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Özet 

Bu çalışmada ilk girişim esnasında santral lenf diseksiyonu (SLD) yapılmamış olan 

papiller tiroid kanserli (PTK) hastalarda santral kompartman nüksü (SKN) ve mortalite 

oranları incelendi. 

Bu amaçla Ocak 1988 ve Aralık 2002 tarihleri arasında PTK nedeniyle ameliyat 

edilen 343 hastanın kayıtları incelendi.Ameliyat sonrası ortalama takip süresi 9 ± 4 yıl 

idi. Yirmi iki (% 6) hastada lokorejyonel nüks saptandı. Nüks yerleşimi 16 hastada 

lateral, 2 sinde santral ve 4 hastada ise her iki kompartmanda idi. SKN oranı % 2 

olarak bulundu (6/343). Beş hasta (% 2) PTK nedeniyle kaybedilmiş olup mortalite 3 

hastada lokorejyonel invazyon (trakea ve özefagus invazyonu), 2 hastada ise uzak 

metastaz sonucu gelişti. İleri yaş (≥ 60), tanı esnasında lateral servikal lenf ganliyon 

metastazı bulunması, primer tümör çapının ≥ 3 cm olması, mikroskopik tiroid dışı 

yayılım ve agresif histolojik alt tip (diffüz sklerozan, yüksek silendirik, az diferansiye 

PTK) SKN ve mortalite açısından risk faktörleri olarak saptandı (p=.0001). Sonuç 

olarak tanı esnasında lateral lenf gangliyon metastazı olan, ileri yaş (≥ 60), primer 

tümör çapı ≥ 3 olan ve agresif histolojik alt tipler saptanan hastalarda ilk girişimde 

santral lenf diseksiyonu (SLD) yapılmasının SKN ve mortalitenin önlenmesi 

bakımından önemli olabileceği bulundu. 

GİRİŞ 

Papiller tiroid kanseri (PTK)  tiroid bezin en sık görülen malign tümörü olup 

prognozu çok iyidir. PTK li hastalarda bölgesel lenf gangliyon metastazı sık gelişir ve 

ilk tanı anında % 40 a ulaşan oranlarda  bu tip metastaz saptanabilir. Lenfatik 

tutulumda birinci bölge ipsilateral servikal santral kompartman olmakla birlikte 

ipsilateral lateral kompartmanda da aynı sıklıkta tutulum görülür. Makroskopik olarak 



lenf tutulumu saptanan PTK li hastalarda ilk girişimde  terapötik lenf diseksiyonu  

uygulanması kabul edilen bir yaklaşım olmakla birlikte, makroskopik gangliyon 

saptanmayan hastalarda rutin santral lenf diseksiyonu (SLD) tartışmalıdır.  Proflaktik 

lenf diseksiyonu uygulanması ile nüks oranının azaldığı ve sağkalımın arttığını 

gösteren geniş randomize çalışmalar yoktur. Ancak, deneyimli merkezlerde 

uygulansa dahi total tirodektomiye ek olarak santral diseksiyon yapılması kalıcı 

hipoparatiroidi ve istenmeyen rekürren sinir hasarı riskini arttırabilir. Santral lenf 

diseksiyonundan en fazla yarar görecek olan hasta grubunun saptanması bu çelişkiyi 

çözebilir.  

Bu çalışmada ilk girişimde SLD uygulanmamış olan PTK li hastalarda santral 

kompartman nüksü (SKN) ve mortalite oranının yanısıra yaş, cins, tanı esnasındaki 

klinik bulgular ve histopatolojik özelliklerin bu oranlar üzerine etkisi araştırıldı.  

HASTALAR VE METOD 

İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı' nda 

Ocak 1988 ve Aralık 2008 tarihleri arasında iyi diferansiye tiroid kanseri nedeniyle 

592 hastaya cerrahi tedavi uygulandı. 2002 öncesi dönemde preoperatif iyi 

diferansiye tiroid kanseri tanısı olan hastalarda klinik olarak santral bölgede lenfatik 

tutuluma işaret eden şüpheli ultrasonografi (US) bulguları veya peroperatif bulgular 

olmadığı takdirde bu hastalara rutin SLD uygulanmamıştır. Tedavi edilen 592 

hastadan Ocak 1988 ve Aralık 2002 arasında  SLD olmaksızın tiroidektomi 

uygulanan ve tümör çapı > 1cm (veya radyoaktif iyot ablasyon endikasyonu olan 

herhangi bir  çap) olan 343 PTK li hasta  bu çalışma kapsamına alındı. Selim guatr 

tanısı ile ameliyat edilen ve okkult veya insidental papiller tiroid mikrokanseri 

saptanan hastalar çalışma kapsamı dışında bırakıldı.  

Demografik veriler, tanı esnasındaki klinik bulgular, tiroidektomi endikasyonları 

ve genişliği, PTK nin histopatolojik özellikleri yanı sıra SKN, uzak metastaz ve PTK 

ne bağlı mortalite oranları retrospektif olarak incelendi. Preoperatif inceleme 

döneminde fizik muayene, tiroid hormon düzeyi tayini, boyun US, tiroid sintigrafisi ve 

ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) uygulandı. Boyun US ve tiroid sintigrafisi 

sırasıyla 237 ve 106 hastada uygulandı. İİAB 122 hastada uygulanmış olup, 100 

hastada tiroid nodülleri ve 22 hastada ise palpabl lateral servikal lenf gangliyonlarına 

İİAB uygulandı.  

 Fakültemizde tiroid kanserli hastaların ameliyat sonrası tedavisi cerrahi ve 

endokrinoloji bölümlerinin işbirliği ile sağlanmaktadır.  Hastaların radyoaktif iyod (RAI) 



ablasyon tedavisine sevkedilebilmesi için tiroid stimulan hormon düzeyinin 30 mIU/L 

nin üzerinde olması gereklidir. Bu çalışmada tümör çapı 1.5 cm den büyük olan PTK 

li hastalar, veya tümör çapından bağımsız olmak kaydıyla; tiroid kapsül veya tiroid 

dışı invazyon, multisantrisite (3 veya daha fazla odak), agresif tümör tipi, veya 

bölgesel lenf gangliyonu metastazı olan hastalarda RAI ablasyon tedavisi uygulandı. 

Diffüz sklerozan, yüksek silendirik ve az diferansiye PTK agresif tip olarak kabul 

edildi. RAI ablasyon tedavisini takiben 12 ay sonra 5 mci RAI ile tüm vücut taraması 

yapıldı. RAI ablasyon tedavisi uygulanan hastalarda  hasta hipotiroid iken serum 

tiroglobulin düzeyinin <2 ng/ml olması ile birlikte I-131 ile yapılan tiroid ve tüm vücut 

taramasında tiroid yatağı veya uzak bölgelerde tutulum olmadığı kanıtlandı. Bu 

hastalara baskılayıcı dozda tiroid hormonu  verildi. Ameliyatı takip eden ilk iki yıl 

süresince 6 ay aralıklarla, daha sonra yıllık olmak üzere boyun US ve serum 

tiroglobulin düzeyi tayini yapıldı.Takip esnasında serum tiroglobulin düzeyinde 

yükselme saptanan hastalarda I-131 ile tiroid ve tüm vücut taraması yapıldı. Ameliyat 

sonrası takip süresi 4-20 yıl arasında değişmekle birlikte ortalama süre 9 ± 4 yıl 

saptandı. Bu çalışmaya alınan hastalar takip süresi içinde SKN olup olmamasına 

göre iki gruba ayrıldı. SKN gelişmeyen hastalar (n=337) grup 1, SKN gelişen hastalar 

ise (n=6) grup 2 olarak sınıflandırıldı. Santral kompartmanda palpe edilen veya US ile 

saptanan nüks hastalık SKN olarak tanımlandı. İlk ameliyatta SLD uygulanmamış 

olan PTK li hastalarda yaş,cins, tanı esnasındaki klinik bulgular ve histopatolojik 

özelliklerin SKN ve hastalığa bağlı mortalite üzerine etkisi incelendi. İstatistik 

değerlendirmede uygunluk durumuna göre Mann-Whitney veya Student t testi 

kullanıldı. Zaman bağımlı değişkenlerin değerlendirilmesi için Kaplan-Meier metodu 

ve log rank test uygulandı ve p<.05 anlamlı kabul edildi.  

SONUÇLAR 

 Santral kompartman nüksü ve mortalite 

  İlk ameliyatında SLD uygulanmamış olan 343 PTK li hastanın 22 (% 6) sinde 

lokorejyonel nüks gelişti. Nüks 16 hastada lateral, 2 sinde santral ve 4 hastada ise 

her iki kompartmanda yerleşimli idi. Lokorejyonel nüks gelişen 22 hastada 30 girişim 

uygulandı (Tablo 1). Ameliyatların büyük kısmını lateral kompartman nüksleri 

nedeniyle yapılan tek taraflı modifiye radikal boyun diseksiyonu oluşturuyordu. Altı (% 

2) hastada SKN gelişti. Bu 6 hastanın özellikleri Tablo II de özetlenmiştir. Ameliyat 

sonrası SKN için ortalama süre 48 ay olarak saptandı. SKN nüksü gelişen 6 hastanın 

4’ünde  SLD, 2 sinde ise santral nükse bağlı lokal invazyon nedeniyle tümör 



eksizyonu uygulandı (Tablo I). SKN olan 2 hastada tümör invazyonu nedeniyle trakea 

rezeksiyonu uygulandı. Trakea rezeksiyonu gereken hastaların hiçbirinde ilk ameliyat 

esnasında tiroid dışı tümör invazyonu saptanmadı. Trakea rezeksiyonu uygulanan 

hastalardan biri trakea invazyonu sonucu kaybedildi. Diğer hastada  ise (Tablo II, 

hasta 1) devam eden SKN ve akciğer metastazına bağlı malign efüzyon mevcuttur.  

 Altı hastada akciğer ve iki hastada ise beyin olmak üzere 8 (% 2) hastada 

uzak metastaz gelişti. Beş hasta (4 kadın ve 1 erkek) PTK nedeniyle kaybedilid ve bu 

5 hastanın tümünde SKN’ü mevcuttu. Hastalığa bağlı mortalite % 2 bulundu.  

Preoperatif ve peroperatif bulguların SKN ve mortalite ile ilişkisi 

 SKN veya mortalite gelişen hastalarda gelişmeyenlere göre ortalama yaş daha 

yüksek bulundu (sırasıyla, 58 ± 9 vs 43 ± 13 yıl veya  59 ± 8 vs 43 ± 13 yıl, p = .01) 

İleri yaş (> 60) yüksek SKN ve mortalite oranları ile ilişkili bulundu (Tablo III, Şekil 1). 

Cinsin SKN ve mortalite oranları üzerine anlamlı etkisi saptanmadı (Tablo III). Toplam 

343 hastanın 212’ sine (% 62) total (n = 138) veya totale yakın (n = 74) tiroidektomi, 

ve 83’üne ise ((24%) bilateral sub-total rezeksiyon uygulandı. Başka merkezlerde 

subtotal rezeksiyon uygulanan 48 (% 14) hastaya kliniğimizde tamamlayıcı 

tiroidektomi yapıldı.  Tek taraflı (n = 35) veya bilateral (n = 8) modifiye radikal boyun 

diseksiyonu 43 (13%) hastada uygulandı. Bu hastalarda lenf diseksiyon endikasyonu 

preoperatif kanıtlanan metastaz (n=22) veya ameliyat esnasında saptanan büyük lenf 

gangliyonları (n=11) idi. Lateral lenf diseksiyonu uygulanan 43 hastada  makroskopik 

santral lenf gangliyonu olmadığı için SLD uygulanmadı. Takip süresince SKN gelişen 

6 hastanın ikisinde ilk ameliyat esnasında tiroid dışı tümör yayılımı saptandı, ancak 

ilk ameliyatta bu hastaların hiçbirinde makroskopik residuel doku bırakılmadı (Tablo 

II). SKN ve mortalite ile histopatolojik özellikler arasındaki ilişki Tablo IV de 

özetlenmiştir. Lateral lenf gangliyon metastazı 42 (% 12) hastada mevcut olup, bu 42 

hastanın 5’inde (% 12) takip esnasında SKN gelişti (Tablo II).SKN ve mortalite 

gelişen ve gelişmeyen hastalar karşılaştırıldığında, SKN ve mortalite gelişenlerde 

tümör çapının daha büyük olduğu saptandı (Tablo V). Primer tümör çapı ≥ 3cm, 

mikroskopik tiroid dışı yayılım, tanı esnasında lateral servikal lenfatik yayılım ve 

agresif tip PTK olması durumlarında SKN ve mortalite oranlarının anlamlı şekilde 

arttığı saptandı (Tablo V, Şekil 2 ve 3). Primer tümör çapı 3 cm den küçük olan hiçbir 

hastada SKN ve mortalite gelişmedi (Şekil 2). Multisentrisite ile SKN veya mortalite 

arasında anlamlı ilişki saptanmadı (Tablo V).  

 



TNM sınıflaması ile SKN ve mortalite arasındaki ilişki 

 PTK li hastalar TNM sınıflamasına göre sınıflandırıldığında hastaların büyük 

bölümünün (% 88) evre I olduğu saptandı (Tablo VI). SKN ve mortalite oranları evre 

III ve IV hastalarda, evre I ve II hastalara göre daha yüksek oranda saptandı (Tablo 

VI).  

TARTIŞMA 

 Bu çalışmada ilk ameliyatta SLD uygulanmayan PTK li hastalarda klinik 

sonuçlar ile birlikte SKN ve mortalite açısından risk faktörleri incelendi. Primer olarak 

SLD uygulanmayan hastalarda SKN oranı % 2 bulundu. Hastalığa bağlı mortalite % 2 

saptandı. İler yaş(> 60), tanı esnasında lateral servikal lenf metastazı, tümör çapı≥ 3 

cm, mikroskopik tiroid dışı yayılım, ve agresif tip PTK olması durumlarında SKN ve 

mortalite oranlarının anlamlı şekilde arttığı saptandı.  

 PTK li hastalarda en sık nüks bölgesel lenf gangliyonlarında görülür. PTK li 

hastalarda 25 yıllık takipte lokorejyonel nüks ve mortalite oranları % 10 ve % 5 

bulunmuştur. Bizim çalışmamızdaki lokal nüks ve mortalite oranları bu bulgularla 

uyumludur. Diğer çalışmalarda ileri yaş (> 60), 4 cm den büyük tümör, tiroid dışı 

yayılım, makroskopik lenf gangliyon metastazı, ve agresif tip PTK lokal nüks 

açısından nüks faktörleri olarak saptanmıştır. PTK de lenfatik tutulumun lokal nüks 

oranını arttırdığı ancak sağkalım üzerine olumsuz etkisi olmadığı kanısı ile başlıca 

prognostik skorlama sistemlerinde lenf tutulumu yeralmaz. Ancak son zamanlarda 

yapılan geniş populasyona dayalı bir çalışmada tanı esnasında mevcut olan 

lokorejyonel yayılımın mortaliteyi arttırtığı saptanmıştır. Bizim çalışmamızda da tanı 

esnasında metastatik lateral lenf gangliyonlarının olması halinde SKN ve mortalite 

oranının anlamlı olarak arttığı gösterilmiştir.  

 TNM sınıflaması primer tümörün genişliği (T), bölgesel lenf gangliyonlarında 

metastaz (N), ve uzak metastaz (M) üzerine kurulmuştur. TNM sınıflaması aynı 

zamanda yaşı da göz önüne alır ve tanı esnasında 45 yaş ve üstü olan hastalarda 

prognozun daha genç olanlara göre daha kötü olduğunu varsayar. Yapılan 

çalışmalarda lokal nüks ve mortalite oranları evre III ve IV hastalarda evre I ve II 

hastalara göre daha yüksek bulunmuştur. Bizim çalışmamızda da SKN ve mortalite 

oranları evre III ve IVA hastalarda evre I ve II hastalara göre daha yüksek 

bulunmuştur. 

 PTK li hastalarda klinik veya radyolojik olarak saptanan ve biyopsi, ile  

metastatik olduğu kanıtlanan lateral servikal lenf gangliyonlarının varlığında  



lateral kompartman lenfatik diseksiyon önerilen tedavi şeklidir. Metastatik gangliyon 

olmadığı halde lateral kompartmana proflaktik diesksiyon önerilmez. PTK li 

hastalarda proflaktik santral kompartman (düzey VI) diseksiyonu uygulanması 

tartşmalıdır. “PTK li hastalarda rutin santral kompartman diseksiyonu düşünülmelidir” 

önerisinin yanı sıra santral diseksiyon uygulanmaksızın total veya totale yakın 

tirodektomiyi takiben RAI tedavisi  alternatif bir yaklaşım olarak önerilmiştir.   

 Rutin SLD uygulanmasında en önemli çekince özellikle kalıcı hipoparatiroidi 

olmak üzere morbiditenin artmasıdır. Kalıcı hipoparatiroidi oranları % 5 il3 % 1 

arasında değişir. Proflaktik SLD uygulanan hastaların % 29 ile % 62 sinde santral 

kompartmanda metastaz saptanmaktadır. Proflaktik diseksiyon lehine görüş tümörün 

maksimum temizlenmesi ile daha düşük nüks oranı, daha iyi sağkalım ve santral 

bölge reoperasyonlarından kaçınma düşüncesine dayanmaktadır. Nüks PTK 

nedeniyle yapılan santral bölge reoperasyonlarında primer total tiroidektomi veya 

primer SLD ya göre hipoparatiroidi veya rekürren sinir hasarı riski daha yüksek 

olabilir. SLD nin ilk girişimde ve deneyimli merkezde uygulanması  kalıcı 

komplikasyon riskini en aza indirir. Bazı araştırıcılar proflaktik SLD ile kalıcı remisyon 

(özellikle düşük risk hasta grubunda), düşük  tiroglobulin (Tg) düzeyi ve daha net 

lenfatik evreleme sağlandığını savunmaktadır. Rutin SLD muhtemelen hastalığa bağlı 

sağkalım oranını etkilememekle birlikte hızlı remisyon, Tg düzeyi ile daha emniyetli 

takip ve postoperatif RAI tedavisi için daha doğru hasta seçimi açısından avantaj 

sağlamaktadır.  

Diğer araştırıcılar, proflaktik SLD uygulanan ve uygulanmayan hastalar 

karşılaştırıldığında nüks oranı açısından anlamlı fark saptanmadığını ileri sürerek 

metastatik santral gangliyon olmadığı takdirde SLD önermemektedir. Bu araştırıcılar 

proflaktik SLD uygulanan hastaların önemli kısmında metastaz saptanmadığını, 

saptananlarda ise bunların mikrometastazlar olduğunu ve hastalığın tedavi planını 

değiştirmediğini vurgulamaktadır.  

 Proflaktik SLD uygulanan hastalarda yüksek oranda lenfatik metastaz 

bildirilmesine karşın, primer SLD uygulanmayanlarda klinik olarak nüks gelişimi 

nisbeten daha azdır. Bildirilen yüksek santral lenf gangliyon metastaz oranlarına 

karşın daha düşük oranlarda lokal nüks görülmesi arasındaki çelişki makro ve 

mikrometatsazların klinik davranışındaki farklılık ile açıklanabilir. Mikrometastaz lenf 

gangliyonu içinde 2 mm den daha küçük tümör odağı olması şeklinde tanımlanır.  



PTK li hastalarda makroskopik lenf gangliyon metastazı lenf gangliyon nüksü 

açısından çok önemli bir risk faktörüdür. Ancak lenf gangliyonunda mikrometatsaz 

olan PTK li hastalardaki lokal nüks oranı metastaz bulunmayan hastalardaki oranlarla 

eşdeğer bulunmuştur. Dolayısıyla mikrometastazlar veya palpe edilmeyen lenf 

gangliyonlarının sessiz kaldığı ve nadiren klinik önem kazandığı varsayılabilir. 

Postoperatif histopatolojik kriterlere göre uygulanan RAI tedavisi de 

mikrometatsazların yokolmasında etkin olabilir.  

 Santral lenf gangliyon metastazlarının saptanmasında boyun US nin özgüllüğü 

ve pozitif tahmin değeri yüksek olmakla birlikte duyarlılığı düşüktür.Kompartmana 

yönelik lenf diseksiyonundan yarar görecek hastaları daha iyi seçmek suretiyle 

gereksiz ameliyatları önlemek amacı ile sentinel gangliyon biyopsisi önerilmiştir. 

Makroskopik veya US ile saptanan metastazı olmayan hastalarda sentinel gangliyon 

biyopsisi santral metastazları yüksek doğruluk oranı ile saptayabilir. Ancak, SLD den 

yarar görecek hastaların daha doğru saptanması bakımından bu yöntemin etkinliğini 

saptamak için ileri çalışmalar gerekmektedir.   

 Proflaktik SLD den beklenen potansiyel yararların, kalıcı komplikasyon riskine 

üstün geldiği bir hasta grubunun tanımlanması faydalı olabilir. PTK nin düşük 

mortalite oranı ve hastalığın yavaş seyir nedeniyle rutin SLD nin PTK de hastalığın 

seyri üzerine etkisini araştıran prospektif çalışmalar yürütmek zordur. Rutin SLD nin 

yararları ile ilgili kesin kanıtların eksikliğine karşın komplikasyon oranının yüksek 

olması, bu işlemin PTK lı hastalarda rutin uygulanmasına engel oluşturmaktadır.   

 Sonuç olarak, ileri yaş (> 60),tanı esnasında lateral servikal lenfatik tutulum, 

tümör çapı ≥ 3 cm, tiroid dışı yayılım ve agresif tip tümör olan PTK lı hastalarda 

primer SLD santral nüks ve mortaliteyi önlemek açısından faydalı olabilir.Daha genç 

ve tümörü 3 cm den küçük olan ve  klinik ve histopatolojik risk faktörleri taşımayan 

hastalarda primer SLD nin santral nüks ve mortalite üzerine olan etkisini 

değerlendirmek için daha ileri çalışmalara gerek vardır.  

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 1. Grup 2 de lokorejyonel nüks nedeniyle uygulanan ameliyatlar 

 

 

  

Hasta sayısı 

  

 Lateral N  

(n = 16) 

Santral &lateral N  

(n = 4) 

Santral N  

(n = 2) 

Total 

Ameliyat     

MRBD 

(Unilateral) 

18 1  19 

SBD + trakea rezeksiyonu  2  2 

Tümör eksizyonu  1 5 6 

SBD + MRBD (Unilateral)  2  2 

MRBD (Bilateral)  1  1 

Total 18 7 5 30 

MRBD, Modifiye radikal boyun diseksiyonu; CBD, Santral boyun diseksiyonu; N, Nüks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 2. Santral kompartman nüksü gelişen 6 hastanın özellikleri   

 Yaş/cins 

 

Tm çap 

(cm) 

PTC tipi İlk ameliyat bulguları Mortalite 

 

# 1 48/erkek 3 Yüksek 

silendirik 

Bilateral lateral 

gangliyon met 

           _ 

Akciğer met. Hayatta 

 

# 2 70/kadın 4.7 Yüksek 

silendirik 

Ipsilateral lateral 

gangliyon met 

           + 

Trakea ve özefagus inv 

 

# 3 48/kadın 4 Diffüz 

sklerozan 

Ipsilateral  lateral 

gangliyon met 

            + 

Trakea inv 

# 4 61/erkek 5 Az 

diferansiye 

             -             + 

Trakea inv 

# 5 56/erkek 4 Az 

diferansiye 

Ipsilateral lateral 

gangliyon met,tiroid 

dışı yayılım 

 

            + 

Beyin metastazı                      

# 6 62/kadın 3 Yüksek 

silendirik 

Ipsilateral lateral 

gangliyon met, tiroid 

dışı yayılım 

           + 

Beyin ve akciğer 

metastazı 

 

 

Tablo 3. Santral kompartman nüksü ve mortalite ile yaş ve cins arasındaki ilişki 

 Kadın  

(n=276) 

Erkek  

(n=67) 

p  Yaş  60   

(n=42) 

Yaş < 60 years  

(n=301) 

p  

SKN var; n= % 4 (1.4) 2 (3) 0.8 3 (7)  3 (1) 0.001 

Mortalite var;n= % 4 (1.4) 

 

1 (1.5) 

 

0.9 3 (7) † 2 (0.7) 0.001 

SKN, santral kompartman nüksü  

 

 

 

 

 



Tablo 4. 343 hastada histopatolojik özellikler  

 

Histpatolojik özellikler n (%) 

PTMK 165 (48) 

PTK  3 cm 57 (16.6)  

Multisantrisite 122 (35.6) 

Mikroskopik tiroid dışı yayılım 108 (31.5) 

Lateral lenf gangliyom metastazı  42 (12) 

Agresif tip PTK  36 (10.5) 

PTMK,Papiller tiroid mikrokanseri; PTK, Papiller tiroid kanseri 

 

 

Tablo 5.Histopatolojik özellikler ile santral nüks ve mortalite arasındaki ilişki. 

 SKN ve M olanlar   

(n=5) 

 SKN ve M olmayanlar   

(n=338) 

P 

Tumor çapı cm ± SD 3.9 ± 0.8   1.4±1.3 P = 0.0001 

PTK  3 cm          n=(%) 5 (100) 52 (15.4) P = 0.0001 

Primer lateral gangliyon 

metastazı             n=(%)                        

5 (100) 37 (10) P = 0.0001 

Tiroid dışı yayılım *        

                             n=(%)                   

5 (100) 103 (30.5) P = 0.001 

Agressif PTK       n=(%) 5 (100) 31  (  9.2) P = 0.0001 

Multisantrisite      n=(%) 2 (  40) 120 (35.5) 
P=0.9 

 

SKN, Santral kompartman nüksü;M, Mortalite; PTK, Papiller tiroid kanseri;  

* Mikroskopik 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 6. TNM sınıflamasına göre santral kompartman nüksü ve mortalite oranları  

  Evre I 

n= (%) 

Evre II 

n= (%) 

Evre III 

n= (%) 

Evre IV A 

n= (%) 

Total 

  300 (87.5) 24 (7) 6 (1.7) 13 (3.8) 343 

Lokal nüks     n=(%) 

(Santral and lateral) 

 13 (4.3) 2 (8.3) 1 (16.7) 6 (46.2) 22 (6.4) 

SKN                n=(%)  0 0 1 (16.7) 5 (38.5) 6 (1.7) 

Mortalite         n=(%)  0 0 1 (16.7) 4 (30.8) 5 (1.5) 

        Evre I ve II hastalar vs Evre III ve IV A     

Lokal nüks     n=(%)   15/324 (4.6%)  vs 7/19 (36.8%)   p=0.0001 

SKN               n= (%)   0/324 (0%)      vs   6/19 (31.6%)   p=0.0001 

Mortalite         n=(%)   0/332  (0%)     vs   5/19 (26.3%)   p=0.0001 

 

SKN, santral kompartman nüksü  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Şekil 1. 60 yaş altı ve üstü hastalarda santral nüks olmaksızın sağkalım  

 

 

 

 

Şekil 2. Tümör çapı ve tanı esnasında lateral lenf gangliyonu metastazına göre santral nüks 

olmaksızın sağkalım 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Şekil 3. Mikroskopik tiroid dışı yayılım ve agresif tip PTK ne göre santral nüks olmaksızın 

sağkalım 

 

 

 

 

 

 

 

 


