




 
Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler 

adenomlardır.



 
Foliküler adenomlar iyi sınırlı

 
tek lezyon şeklinde 

olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan 
ayıran kapsülleri vardır.

GGİİRRİŞİŞ::





 
Sıklıkla genç

 
erişkinlerde görülürler ve 3cm’den daha 

küçük soliter lezyonlardır. 



 
Mikroskopik olarak foliküler adenomlar; kolloid, 

embriyonal, fetal ve Hurtle hücreli varyant olarak 
sınıflandırılabilir.

Doherty GM, Follicular neoplasms of the thyroid. In: Textbook of

 

endocrine surgery. Ed: 
Orlo H, Clark MD, Quan-Yang Duh MD, Philedelphia, W.B. Saunders Company P: 115-

 

122, 
2005





 
Bu çalışmada amacımız; kliniğimizde son beş

 yılda yapılmış
 

tiroid ameliyatları
 

içinde histopatolojik 
inceleme sonucu foliküler adenom tespit edilen 
hastaları

 
değerlendirmek ve papiller tiroid karsinomu 

ile foliküler adenom birlikteliğini araştırmaktır. 



MATERYAL ve METOD:  



 
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel 

Cerrahi Anabilim Dalı’nda (SÜMTF) 2006–2011 yılları
 arasında tiroid ameliyatı

 
yapılan hastalar içinden, 

histopatolojik incelemeler sonucunda foliküler adenom 
tespit edilen 144 olgu retrospektif olarak incelendi. 





 
Yaş, 



 
Cinsiyet, 



 
Uygulanan ameliyat tekniği, 



 
İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) sonuçları,



 
Adenomun tipi, 



 
Diğer tiroid lezyonları

 
ile birliktelikleri, 



 
Ultrasonografi (USG) ve



 
Tiroid fonksiyon testleri (TFT) sonuçlarına göre 
değerlendirildi. 

Hastalar;



BULGULAR:



 
İncelenen 144 foliküler adenom olgusunun 104’ü

 (%72,2) kadın, 40’ı
 

(%27,7) erkek, hastaların yaş
 ortalaması

 
da 49,1 (17–78) idi.



 
Hastaların genel şikâyetleri boyunda ele gelen şişlik ve 

uzun süredir mevcut guatr öyküsü
 

idi.  





 
Operasyon öncesi TFT açısından değerlendirildiğinde ;



 
103 hasta (%71.5) ötiroid, 



 
33 hasta (%22.9) hipertiroid, 



 
8 hasta (%5.5) hipotiroid idi. 





 
Ameliyat öncesi yapılan USG incelemesinde 

olguların 



 
88’i (%61.1) multinodüler guatr, 



 
56’sı

 
(%38.9) soliter nodül olarak rapor edildi. 





 
Operasyon öncesi İİAB yapılan 106 olgudan,



 
66 (%62.5) hasta benign hücreler, 



 
22 hasta (%20,3) şüpheli hücreler, 



 
13 hasta (% 11) foliküler neoplazi, 



 
5 hasta (%4.6) malign hücreler 

olarak rapor edilmişti. 



Uygulanan ameliyat tekniklerine göre; 



 
134 olguya (%93) total tiroidektomi



 
2 olguya (%1.4) total tiroidektomiye ek olarak santral 
boyun diseksiyonu



 
8 (%5.5) hastaya da hemitiroidektomi yapıldı.





 
Histopatolojik inceleme sonuçlarında foliküler 

adenom ile diğer tiroid lezyonlarının birlikteliği gözden 
geçirildi.  Foliküler adenom olgularından ;



 
88’i (%61,1) multinodüler guatr



 
29’u(%20,1) papiller karsinom 



 
15’i(%10,4) tiroidit   ile birliktelik göstermekteydi.



 
12 (%8.3) olgu  ise herhangi bir lezyon ile birlikte değildi. 





 
Papiller karsinom saptanan 29 hastanın 15’i (%52) 

mikropapiller kanser idi.





 
Histopatolojik incelemelerde ayırt edilen foliküler 

adenom tiplerine bakıldığında; 


 
% 47 mikrofoliküler tip



 
% 35 mixt tip



 
% 14 makrofoliküler tip



 
% 3 onkositik tip 



 
% 2 Hurtle hücreli tip 

olarak tespit edildi.





 
Patolojik inceleme sonucunda foliküler adenomlar 

boyutlarına göre incelendiğinde;



 
82 (%56.9) hastada 3cm altında 



 
62 (%43.1) hastada 3cm üzerinde idi. 



Papiller karsinom saptanan 29 hastanın 



 
17 (%59) sinde adenom boyutu 3 cm’in üzerinde, 



 
12  (%41) hastada ise adenom boyutu 3 cm’in altında idi. 



Foliküler adenom 
boyutu Foliküler adenom

Foliküler adenom ile 
papiller karsinom 

birlikteliği

3 cm’den küçük 
(n:82) 70 12

3 cm’den büyük 
(n:62) 45 17

Foliküler adenom boyutu ile papiller tiroid kanser ilişkisi

Ki Kare: 2,84          P: 0,092



Papiller karsinom saptanan 29 hastanın 


 
18’inde (%62)  foliküler adenom ile papiller karsinom 
karşı

 
tiroid lobunda 



 
11(%38) foliküler adenom ile papiller karsinom aynı

 tiroid lobunda idi. 



TARTIŞMA:



 
İİAB ile papiller, medüller ve anaplastik karsinom 

tanımı
 

konulabilirken foliküler karsinom ve foliküler 
adenom tanıları

 
konulamaz.





 
Foliküler karsinom ve foliküler adenom ayrımı

 yapılabilmesi için kapsül ya da vasküler invazyonun 
gösterilmesi gerekir. 



 
İİAB materyalinde ise bunu göstermek mümkün 

değildir. Bu nedenle materyal foliküler neoplazi olarak 
tanımlanır.





 
Foliküler neoplazi nedeniyle opere edilen hastaların 

%20-25’inde foliküler karsinom , geri kalan %75-80’inde 
ise foliküler adenom tespit edilmiştir.

Castro MR, Gharib H, Continuing controversies in the
 

management 
of thyroid nodules. Ann İntern Med 2005; 142(11): 926-31.





 
Soliter toksik adenom ve foliküler lezyonlarda 

standart cerrahi tedavi hemitiroidektomidir. 



 
Foliküler lezyonlarda malignite riski %15–20 olarak 

kabul edilmektedir ve ameliyat sırasında yapılan 
patolojik incelemeler (frozen)  sonuç

 
vermemektedir .

Erbil Y. Tiroid nodüllerine ve tiroid kanserlerine cerrahi yaklaşım. Tiroid Bülteni 3. 2009; s: 6.





 
Hastalarımızın %93’üne  total tiroidektomi ameliyatı

 yapıldı. Bunun nedeni hastaların çoğunda multinodüler 
guatr olması

 
ve aynı

 
zamanda İİAB sonuçlarının şüpheli 

ve malign hücreler gelmesidir.


 
İİAB sonucu foliküler neoplazi gelen hastalarda eş

 zamanlı
 

nodüllerin tespit edilmesi de bunun diğer bir 
nedenidir. 





 
Çalışmamız sonucunda %20,1 oranında foliküler 

adenoma eşlik eden papiller karsinom olgusu tespit edildi.



 
3 cm’nin üzerinde foliküler adenomu olan hastalarda 

papiller karsinom eşlik etme oranı
 

daha yüksekti.



Sonuç  olarak; 



 
Hastaları

 
sekonder tiroidektominin geçici ve kalıcı

 komplikasyonlarından korumak ve papiller tiroid 
karsinomu ile foliküler adenomların birlikte görülme 
oranlarının yüksek olması

 
nedeniyle; 





 
Her ne kadar İİAB sonucu foliküler neoplazi tespit 

edilen hastalara geleneksel cerrahi yaklaşım neoplazinin 
olduğu tarafa hemitiroidektomi uygulamak olsa da; 



 
Ameliyat öncesi dönemde foliküler neoplazi tespit 

edilen vakalarda karşı
 

tarafta da nodüller tespit edilmiş
 ise cerrahi tedavinin total tiroidektomi olması

 
gerektiğini 

düşünmekteyiz.  
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