Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi T›p Dergisi 2012; 52 (3)

Klinik Çal›ﬂma

T‹RO‹D NODÜLLER‹NDE ULTRASONOGRAF‹K BULGULARIN
‹NCE ‹⁄NE ASP‹RASYON B‹YOPS‹S‹ SONUÇLARINA GÖRE
KARﬁILAﬁTIRILMASI
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Sonuç: Malignitenin ay›rt edilmesi aç›s›ndan tiroid nodüllerinin noninvazif olarak de¤erlendirilmesinde yayg›n olarak kullan›lan USG kriterleri,
malign ve benign gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›k göstermemiﬂtir. Halen malignitenin saptanabilmesi için güvenilir tek bir sonografik bulgu bulunmamaktad›r. ﬁüpheli sonografik bulgular›n bir
nodülde kombinasyonlar halinde bulunmas›n›n
malignitenin tahmin edilmesinde daha duyarl›
olup olmad›¤› geniﬂ serilerde araﬂt›r›lmal›d›r.

Özet
Amaç: Tiroid nodüllerinin ultrasonografi (USG)
bulgular›n›n malign nodüllerin ay›rt edilmesindeki yerinin araﬂt›r›lmas›.
Gereç ve Yöntem: Tiroid nodülü olan ve ince i¤ne aspirasyon biyopsisi istemiyle klini¤imize gönderilen olgular çal›ﬂmaya dahil edildi. Sonografik
olarak, nodüller yap› (solid ya da mikst), ekojenite (hipoekoik, izoekoik ya da hiperekoik), s›n›r
(düzgün ya da düzensiz), periferik halo varl›¤›,
mikrokalsifikasyon varl›¤› ve nodülün vaskülarizasyonu (internal ya da periferik) aç›s›ndan de¤erlendirildi. Sitoloji sonuçlar›na göre benign ve
malign gruplar aras›nda nodüllerin sonografik
özellikleri karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Yaﬂlar› 19 ile 70 aras›nda (ortalama:
45) de¤iﬂen 80 olgu çal›ﬂmaya dahil edildi. Olgular›n % 75’inin (n=60) ‹‹AB sonucu benign, %
7,5’i (n=6) malign ve % 17,5’i (n=14) yetersiz materyal olarak rapor edildi. ‹‹AB sonucu yetersiz
olan olgular istatistiksel analiz yap›l›rken hesaplama d›ﬂ› b›rak›ld›. ‹‹AB sonucu malign ve benign
olan gruplar aras›nda nodül iç yap›s›, ekojenitesi, periferik halo varl›¤›, konturlar, mikrokalsifikasyon varl›¤› ve Doppler US kanlanmas› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k saptanmad› (p>0,05).

Anahtar Kelimeler: Tiroid, nodül, malignite, ultrasonografi, biyopsi.
The comparison of ultrasound findings in
thyroid nodules according to the results of fine needle aspiration biopsy
Abstract
Purpose: To investigate the role of ultrasonographic findings of thyroid nodules in discrimination of malignant nodules.
Materials and Methods: Patients, who have a
thyroid nodule and were referred to our department for fine needle aspiration biopsy, were included into the study. Sonographically, nodules
were evaluated in terms of texture (solid or mixed), echogenity (hypoechoic, isoechoic or hyperechoic), margins (irregular or smooth), presence
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yüz güldürücüdür6,7.
Malign ve benign tiroid nodüllerinin ay›rt edilmesinde, ince i¤ne aspirasyon biyopsisi (‹‹AB) ucuz,
güvenilir ve emniyetli bir yöntem olarak kabul
görmektedir8. Ancak, hangi nodüllere ‹‹AB yap›lmas› gerekti¤i tart›ﬂmal› bir konudur. ‹‹AB için
nodül seçiminde oldu¤u kadar, ‹‹AB’nin yetersiz
materyal ve yalanc› negatiflik oranlar› nedeniyle
de malignite aç›s›ndan ﬂüpheli sonografik bulgular›n belirlenmesi önem kazanmaktad›r5,9.
Çal›ﬂmam›zda tiroid nodüllerinin çeﬂitli USG
özelliklerini ‹‹AB sonuçlar›na göre malign ve benign gruplar aras›nda karﬂ›laﬂt›rarak, USG’nin
malign nodüllerin tan›nmas›nda yeri olup olmad›¤›n› araﬂt›rmay› amaçlad›k.

of a peripheral halo, presence of microcalcifications, and vascularization of the nodule (peripheral or internal). According to the cytological results, sonographic features of the nodules were
compared between benign and malignant groups.
Results: Eighty patients whose ages ranged
between 19 and 70 (mean: 45) were included into the study. FNAB results were reported as benign in 75% (n=60), malignant in 7.5% (n=6) and
insufficient material in 17.5% (n=14) of the cases. Cases with an insufficient result of FNAB
were excluded from the statistical analysis. There was no statistically significant difference in
texture of the nodules, echogenity of the nodules, presence of a peripheral halo, margins of the
nodüle, presence of microcalcifications, and
Doppler US vascularization in benign and malignant nodules (p>0,05).
Conclusion: US criteria commonly used for noninvasive evaluation of thyroid nodules for discrimination of malignancy, showed no significant
difference between malignant and benign groups. Currently, there is no single reliable sonographic finding for determination of malignancy.
Whether a combination of suspicious sonographic findings in a nodule could be more sensitive
in prediction of malignancy, should be investigated in larger series.
Keywords: Thyroid, nodule, malignancy, ultrasound, biopsy.

Gereç ve Yöntem
Tiroid nodülü nedeniyle ‹‹AB istemiyle klini¤imize
baﬂvuran olgular prospektif olarak çal›ﬂmaya dahil edildi. USG ile saptanan nodülü pür kistik olan
olgular çal›ﬂma d›ﬂ›nda b›rak›ld›. Hastanemiz
etik kurulundan çal›ﬂma ile ilgili izin al›nd› ve tüm
olgular bilgilendirilerek yaz›l› onam al›nd›.
Çal›ﬂmaya al›nan tüm hastalara ‹‹AB iﬂlemi öncesinde 7,5 MHz lineer prob kullan›larak USG incelemesi (Aplio XG, Toshiba, Tokyo, Japonya)
yap›ld›. ‹ﬂlem öncesinde ‹‹AB yap›lacak nodüllerin yap›s› (solid ya da mikst), ekojenitesi (hipoekoik, izoekoik ya da hiperekoik), kontur özelli¤i
(düzgün ya da düzensiz), periferik halo varl›¤›,
mikrokalsifikasyon varl›¤› ve Doppler ile nodülün
kanlanma özelli¤i (internal ya da periferik) de¤erlendirildi ve tan›mlanan özellikler kaydedildi.
‹‹AB iﬂleminde hasta supin pozisyonda iken,
omuz alt›na yerleﬂtirilen bir yast›k ile baﬂ› hafif hiperekstansiyona getirildi. Ciltte giriﬂ yap›lacak
bölgeye %10 lidokain ile sprey anestezi uyguland›. Cilt önce povidon iyodür ve sonra alkol ile ›slat›lm›ﬂ gazl› bez ile silinerek temizlendi. Aspirasyon, 22 ve 21 G i¤neler ve 10-20 cc enjektörler
kullan›larak gerçekleﬂtirildi. Aspirasyon esnas›nda i¤nenin ucunun nodül içerisinde oldu¤u sonografik olarak takip edilerek, ileri geri hareketlerle negatif bas›nç uyguland›. ‹ﬂlem yap›lan bölgeye birkaç dakika bas›nç uygulanarak hemostaz sa¤land›. Elde edilen materyaller patologlar

Giriﬂ
Ultrasonografi (USG) kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas› ile asemptomatik hastalarda saptanan tiroid
nodülü say›s› günden güne artmaktad›r 1,2. Tiroid bezinin nodüler hastal›¤› ülkemizde yayg›n
olarak görülmekte olup, çeﬂitli bölgelerde yap›lan
çal›ﬂmalarda nodüler guatr prevalans› %62’ye
varan oranlarda bildirilmektedir3,4. Tiroid nodüllerinin de¤erlendirilmesinde, benign ve malign ayr›m›n›n yap›lmas› önemlidir 5. Tiroid kanseri popülasyonda % 1 oran›nda görülmekte olup, endokrin sistem maligniteleri içerisinde en s›k görülenidir6. Erken saptanarak tedavi edildi¤inde iyi
diferansiye tiroid kanserinin prognozu oldukça

127

Tiroid nodüllerinde ultrasonografik bulgular›n ince i¤ne aspirasyon biyopsisi sonuçlar›na göre karﬂ›laﬂt›r›lmas›

s›nda hematom, vasküler
yaralanma, rekürren sinir
paralizisi ve pnömotoraks gibi komplikasyonlar izlenmedi.
Olgular›n % 75’inin (n=60)
‹‹AB sonucu benign, % 7,5’i
(n=6) malign ve % 17,5’i
(n=14) yetersiz materyal olarak rapor edildi. Ultrasonografik de¤erlendirmede, nodüllerin 43’ü solid, 37’si ise
mikst (kistik ve solid alanlar
içeren) yap›da iken, normal
tiroid parankimine göre 18
nodül hiperekoik, 34 nodül
izoekoik ve 28 nodül hipoekoik görünümdeydi. Periferik hipoekoik halo 43 nodülde, mikrokalsifikasyon 33
nodülde mevcuttu. Nodüllerin 55’i düzgün s›n›rl›, 25’i düzensiz s›n›rl›yd›.
Doppler US ile kanlanma özelliklerine göre 29
nodülde periferik, 51 nodülde ise internal vaskülarizasyon saptand›. Nodüllerin ultrasonografi bulgular›n›n da¤›l›m› tablo-1’de özetlenmiﬂtir.
Sitoloji ile nodülü malign ç›kan olgular›n tümü
(n=6) kad›n hasta idi. Bunlar›n 5’i papiller karsinom, 1’i foliküler karsinom idi. Malign nodüllerin
4’ü solid, 2’si mikst iç yap›da iken, malign nodüllerin 4’ü hipoekoik, 1’i hiperekoik ve 1’i de izoekoik özellikte idi. Periferik halo, mikrokalsifikasyon ve kontur düzensizli¤i malign nodüllerin
yar›s›nda (n=3) görülürken, Doppler USG ile internal vaskülarizasyon 5 nodülde ve periferik
vaskülarizasyon 1 nodülde saptand›.
‹‹AB sonucu yetersiz olan 14 olgu karﬂ›laﬂt›rmalar yap›l›rken hesaplama d›ﬂ› b›rak›ld›. ‹‹AB sonucu malign ve benign olan gruplar aras›nda
nodül iç yap›s›, ekojenitesi, halo varl›¤›, kontur
özelli¤i, mikrokalsifikasyon varl›¤› ve Doppler
US kanlanma özellikleri aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r
(p>0,05). Nodüllerin ultrasonografik bulgular›na
ve ‹‹AB sonuçlar›na göre da¤›l›mlar› Tablo-2’de
özetlenmiﬂtir.

taraf›ndan yayma ve hücre blo¤u ﬂeklinde haz›rlanarak incelendi.
‹‹AB sitoloji sonuçlar› benign, malign ve yetersiz
materyal olarak 3 gruba ayr›ld›. Sitolojik de¤erlendirme sonucu yetersiz gelen örneklemeler istatistik de¤erlendirmeye al›nmad›. Sitoloji sonucu malign gelen hastalara operasyon önerildi. Sitoloji sonucu benign olanlar takibe al›nd›. Elde
edilen bu sitolojik sonuçlar ile US bulgular› karﬂ›laﬂt›r›ld›. Sitoloji sonucu yetersiz olan olgular istatistiksel analize dahil edilmedi.
‹statistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007& PASS (Power
Analysis and Sample Size) 2008 Statistical Software (Utah, USA) program› kullan›ld›. Çal›ﬂma
verileri de¤erlendirilirken tan›mlay›c› istatistiksel
metodlar›n (ortalama, standart sapma, frekans,
oran) yan›s›ra niteliksel verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Ki Kare veya Fisher’s Exact testi kullan›ld›.
Anlaml›l›k p<0,05 düzeyinde de¤erlendirildi.
Bulgular
19-70 yaﬂlar› aras›nda (ortalama yaﬂ: 45) olan,
13’ü erkek, 67’si kad›n olmak üzere toplam 80
olgu çal›ﬂmaya dahil edildi. ‹‹AB iﬂlemleri sonra-
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Tart›ﬂma
Yüksek rezolüsyonlu USG cihazlar›n›n kullan›m›yla palpabl olmayan
tiroid nodüllerinin saptanmas›nda
art›ﬂ meydana gelmiﬂtir7. USG ile
genel popülasyonda saptanan tiroid nodülleri %70’lere varan oranda
bildirilirken, USG eﬂli¤inde yap›lan
biyopsilerde bunlar›n %5-15’i malignite tan›s› almaktad›r7,10. Bu nedenle, tiroid malignitelerinin henüz
erken dönemde iken saptanarak
tedavi edilebilmesi, benign nodüllerde ise gereksiz cerrahi müdahaleden kaç›n›lmas› için güvenilir tan›
kriterlerine ihtiyaç vard›r. Klinik bulgular güvenilir olmay›p, yaﬂ ve cinsiyet malignite göstergesi olarak
çal›ﬂmalarda de¤iﬂken sonuçlar
vermektedir7,10. Yine, fizik muayene bulgular›n›n malignite ile ba¤lant›s› olmad›¤› gösterilmiﬂtir11.
USG’nin duyarl›l›¤›, derin yerleﬂimli veya küçük boyutlu olmas› nedeniyle palpe edilemeyen nodüllerin
saptanmas›nda çok yüksektir ancak saptanan nodüllere nas›l yaklaﬂ›lmas› gerekti¤i ve hangi nodüllere ‹‹AB yap›lmas› gerekti¤i tart›ﬂmal›d›r5. Tiroiddeki toplam nodül
say›s› (soliter ya da multinodüler tiroid hastal›¤›) ile malignite aras›nda iliﬂki bulunmad›¤› yönünde bulgular vard›r5,10,12. Tiroid bezinde
dominant nodül varl›¤› ve 1 cm’den
büyük nodül varl›¤› gibi parametreler de malignite ile do¤rudan iliﬂkili
bulunmam›ﬂt›r13. Genel bir yaklaﬂ›m olarak, boyutu 10-15 mm’den büyük olan nodüllerin ço¤una biyopsi yap›lmas› kabul görmektedir10. Ancak, tiroid kanserinin öngörülmesinde
nodül boyutunu tek kriter olarak kullanman›n çok
güvenilir olmad›¤› ve subsantimetrik nodüllerde
kanser insidans›n›n büyük nodüllere eﬂit, hatta
daha fazla oldu¤unu bildiren çal›ﬂmalar mevcuttur5,14. Bunun nedeninin, subsantimetrik nodül-

lerde biyopsi karar›n›n sonografik kriterlere dayanarak verilmesi oldu¤u ve sonografik malignite
ölçütlerinin nodül boyutuna göre daha duyarl›
olabilece¤i düﬂünülmektedir7. ﬁüpheli sonografik
kriterlerinin tan›mlanmas›, ‹‹AB için nodül seçiminin yan›s›ra, ‹‹AB’nin yüksek yalanc› negatiflik ve
yetersiz materyal oranlar› nedeniyle cerrahi karar› verilmesinde de rol oynayabilir. Bir çal›ﬂmada,
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malign ve benign gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›k göstermemiﬂtir. Halen malignitenin saptanabilmesi için güvenilir tek bir sonografik kriter bulunmamaktad›r. USG’de malignite ölçütü olarak
öne sürülen kriterlerin nodüllerde tek tek de¤erlendirilmesi yerine, birden fazla bulgunun birarada olmas›n›n malignite ﬂüphesi aç›s›ndan daha
duyarl› olup olmad›¤›n›n geniﬂ serilerde araﬂt›r›lmas› gerekmektedir.

‹‹AB sonucu papiller karsinom aç›s›ndan ﬂüpheli
olan ancak USG ile benign bulgular› olan nodüllerde, eksizyon sonras›nda malignite saptanma
oran›n›n yaklaﬂ›k %26 oldu¤u ve cerrahi planlamas›nda ‹‹AB ve USG bulgular›n›n birbirini tamamlay›c› olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤i ileri
sürülmüﬂtür9.
Tiroid nodüllerinin de¤erlendirilmesinde öne ç›kan sonografik malignite ölçütleri, mikrokalsifikasyon varl›¤›, solid iç yap›, kontur düzensizli¤i,
hipoekojenite ve ön-arka çap›n›n transvers çapa
göre daha fazla olmas›d›r15,16. Nodüllerin ultrasonografik özellikleri ile malignite aras›nda iliﬂki
araﬂt›r›ld›¤›nda literatürde farkl› sonuçlar mevcuttur. Çeﬂitli çal›ﬂmalarda nodülün solid ya da
kistik iç yap›s› ile malignite aras›nda iliﬂki bulunmad›¤› gibi, solid nodüllerde daha fazla malignite saptand›¤› bilgisi genel kabul görmektedir10,13,17,18. Nodül hipoekojenitesi papiller kanserlerde yüksek oranda izlenirken (%72), foliküler kanserlerde daha az (%35) bildirilmiﬂ olup, foliküler neoplazilerin önemli bir k›sm› izoekoiktir19,20. Bizim çal›ﬂmam›zda da, nodülün iç yap›s›
ve ekojenitesi benign ve malign gruplar aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k göstermemekteydi (p>0.05). Komplet periferik halo yoklu¤u ve
internal vaskülarizasyon da literatürde çeﬂitli çal›ﬂmalarda, malignite ile iliﬂkili olabilecek bulgular
olarak öne sürülmüﬂtür13,17. Yine, literatürde malignite ölçütü olarak yayg›n kabul gören mikrokalsifikasyon varl›¤› ve kontur düzensizli¤i de bizim
serimizde iki grup aras›nda anlaml› farkl›l›k göstermemekteydi10,13. Bunun nedeninin, serimizde
malign olgular›n say›s›n›n az olmas› olabilece¤ini düﬂünmekteyiz. ﬁengöz ve ark. da, bizim bulgular›m›zla paralel olarak, nodülün iç yap›s›, ekojenitesi, kontur özelli¤i gibi USG özellikleri ile malignite aras›nda anlaml› iliﬂki saptamam›ﬂt›r21.
Multinodüler guatrl› olgularda, dominant nodüller
ve dominant olmayan ancak ultrasonografik olarak ﬂüpheli malignite ölçütü bulunan nodüller
aras›nda da malignite oranlar› aç›s›ndan fark
saptanmam›ﬂt›r19.
Sonuç olarak, çal›ﬂmam›zda malignite aç›s›ndan
tiroid nodüllerinin noninvazif olarak de¤erlendirilmesinde yayg›n olarak kullan›lan USG kriterleri,
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