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Tiroid kanseri insidansı giderek artmakta!!

National Cancer Institude Surveillance, Epidemiology, and End Result
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Önemi

• Adölesanlarda fazla, kızlarda fazla

• 15-19 yaş grubu sekizinci malignite

• Kızlarda (15-19 yaş) en sık maligniteler

Vergamini LB et al.  JPediatr 2014;164:1481–1485
SEER Incidence and Survival 1975–2000. Vol NIH Pub. No. 06-5767. 2016

www.drerdaleren.com



Sıklık ve Malignite Riski

Erişkin Çocuk
Sıklık ( klinik ) (%) 1-5 0,5-1,8
Sıklık (USG/ 
postmortem) (%)

19-67 0,2-5
13 (Adolesan)*

Malignite (%) 5-15 22-26**
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Önemi



• Yaygın hastalık erişkinlerden daha sıktır.

• %70 vakada tiroid kapsülünü aşmış.

• Lokorejyonel lenf nodlarına sıçramış

• %10-28’inde pulmoner metastaz var.

• Ölüm riski daha az!! 

Klinik
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• Papiller tiroid kanseri oluşturur (PTK) >%90

• Foliküler tiroid kanseri (FTK) 

• Medüller tiroid kanseri (nadir)

• Az veya andiferansiye kanser (çok daha nadir)

Klinik
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Klinik

• Tarama sırasında saptanan tiroid nodülü

• Ele gelen kitle  

• Ancak erişkinlerden farklı olarak palpe edilebilen 

tiroid nodülü olmaksızın servikal lenfadenopati
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“Uludağ Verileri 2018”
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2007-2017 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinoloji bölümüne başvurup PTK tanısı konulan 25 olgunun

verileri değerlendirildi.

Olguların 10’u (% 40) 2007-2012, 15’i (% 60) 2013-2017 yılları arasında tanı almıştı.

Yıllar Olgu sayısı

2007-2008 0

2008-2009 2 % 40 

2009-2010 3

2010-2011 1

2011-2012 4

2012-2013 0

2013-2014 1

2014-2015 0 % 60 

2015-2016 1

2016-2017 5

2017 8
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Yıllara göre hasta sayıları
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Olguların yaşları 3 yaş ile 17 yaş 6 ay arasında 
değişmekte olup ortalama tanı yaşı 13,2’ idi. 
Olgularımızın cinsiyete göre dağılımlarına bakıldığında; 20 
olgu kız, 5 olgu erkekti. 
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Risk faktörleri:

Ailede tiroid kanseri öyküsü hiçbir hastada yoktu.

Baş-boyun radyoterapi öyküsü; iki olguda (% 8) mevcuttu. 

Hasta sayısı (%)

Hashimato tiroidi 4 (%16)

Toksik adenom 1 (%4)

Baş-boyun RT 2 (%8)
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Olguların başvuru nedenleri incelendiğinde; 

 %12’si boyun USG’de rastgele saptanan tiroid nodülü ile,
 %88’i boyunda şişlik yakınması ile başvurmuştu. İki hastanın boyunda 

şişlik ile birlikte ses kısıklığı şikayeti vardı.

Fizik muayenede; 

 Palpe edilen nodül %64 
 Guatr %40
 Servikal lenfadenopati  %8 iken, 
Olguların %16’sında boyun muayenesi tamamen normal saptanmıştı.
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İİAB sonuçları (Bethasda sınıflanması)
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İyot 
Eksikliği Radyasyon

Sendromik/ 
Genetik

Önceki tiroid
hastalığı

Risk Faktörleri
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İyot Eksikliği

Kronik iyot eksikliği, tiroid fonksiyon testlerinde bozulma

ve kronik TSH yüksekliğine yol açarak tiroid nodül

gelişimi ve tiroid nodüllerinde malign dönüşüm riskini

arttırdığı gösterilmiştir

www.drerdaleren.com

Risk Faktörleri



• Beckwith-Wiedemann 
Sendromu

• Ailevi paraganglioma Sendromu
• Li-Fraumeni Sendromu
• McCune Albright Sendromu
• Peutz Jeghers Sendromu 

Bu Sendromlarda da DTK 

bildirilmişse de doğrudan 

altta yatan genetik defekte 

bağlı olduğu kesin değildir.

İzlem önerisi, klinik inceleme ve boyun muayenesi

Risk Faktörleri

Sendromlar
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• RT alan ve kanser tedavisi sonrası sağ kalan %2 tiroid nodülü 

• Zirve insidans …..15-25 yıl
• En yüksek risk…. 20-30 Gy doz 
• Çocuklar daha duyarlı, daha düşük dozlarda etkilenme
• Lösemi, Hodgkin lenfoma, SSS tümörleri ..RT…en yüksek risk grubu
• Nöroblastom öyküsü olan olgularda 5 kat artmış risk (genetik yatkınlık??)
• ATA-2015 izlem önerisi, klinik inceleme ve boyun muayenesi (USG 

tartışmalı)

www.drerdaleren.com

Risk Faktörleri

Radyasyon



Ailevi nonmedüller tiroid kanseri

• Aynı ailede ≥ 3 bireyde
• İzlem önerisi;

• 8 yaştan itibaren 1-2 yılda bir 
USG

Ailevi MTK-RET protoonkogeni

• MEN 2A, MEN 2B
• İzole ailevi MTK
• Mutasyon riskine göre 

tiroidektomi, kalsitonin, USG

Risk Faktörleri

Aile öyküsü/Genetik
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• Otoimmun tiroiditi olan olguların %30’unda tiroid nodülü
• Otoimmün tiroidit malign dönüşüm riski?
• TSH düzeyi normalin üst 1/3 kısmında ise malignite riskinin 

artmış olabileceğine dair veriler,
• ‘European Prospective Investigation into Cancer And Nutrition 

Cohort (EPIC)’ bu verileri doğrulamamıştır

www.drerdaleren.com

Risk Faktörleri

Önceki tiroid hastalığı



Tanı- Değerlendirme

• Nodül, kitle tespiti

• TSH, sT3, sT4

• Kalsitonin rutinde YOK

Tiroglobulin rutinde YOK

• USG (lenf bezi değerlendirmesi)

• İİAB
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Tiroid USG- boyut ve şekil
• Eriskin çalışmalarında benign ve malign nodülleri arasında boyut farkı yok

• Anteroposterior çapının genişliğe oranının >1 olması ( ovaloid nodül) malignite

belirtisi?

www.drerdaleren.com

ATA 2015 pediatrik nodül kılavuz önerileri;
Pediatrik tiroid nodüllerinde İİAB’ne karar verirken yalnızca boyut kriteri (>1 cm ) kullanılmamalı USG 

özellikleri ve klinik durum göz önünde bulundurulmalı
Öneri derecesi: B

Tanı- Değerlendirme

T

AP



• Tiroid nodülleri tamamen kistik, tamamen solid ve solid/kistik
komponent

• Saf kistik nodüller benign olarak kabul edilir.
• Karma nodüllerin bir alt tipi olan spongioform görünüm (milimetrik

kistik alanlar içeren heterojen nodüller) erişkin çalışmalarında benign
özellik olarak tanımlanmıştır.

• Çocuklarda yeterli veri yoktur

www.drerdaleren.com

Tanı- Değerlendirme

Tiroid USG- Kompozisyon



Tiroid USG- Ekojenite
• Hipoekoik nodüller hem yetişkinlerde hem de çocuklarda yaygın 

olarak malignite ile ilişkili olmakla birlikte histolojik olarak benign 
nodüllerinde büyük bir kısmı hipoekoik ( malign nodüllerin %56,1-
56,3’ü, benign nodüllerin  %33,7-35,2’si hipoekoik, Moon WJ, 
Radiology, 2008)

• Ayrıca malign nodüllerin %20-30'u Izo/hiperekoik'tir (ağırlıklı olarak 
foliküler / Hürthle hücresi (Erişkin)  

• Duyarlılık %75.9 ve özgüllük %55.8, Mussa A,  The Journal of 
pediatrics. 2015

Tanı- Değerlendirme
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• Mikrokalsifikasyonlar malignitenin en belirgin işaretidir
• Boyutunun <1 mm  olması ve akustik gölgelenmeye neden olmaması ile 

makrokalsifikasyondan ayrılır
• Duyarlılık %44,8 ve Özgüllük %97,3
• Mikrokalsifikasyon tek başına İİAB endikasyonu???
• Çocuklarda nodül olmaksızın tiroidit zemininde yaygın                                       

mikrokalsifikasyonlar  PTK’nın diffüz sklerozan varyantı                                                 için 
uyarıcı

www.drerdaleren.com

Tiroid USG- Mikrokalsifikasyon

Tanı- Değerlendirme



• Düzensiz sınırlar malignite ile ilişkilidir, ancak malign nodüllerin %33-93’ününün 
sınırları düzenli (erişkin) 

• Belirgin halo benign karakter düşündürürken malign nodüllerin %7-28’inde de halo 
görülebilir

• Tiroid dışına uzanım malignitenin güçlü bir göstergesi.

www.drerdaleren.com

Tiroid USG- Düzensiz sınır

Tanı- Değerlendirme



• Kaotik ve ya düzensiz santral vaskülarizasyon maligniteyi destekler
• Duytarlılık 80%, özgüllük 86.4% – Mussa A, The Journal of pediatrics, 2015

Tiroid USG- Vaskülarizasyon

Tanı- Değerlendirme
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• Elastografide artmış sertlik malignite belirtisidir

• Tanısal olmayan veya önemi belirsiz aspiratlarda kullanışlıdır

• Duyarlılık % 94.9 ve Özgüllük % 90.3 (İİAB tanısal olmayan veya 

önemi belirsiz olarak sonuçlanan olgularda) Rago T, JCEM, 2010

• Bu olgularda İİAB tekrarı veya cerrahi kararı için yardımcı olabilir

Tiroid USG- Elastografi

Tanı- Değerlendirme
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Tiroid USG
Malign Benign

Hipoekoik Hiperekoik 
Solid/kompleks Kistik/ spongioform
Düzensiz sınır Belirgin sınır
Düzensiz/ kesintili halo Halo 
Mikrokalsifikasyon Makrokalsifikasyon
Merkezi kanlanma Çevresel kanlanma
Şekil A/T>1 (oval-uzun) Yuvarlak 
> 5mm boyut, büyüme hızı < 5mm 

Tanı- Değerlendirme
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• Tiroid nodüllerinin tercih edilen yöntem İİAB (ATA, 2015)
• Duyarlılığı ve özgüllüğü erişkinlere benzer.
• Çocuklarda malign nodül oranının yüksek olması ve tekrar İİAB yapılmasındaki güçlük

nedeni ile tüm örneklemlerin USG eşliğinde yapılması önerilir
• Çocuklarda erişkinden farklı olarak PTK yaygın infiltratif hastalık olarak görülebilir
• Patolojik lenf nodu ile birlikte yaygın tiroid büyümesi olan olgular da İİAB açısından

değerlendirilmelidir.

www.drerdaleren.com

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB)

Tanı- Değerlendirme



İİAB- Bethesta sınıflandırması

Tanısal olmayan/ yetersiz (ND)

Benign 

Önemi belirsiz atipi/ foliküler lezyon (AUS/FLUS)

Şüpheli foliküler/ hürtle neoplazi (SFON)

Malignite şüphesi (SM)

Malign (BM)

Tanı- Değerlendirme
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Çocuklarda ND olarak 
sonuçlanan %4-11’i malign

•Maligniteye dönüşüp •Maligniteye dönüşüp 
dönüşmeyeceği, yaklaşımdaki 
anahtar sorudur. 
•Çocuk ve erişkinlerde yapılan 
çalışmalarda yanlış negatiflik 
oranı ise %3-5 dir.

Çocuk olgularda malignite oranı yaklaşık %28-35

Moleküler testler tanıda yardımcı olabilir

Çocuklarda artmış malignite riski nedeni ile; 

Düşük riskli USG bulguları var ise 
lobektomi 

Yüksek riskli USG bulgularu var ise total 
tiroidektomi önerilir (ATA,2015)

İzlem- Tedavi

www.drerdaleren.com



L-tiroksin tedavisi
•LT4 tedavisinin nodül boyutunu küçülttüğü, yeni nodül oluşum riskini azalttığına dair 
bilgiler vardır.
•Ancak nodül boyutundaki bu küçülmenin klinik yararı?
•Uzun süreli supresyon tedavisinin potansiyel fayda ve zararlarını değerlendiren yeterli 
çalışma yoktur.
•Bası semptomu veya radyasyon maruziyeti olan hastalarda LT4 tedavisinin faydalı 
olabilir.
•Bu verilerle ; rutin LT4 tedavisinin kullanımını önermek veya önermemek uygun 
değildir.

www.drerdaleren.com

İzlem- Tedavi



• Klinik olarak şüpheli ….İİAB tekrarı
• Nodül boyutunda artma (hacminde ≥%50, en az iki boyutta ≥ %20 artış)
• USG’de şüpheli bulgu

• Klinik olarak stabil nodüllerde İİAB tekrarı gerekmez
• >4 cm nodüllerde;

• Kozmetik nedenler, bası bulguları
• İİAB yüksek yanlış negatiflik oranları nedeni ile cerrahi önerilir

• Cerrahi yapılacaksa komplikasyon riskini azaltmak için lobulektomi ± İstmusektomi

www.drerdaleren.com

İzlem- Tedavi



• Mevcut sınırlı veriler İİAB’de şüpheli foliküler/ hürtle neoplazi saptanan 
pediatrik olguların en az %58’inde malignite saptandığını göstermiştir 

• Lobektomi standart tedavidir
• Cerrahi seçiminde (lobektomi / total tiroidektomi) moleküler testler 

faydalı olabilir????

• Yüksek riskli USG bulguları varlığında total tiroidektomi düşünülmelidir.

www.drerdaleren.com

İzlem- Tedavi



DTK düşünülen tüm vakalarda cerrahi seçeneği
total tiroidektomi olmalıdır. 

(bilateral ve multifokal hastalık insidansı fazla)

Tedavi
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• Öncesinde tüm hastalara boyun lenf nodlarının varlığı ve 

yerleşimi belirlenmelidir. 

• Şüphe varsa İİAB

• Büyük kitle, vokal kord paralizi MR, BT?

Tedavi
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Santral lenf nodu diseksiyonu 
• Operasyon öncesi ve sonrasında tiroid dışı 
invazyon, santral LAP, lateral servikal metastaz varsa 
uygulanır. 
• >4 cm tümör

Tedavi
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Lateral lenf nodu diseksiyonu
• Operasyon öncesi değerlendirmede metastaz 

saptananlarda yapılmalıdır. 

Tedavi
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Cerrahi sırasında veya sonrasında

•Akut kanama

•Hipoparatirodizim (geçici, kalıcı)

•Rekürren laringeal sinir hasar 

Komplikasyon
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• Operasyon sonrası L-tiroksin başlanır
• 6-8 hafta sonra kontrol 
• Klinik durum 
• Görüntüleme
• Bölgesel invazyon, metastaz
• Patoloji sonucu 

RİSK BELİRLENİR

Takip 
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ATA çocuklar için düşük, orta yüksek risk 

Takip

Düşük risk grubu
Tiroid bezinde sınırlı
Lenf nodu tutulumu yok
Veya az sayıda santral 
lenf nodlarında 
Mikroskobik metastaz

Orta risk grubu
Yaygın santral lenf nodu 
tutulumu veya minimal 
lateral lenf nodu tutulumu 

Orta risk grubu
Yaygın santral lenf nodu 
tutulumu veya minimal 
lateral lenf nodu tutulumu 

Yüksek risk grubu
Yaygın lateral lenf nodu 
tutulumu, lokal invaziv 
hastalığı ve/veya uzak 
metastazı
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Postoperatif dönem
• Serum TSH
• Serum Tg
• Tg <0,5 ng/ml minimal risk
• Tg >2 ng/ml rezidü
• AntiTg varsa yanlış düşük gösterebilir, eş zamanlı ölçümü 
yapılmalı

Takip
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• Düşük risk ve Tg düşük ise RAI gerek yok. 
• Orta ve yüksek risk I-123 iyot tarama, uyarılmış Tg’e göre 

tedavi
• Ülkemizde I-123 yok, I-131 yapılabilir veya doğrudan  

tedavi
• TSH >30 olmalı, en az 2 hafta önce kesilmeli
• Düşük doz I-131 kullanılmalı (sonradan etkisinin düşük 

olmaması için)

Takip
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Kime I-131 (RAI) yapılır?

•Cerrahi çıkarılamayacak  doku

•İyot tutulumu olan bölgesel, nodal hastalık

•Uzak metastazı olan

Takip
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• RAI tedavisi sonrası izolasyon 2-3 gün
• Tedaviden 4-7 gün sonra TVS
• L-tiroksin tedavisi
• Uzun dönem takibi 
• %15-40 arasında tekrar!!
Küçük yaş, cerrahi yaygınlık
TSH baskılama derecesi, tedaviye yanıt 

Takip
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MESAJLAR

• Çocukluk çağında tiroid nodülü nadir ancak malignite riski yüksek
• Dikkatli değerlendir!!!!
• Öykü/ klinik ve lab bulgular; aile öyküsü, radyasyon, büyük nodül
• Tiroid USG bulguları: büyük/ büyüyen /solid/ hipoekoik/sınır düzensiz/ 

tiroid dışı uzanım/ mikrokalsifikasyon/ nodül vaskülarite artışı
• İİAB Sonucu: Rehberler, diğer risk faktörleri  ve klinik deneyimlerle 

yorumla
• Karar: İzlem/ izlemdeki plan/ cerrahi (cerrahi sınırlar..) : Konsey 
• Tiroid cerrahisinde deneyimli cerrah …….
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TEŞEKKÜRLER
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