerde ilk ameliyatta boyun 
metastazmetastazıı

 
%55 olguda mevcuttur%55 olguda mevcuttur


 

Claudio Scollo ve arkadaClaudio Scollo ve arkadaşşlarlarıı
 

herediter herediter 
medmedüüller kanserli olgularda bu oranller kanserli olgularda bu oranıı

 dodoğğrulamrulamışışlardlardıırr



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 

FolikFoliküüler kanserler kan yoluyla yayler kanserler kan yoluyla yayııllıım m 
ggööstermekte oldustermekte olduğğu bilinmektediru bilinmektedir


 

Bununla birlikte %12Bununla birlikte %12--30 oran30 oranıında boyun nda boyun 
lenf nodlarlenf nodlarıına metastaz yaparlarna metastaz yaparlar


 

HHüürthle karsinomlarda boyun metastazrthle karsinomlarda boyun metastazıı
 folikfoliküüler kanserler gibidirler kanserler gibidir



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 

ÖÖzellikle 3 cm zellikle 3 cm üüststüü
 

ttüümmöörlerde yrlerde yüüksek ksek 
oranda metastaz saptandoranda metastaz saptandığıığı

 
Schuman ve Schuman ve 

arkadaarkadaşşlarlarıınnıın yaptn yaptığıığı
 

bir bir ççalalışışmada mada 
belirtilmibelirtilmişştirtir



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 

TTüümmöörrüün lokal invazyonu, vaskn lokal invazyonu, vasküüler ve ler ve 
lenfatik yaylenfatik yayııllıım m öözellikle erkek hastalarda zellikle erkek hastalarda 
metastaz yapma olasmetastaz yapma olasııllığıığınnıı

 
arttarttıırmaktadrmaktadıırr


 

KapsKapsüül ve damar invazyonu patologlar l ve damar invazyonu patologlar 
taraftarafıından belirtilmeli buna gndan belirtilmeli buna gööre hastanre hastanıın n 
prognostik faktprognostik faktöörleri incelenmelidirrleri incelenmelidir



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 

Rejyonel metastazlar genellikle tiroid Rejyonel metastazlar genellikle tiroid 
bezindeki tbezindeki tüümmöör lokalizasyonundan r lokalizasyonundan 
babağığımsmsıız olarak paratrakeal lenf nodlarz olarak paratrakeal lenf nodlarıınnıı

 tutarlartutarlar


 
Paratrakeal lenf nodu tutulumu, kesin Paratrakeal lenf nodu tutulumu, kesin 
lateral servikal  lenf nodu tutulumu lateral servikal  lenf nodu tutulumu 
olduolduğğunu gunu gööstermezstermez



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 

Bu nedenledir ki II.seviyeden V seviyeye Bu nedenledir ki II.seviyeden V seviyeye 
olan skip lezyonlar daha yaygolan skip lezyonlar daha yaygıın gn göörrüüllüür!!r!!



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 

Papiller  tiroid kanserlerinde juguler Papiller  tiroid kanserlerinde juguler 
zincirdeki lenf nodlarzincirdeki lenf nodlarıına metastaz daha sna metastaz daha sıık k 
ggöörrüüllüür:r:


 
II. Seviye (%30), III.seviye (%45), IV. Seviye ( II. Seviye (%30), III.seviye (%45), IV. Seviye ( 
%52) ve V.seviye (%33)%52) ve V.seviye (%33)



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 

YapYapıılan birkalan birkaçç
 

ççalalışışmada, hastalarmada, hastalarıın %9n %9--
 18 inde normal paratrakeal lenf nodu 18 inde normal paratrakeal lenf nodu 

olmasolmasıına rana rağğmen lateral boyun men lateral boyun 
metastazlarmetastazlarıı

 
olduolduğğu gu göörrüülmlmüüşşttüürr


 

Bundan dolayBundan dolayıı
 

paratrakeal bparatrakeal böölgede lgede 
(VI.seviye)  metastaz olmas(VI.seviye)  metastaz olmasıı

 
demek  demek  

boynun diboynun diğğer ber böölgelerinde metastaz lgelerinde metastaz 
olacaolacağığı

 
anlamanlamıına gelmez!!na gelmez!!



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 
Tek taraflTek taraflıı

 
papiller tiroid kanserli hastalarpapiller tiroid kanserli hastalarıın %24 n %24 

üünde bilateral veya unilateral boyun metastaznde bilateral veya unilateral boyun metastazıı
 saptanabilirsaptanabilir


 

KarKarşışı
 

tarafltaraflıı
 

paratrakeal lenf nodu tutulumu olan paratrakeal lenf nodu tutulumu olan 
hastalarda karhastalarda karşışı

 
tarafltaraflıı

 
juguler  lenf nodu juguler  lenf nodu 

tutulumu olma riski de arttutulumu olma riski de artışış
 

ggöösterir (%38)sterir (%38)


 
Bilateral lenf nodu tutulumu olma riski, tiroid Bilateral lenf nodu tutulumu olma riski, tiroid 
bezinde genibezinde genişş

 
tutulum gtutulum göösteren, isthmusa steren, isthmusa 

yayyayıılan ve nlan ve nüüks eden vakalarda daha yks eden vakalarda daha yüüksektirksektir



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 

BazBazıı
 

cerrahlar ise  boyun giricerrahlar ise  boyun girişşimine karar imine karar 
vermek amacvermek amacıı

 
ile alile alıınan parnan parççaya frozen aya frozen 

incelemesi yapincelemesi yapıılmaslmasıınnıı
 

tercih ederler.tercih ederler.


 
Bu lenf nodlarBu lenf nodlarıı

 
lenfatik drenajlenfatik drenajıın ilk duran ilk durağığınnıı

 oluoluşşturmakla birlikte bu lenf nodlarturmakla birlikte bu lenf nodlarıında nda 
metastatik tutulum olmasmetastatik tutulum olmasıı

 
boyundaki boyundaki 

lateral blateral böölgede ( seviye IIlgede ( seviye II--V) metastatik V) metastatik 
lenf nodu oldulenf nodu olduğğunu gunu gööstermezstermez



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 

YapYapıılan birkalan birkaçç
 

ççalalışışmada ise tiroid kanserli mada ise tiroid kanserli 
hastalarhastalarıın yaklan yaklaşışık %18 inde paratrakeal k %18 inde paratrakeal 
lenf nodu tutulumu olmakslenf nodu tutulumu olmaksıızzıın lateral n lateral 
boyun bboyun böölgesinde metastatik tutulum lgesinde metastatik tutulum 
olabileceolabileceğği gi göösterilmisterilmişştir.tir.


 

Bu bulgular lateral boyun tedavisinde Bu bulgular lateral boyun tedavisinde 
paratrakeal lenf nodu paratrakeal lenf nodu öörneklemesinin rneklemesinin 
gegeççerlilierliliğği konusunda aki konusunda akıılda belirgin soru lda belirgin soru 
iişşaretleri baretleri bıırakmaktadrakmaktadıır.r.



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 

Mazafferi grubunun Mazafferi grubunun ççalalışışmalarmalarıında her nda her 
nekadar metastazlnekadar metastazlıı

 
hastalarhastalarıın sn süürviyi rviyi 

etkilemedietkilemediğği belirtilsede risk gurubu yi belirtilsede risk gurubu yüüksek ksek 
hastalarda yaphastalarda yapıılan MRND nin en azlan MRND nin en azıından ndan 
nnüüksksüü

 
azalttazalttığıığı

 
belirtilmektedir.belirtilmektedir.



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 
Tiroid kanserli bir hasta boyunda soliter kitle ile Tiroid kanserli bir hasta boyunda soliter kitle ile 
geliyorsa,yapgeliyorsa,yapıılacak incelemeler metastatik tiroid lacak incelemeler metastatik tiroid 
kanserini gkanserini gööstermek amastermek amaççllıı

 
ince iince iğğne aspirasyon ne aspirasyon 

biopsisi (FNAB) ile babiopsisi (FNAB) ile başşlarlar


 
DevamDevamıındaki incelemeler ise primer lezyonun ndaki incelemeler ise primer lezyonun 
yerini belirlemek amayerini belirlemek amaççllıı

 
tiroid ultrasonu tiroid ultrasonu 

yapyapıılmaslmasıı
 

ve takiben de olasve takiben de olasıı
 

ek bir unilateral ek bir unilateral 
veya bilateral  hastalveya bilateral  hastalıık olup olmadk olup olmadığıığınnıı

 belirlemek amabelirlemek amaççllıı
 

ggöörrüüntntüüleme yapleme yapıılmaslmasıınnıı
 iiççerir.erir.



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 
Rubello ve ark. USG ile MRubello ve ark. USG ile MİİBBİİ

 
kombinasyonunun kombinasyonunun 

metastaz taramalarmetastaz taramalarıında daha duyarlnda daha duyarlıı
 

olduolduğğunu unu 
belirtmibelirtmişşlerdirlerdir


 

Takashi ve ark.preoperatif yapTakashi ve ark.preoperatif yapıılan  ultrason lan  ultrason 
eeşşliliğğinde ince iinde ince iğğne aspirasyon biyopsisi sitoloji ne aspirasyon biyopsisi sitoloji 
sonucu ile ince isonucu ile ince iğğne aspirasyon biyopsisi ne aspirasyon biyopsisi 
tiroglobulin detiroglobulin değğerine gerine gööre metastazik lenf nodu re metastazik lenf nodu 
tespitinde  tespitinde  İİİİABAB--Tg sensitivitesini %81.4 ve Tg sensitivitesini %81.4 ve İİİİABAB--

 S sensitivitesini %78 bulmuS sensitivitesini %78 bulmuşşlardlardıırr



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 
Japonyada, bazJaponyada, bazıı

 
cerrahlar 1 cm den bcerrahlar 1 cm den büüyyüük k 

papiller tiroid kanserli hastalarda elektif modifiye papiller tiroid kanserli hastalarda elektif modifiye 
radikal boyun diseksiyonu uygulamayradikal boyun diseksiyonu uygulamayıı

 ööngngöörmrmüüşşlerdirlerdir


 
Bu Bu ççalalışışmanmanıın temeli olarak papiller tiroid n temeli olarak papiller tiroid 
kanserli olup total tiroidektomiye ek olarak kanserli olup total tiroidektomiye ek olarak 
radikal boyun diseksiyonu (seviye II den VII ye) radikal boyun diseksiyonu (seviye II den VII ye) 
uygulanan hastalardaki sauygulanan hastalardaki sağğkalkalıımmıın selektif lenf n selektif lenf 
nodu PLUCKnodu PLUCKİİNG  veya NG  veya ‘’‘’BERRY PBERRY PİİCKCKİİNGNG’’’’den den 
daha az oldudaha az olduğğunu gunu göösteren retrospektif steren retrospektif 
ççalalışışmalar gmalar göösterilmisterilmişştirtir



Lateral Boyun DiseksiyonuLateral Boyun Diseksiyonu


 
SonuSonuççta  servikal lenf nodu metastazlarta  servikal lenf nodu metastazlarıı

 
iiççin in 

belirlenmibelirlenmişş
 

bir yaklabir yaklaşışım m şşekli yokturekli yoktur


 
Papiller tiroid kanserlerinin en az Papiller tiroid kanserlerinin en az üçüçte birinde te birinde 
multiple servikal lenf nodu tutulumu veya skip multiple servikal lenf nodu tutulumu veya skip 
lezyonlar mevcutturlezyonlar mevcuttur


 

Bundan dolayBundan dolayıı
 

ttüüm metastatik  lenf nodlarm metastatik  lenf nodlarıınnıı
 ççııkarmak ve  nkarmak ve  nüüks oranks oranıınnıı

 
azaltmak  iazaltmak  iççin in 

yapyapıılacak olan herhangi bir elektif ylacak olan herhangi bir elektif yööntem II. ntem II. 
seviyeden VII. seviyeye kadar uygulanacak seviyeden VII. seviyeye kadar uygulanacak 
radikal bir diseksiyonu gerektirecektir!!radikal bir diseksiyonu gerektirecektir!!



Posterolateral boyun diseksiyonu:
Bu işlemde 2. ,3. ,4. ve 5. seviye lenf ganglionlarının çıkarılması

 
söz konusudur.

Daha çok melanom ve kafa derisi epidermoid kanserleri için uygulanır.



ENDİKASYONLAR

1-
 

Palpe edilen ganglionu olan tiroid kanserleri

2-
 

Çocuk yaş
 

grubu tiroid kanserleri 

3-
 

Medüller tiroid kanseri 

4-
 

Tiroid dışı
 

baş
 

boyun maligniteleri



İNSİZYON SEÇİMİ



Palpabl ganglionu tespit edilmeyen tiroid
kanserli hastalarda belirlenecek yol

1-Preoperatif görüntüleme
Tc 99 Mibi
PET
CT
US

2-Peroperatif sentinel nod biopsisi
Mavi boya
Tc 99
İkisi birlikte

3-Profilaktik santral boyun diseksiyonu



Lenf ganglion metastazında risk faktörler

1-Tümör histolojisi
Papiller Ca ve subgrupları
Medüller Ca
Çocuk tiroid Ca

2-Tümör boyutu
> 3 cm
< 3 cm

3-Lokal invazyon
Ekstratiroideal veya vasküler invazyon

4-Biyolojik markerler
p 53
EGF-R (Epidermoid Growth Factor receptor)



Memorial 
Hospital Mayo Clinic, 1987 Mayo Clinic, 1993 Lahey Clinic

Karolinska 
Institute

GAMES AGES MACIS AMES DAMES
Grade Age Distant Metastasis Age DNA
Age Grade Age Metastases Age
Metastases Extension Completeness of resection Extension Metastases
Extension Size Invasion Size Extension
Size Size Size

PROGNOSTİK FAKTÖRLER



American Joint Commitee on cancer     American Joint Commitee on cancer     
staging for PTC, FC, MTC staging for PTC, FC, MTC --11


 

Stage IStage I


 
Stage IIStage II


 

Stage IIIStage III


 
Stage IVStage IV


 

Papiller veya FolikPapiller veya Foliküülerler


 
YaYaşş

 
<45<45 

 
YaYaşş

 
>45>45

T, No, MoT, No, Mo
T, N1, MoT, N1, Mo

T, No, MoT, No, Mo
T2T2--T3, No, MoT3, No, Mo
T4, No, Mo, T1, N1, MoT4, No, Mo, T1, N1, Mo
T, N, M, M1T, N, M, M1



American Joint Commitee on cancer  
staging for PTC, FC, MTC -2


 

Stage IStage I


 
Stage IIStage II


 

Stage IIIStage III


 
Stage IVStage IV


 

MedMedüüllerller

T, No, MoT, No, Mo
T2T2--T4, No, MoT4, No, Mo
T, N1, MoT, N1, Mo
T, N, M1T, N, M1


 

İİndiferansiyendiferansiye


 

Stage IVStage IV TTüüm Vakalarm Vakalar




 

TNM STNM Sıınnııflandflandıırmasrmasıı


 
Primer Tümör (T) To –

 
Tümör yok

T1 –
 

Tümör < 1cm
T2 –

 
Tümör 1-4cm

T3 –
 

Tümör > 4cm
T4 -

 
T –

 
tiroid kapsülünü

 
geçmiş



 
Bölgesel 
Ganglionlar (N)

No –
 

Modül yok
N1 –

 
Bölgesel Ganglion Metestazı
N1a tek taraflı
N1b iki taraflı

 
ve ön mediasten



 
Uzak Metastaz (M) Mo –

 
Metastaz yok

M1 –
 

Uzak Metastaz Var



SONUSONUÇÇ


 
Tiroid kanserli hastalarda N0 boyunda elektif boyun Tiroid kanserli hastalarda N0 boyunda elektif boyun 
diseksiyonu endikasyonlardiseksiyonu endikasyonlarıı

 
ile N+ boyunda yapile N+ boyunda yapıılacak lacak 

terapterapöötik boyun diseksiyonunun genitik boyun diseksiyonunun genişşliliğği hakki hakkıında hennda henüüz z 
tam bir fikir birlitam bir fikir birliğği yoktur.i yoktur.



 
Tiroid kanserinin tipine gTiroid kanserinin tipine gööre dere değğiişşen metastaz en metastaz 
öözelliklerinin iyi bilinmesi boyunun naszelliklerinin iyi bilinmesi boyunun nasııl tedavi edilmesi l tedavi edilmesi 
gerektigerektiğği konusunda yol gi konusunda yol göösterici olabilir.sterici olabilir.



 
Bu grup hastalarBu grup hastalarıın sayn sayıılarlarıınnıın az olmasn az olmasıı

 
ve uzun sve uzun süüre re 

takiplerinin gereklilitakiplerinin gerekliliğği, tiroid kanserlerinde boyun tedavisi i, tiroid kanserlerinde boyun tedavisi 
iiççin prospektif randomize in prospektif randomize ççalalışışmalarmalarıın yapn yapıılmaslmasıınnıı

 ggüçüçleleşştirmektedir. tirmektedir. 



















KOMPLİKASYONLAR
1-Sinir yaralanmaları

SAN(spinal
 

aksesör
 

sinir)
Frenik

 
sinir

Hipoglosal
 

sinir
Vagus,rekürrens

 
ve sup. laringeal

Brakial
 

pleksüs
Servikal

 
sempatik zincir

Ramus
 

mandibular
 

sinir

2-Damar yaralanmaları
Karotis
Juguler

 
ven

Duktus
 

torasikus,sağ
 

lenfatik dukt.

3-Hipoparatiroidi

4-İnsizyona
 

ait komplikasyonlar
Flep

 
nekrozu

Hematom
Kötü

 
skatris
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