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4. ENDOKRİN CERRAHİ TEMEL EĞİTİM ÇALIŞTAYI 
 

Çalıştay Koordinatörleri: Semih Baskan, Yeşim Erbil, Bahadır Güllüoğlu 
 

15 Kasım 2012 Perşembe, Cornelia Diamond Kongre Merkezi, Belek, ANTALYA 
 
11:00 - 11:15 AÇILIŞ (Amaç, Çalıştayın Tanımı ve Beklentiler) 

Semih Baskan 

 

11:15 - 11:35 Ders 1  "Tiroidde İnsidentalomaya Yaklaşım" 

  1. Radyoloji Açısından  

Artür Salmaslıoğlu 

2. Sitoloji Açısından (Bethesta Sınıflaması) 

Hüseyin Baloğlu 

 
11:35 - 11:50 Soru - Yanıt 
 
11:50 - 12:10 Ders 2 "Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizması" 

Tamer Akça 
 
12:10 - 12:25 Soru - Yanıt 
 
12:25 - 12:45 Ders 3 "Ailesel Tiroid Kanserleri Yaklaşım" 

Ayşe Sertkaya Çıkım, Kamile Gül 
 
12:45 - 13:00 Soru - Yanıt 
 

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği Arası 

 

14:00 - 14:20 Ders 4 "Tiroid Kanserinde RAI Ablasyonu ve TSH Supresyonu Kime? Ne Zaman? Nasıl?" 

Özhan Özdoğan, Mesut Özkaya 
 
14:20 - 14:35 Soru - Yanıt 
 
14:35 - 14:55 Ders 5 “Persiste/Nüks Hiperparatiroidiye Yaklaşım” 

Manuk Manukyan, Uğur Deveci 
 

14:55 - 15:10 Soru - Yanıt 
 
15:10 - 15:30 Ders 6 “Hiperkortizolizm; Tanı (Biyokimyasal/Radyolojik) ve Tedavi” 

Armağan Tuğrul, Sibel Güldiken 
 

15:30 - 15:45 Soru - Yanıt 
 

15:45 - 16:05 Ders 7 “GEP/NET Patolojik Sınıflama, Tanı (Biyokimyasal /Radyolojik)” 

Serap Erel, Betül Bozkurt 

 
16:05 - 16:20 Soru - Yanıt 



 

16:20 - 16:40 Kahve Molası 

 
16:40 - 17:00 Ders 8 “Makale Kulübü İçin Makale Nasıl Seçilir / Nasıl Sunulur?” 

Bahadır Güllüoğlu 
 

17:00 - 17:15 Soru - Yanıt 
 
17:15 - 17:35 Ders 9 “Etkili Sunum Teknikleri” 

Yeşim Erbil 
 

17:35 - 17:50 Soru - Yanıt 
 
17:50 - 18:10 Ders 10 “Makale Analizi Nasıl Yapılır?” 

Zafer Cantürk 
 

18:10 - 18:25 Soru - Yanıt 
 
18:25 - 18:30 KAPANIŞ 
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TİROİDDE İNSİDENTALOMAYA YAKLAŞIM 

 
1. RADYOLOJİ AÇISINDAN 
Dr. Artür SALMASLIOĞLU 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Genel Cerrahi AD 

EDİRNE 
 

2. SİTOLOJİ AÇISINDAN (Bethesta Sınıflaması) 
Dr. Hüseyin BALOĞLU 

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 
İSTANBUL 



 Tiroidde  
İnsidentalomaya Yaklaşım:  

Sitoloji Açısından  

Prof. Dr. Hüseyin BALOĞLU 

15 Kasım 2012, Perşembe  



15-25 gr 

 

Lobüllerden oluşur. 

 

30-40 folliklül / lobül  

 

Follikül çapı 200um 



Folliküllerin boyu ve follikül hücrelerinin yapısı tiroidin aktivitesi ile 
yakından ilişkilidir; 
 Hipertiroidizmde follikül hücreleri uzun kolumnar, 
 nukleusları hafif geniş, sitoplazmaları Kolloid vakuolerinden 
zengindir. 
  
 Radyoaktif ilaç tedavisi alanlarda atrofiyle  sonuçlanan bir 
dizi hücresel değişiklikler oluşur 
 
 Antitiroid ilaç alanlarda tiroid follikül  hücrelerinde belirgin 
hiperplazi olabilir. 
 
Onkositik hücreler; hastalıksız tiroid glandında da görülebilir. 
Onkositik değişimin neden meydana gelir? 



TİROİD HASTALIKLARI 

 
Nodüler  > Diffüz  

 
Tiroid kanserlerinin de büyük bir çoğunluğu tiroid 
nodülü  şeklinde prezente olur,  
ancak tiroid nodüllerinin çok az bir kısmı maligndir.  
 
Bu durumda tiroid nodüllerinin yönetimi önemli bir 
konsept olmaktadır. 



TİROİD NODÜLLERİNE MULTİDİSİPLİNER 
YAKLAŞIM 

• Klinik değerlendirme  
• Servikal LN durumu 
• Tiroid glandının anatomik olarak değerlendirmesi  
  Normal lokalizasyonunda ? 
  Normal boyutlarında ? 
  Büyümüş ? => Diffüz, Nodüler => Tek/Çok 
• Nodülün varlığı durumunda;  
  Boyutları 
  Yapısı: solid / kistik / solid-kistik oluşu (USG) 
• Tiroid glandının fonksiyonel değerlendirmesi  
   I 131 ile Sintigrafi , THS, T3 / T4, Tg, ATgAb)  



Tanısal yaklaşım 
 

Risk yönetimi 

İnsidentaloma 



Ultrasonıgrafik insidens: % 9 

 

İİAB indikasyonu: 

 

  - US bulguları ile malignite yönünde kuşku var 

  - > 1 cm (TSH supresyonu yok) 



US verilerine göre risk dağılımı 

 

Solid nodül    Kanser riski:  %21 

Miks nodül     %12 

Kistik nodül     %7 

 

I Sintigrafi verilerine göre risk dağılımı 

 

Cold (%80-85)   Kanser riski:  %16 

Warm (%10-15)    %9 

Hot (%5)      %4 

 



Riske ilişik istatistiksel bilgiler önemli ancak,   

 

İİAB yönlendiricidir : 



İİAB’ nin değeri 



FNA uygulamasında Amaç cerrahi tedavi için 
hastaların seçimi için, tanısal amaçla kullanılır * 
 
 Pozitif sonuçlar dikkate alınır 
 Negatif sonuçlar gerektiği şekilde yönetilir 



Tiroid neoplazilerinin tanısında İİAB 
sonuçlarına katkı sağlayacak (yardımcı)  

diğer yöntemlere ihtihaç var mıdır?  

Bethesda 2009    % Malignite riski  Öneri 

 

Nondiagnostik / Yetersiz     İİAB tekrarı (>3ay) 

 

Benign    0-3   Klinik takip 

 

FLUS/AUS   5-15   İİAB tekrarı (>3ay) 

 

Folliküler neoplazi / FN kuşkusu 15-30   Lobektomi 

 

Malignite yönünde kuşkulu  60-75   Lobektomi/Tiroidektomi 

 

Malign    97-99   Tiroidektomi 

  



Tiroid kanserlerinin tanısında / 
ayırıcı tanısında daha etkili tanı 

yöntemlerine  
ihtiyaç duyulmaktadır 

 



Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 Dec;131(6):964-7  
 

Section of Otolaryngology--Head and Neck Surgery, Department of Surgery, Head and Neck 

Oncology, Helen F. Graham Cancer Center, CHristiana Care Health Services, Newark, Deleware, 

USA. RobertLWitt@aol.com 

 

A comparison of the results of  

monolayer versus smear cytopreparatory techniques 

for fine-needle aspiration in 100 consecutive patients 

undergoing thyroidectomy: a surgeon's perspective. 
 
Witt RL. 

 

SIGNIFICANCE:  

CS provides greater assurance to the patient and the surgeon 

that a thyroid nodule with a FNA interpreted as benign can be 

observed.  

A higher percentage of patients with malignant tumor will 

receive thyroidectomy with the use of CS technique for FNA.  



Diğer 

uygulamalar ? 



  Endocr Pathol. 1998 Winter;9(1):287-292. 

Clonality in Thyroid Nodules: The Hyperplasia-Neoplasia 

Sequence. 

 

Baloch ZW, LiVolsi VA. 

 

MD, PhD. 

 

The literature on this topic is reviewed and an attempt is made to 

explain the available data.  

In the absence of a clear understanding of the biological impact and 

potential of these molecular events, a recommendation is made for 

continued use of current histomorphologic nomenclature when 

diagnosing such thyroid lesions in the day-to-day practice of 

surgical pathology.  

 
* Monoklonal patch’ler tiroidde bazen çok büyük olabilir, neoplazi yönündeki sonuçları dikkatli yorumlayın 





Thyroid Neoplasia Study Group: Telomerase activity in thyroid 

fine needle aspirates.  
 
Department of Pathology, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Autonomous University, Barcelona, Spain. Acta Cytol. 2004;48(6):818-24 

Mora J, Lerma E;  
 

102 thyroid nodules were studied:  
70 in FNA samples: 57 nodules of the goiter, 1 adenoma, 7 papillary carcinomas, 1 medullary carcinoma and 1 

lymphoma 

32 in frozen tumors:5 follicular adenomas, 4 follicular carcinomas and 23 papillary carcinomas 

 

RESULTS:  
TA was negative in the 57 nonneoplastic nodules and 6 follicular adenomas  

TA was positive in 3 of 4 follicular carcinomas and 10 of 30 papillary carcinomas.  

TA was specificity 100%.  

TA sensitivity was 41.4%  

Sensitivity for malignancy was higher (85.7%) in FNAs than in TA.  

CONCLUSION:  

TA seems highly specific for neoplasms of the thyroid. Further studies are 

needed to confirm whether TA detection could contribute to identifying neoplasms 

when FNAs are inconclusive for malignancy and in cases of scanty material. 



Rosai & Ackerman’s Surgical Pathology, 2011 



Diagn Cytopathol. 2011 Jun;39(6):424-7. doi: 10.1002/dc.21406. Epub 2010 Jul 6. 

A valuable adjunct to FNA diagnosis of papillary thyroid 

carcinoma: in-house PCR assay for BRAF T1799A (V600E). 
Kucukodaci Z, Akar E, Haholu A, Baloglu H. 

Department of Pathology, GATA Haydarpasa Training Hospital, Kadikoy-Istanbul, Turkey. 

drzkpat@ttmail.com 

 

Abstract 

• The diagnostic approach to thyroid nodules generally starts with FNA cytology. However, 

approximately one-fifth of cytologic evaluations yield indeterminate cytological findings but only 

20% of cases with indeterminate thyroid nodule cytology have a cancer diagnosis, emphasizing 

the need for an effective ancillary test based on FNA material to help prevent unnecessary 

surgery. Detection of BRAFV600E mutation, the genetic signature of papillary thyroid carcinoma 

(PTC) in FNA material provides an invaluable diagnostic adjunct to overcome the limitations of 

FNA cytology. There are many ways to detect V600E, such as direct DNA sequencing, allele-

specific PCR and hybridization-based colorimetric methods. In this study, a newer simple PCR 

method is presented that removes requirements for sequencing special equipment and 

commercial kits. Two forward primers including the mutant sequence specific (F2), and one 

common reverse (R) primer were optimized to generate a 241 bp fragment (F1R), an internal PCR 

control, and a 141 bp fragment (F2R) denoting the presence of V600E. Sensitivity studies 

revealed that the assay is capable of detecting V600E even in 1 ng of DNA. Direct sequencing 

data of 241 bp F1R fragment proved the specificity of the assay. For validation studies of the 

sequence specific multiplex PCR assay, archival FNA slides were used in a group of thyroid 

lesions including PTC, follicular carcinoma, follicular adenoma, Hashimoto thyroiditis, and benign 

thyroid nodules. The newer PCR-based method presented in this study is a practical, inexpensive 

one-step assay to detect the BRAF T1796A mutation on FNA samples. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kucukodaci%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20607744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kucukodaci%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20607744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kucukodaci%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20607744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Akar%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20607744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haholu%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20607744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haholu%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20607744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haholu%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20607744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baloglu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20607744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baloglu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20607744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baloglu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20607744


In all the cases, the presence of the genetic alteration was 

confirmed in the surgically resected tumor.  

(Bu uygulama için FNA materyali yeterli) 

 

The identification of BRAF mutation and RET/PTC refined the 

diagnosis of PTC in five of 15 samples that were considered 

either indeterminate or insufficient at cytology.  

 

No mutation was found in aspirates of follicular adenomas and 

nontoxic nodular goiters.  

(Tekniğin pozitifi tahmin değerinin %100, spesifisitesi %100) 

 

These results indicate that BRAF mutation and 

RET/PTC rearrangements are molecular markers 

of PTC that can be applied to FNA in adjunct to 

traditional cytology. 



İİAB  UYGULAMASI  



A "fine needle," 22 gauge or smaller diameter (eg, 23, 25 gauge)  

SAFE :  Simple, Accurate, Fast, Economic 



Yapıldığı eski yıllarda etkisi bilinmmiyor ancak 1940 larda 
kesintiye uğradığı görülüyor: 
 
"Aspiration biopsy is…dangerous because of the 
possibility of transplanting malignant cells into the tissue 
through which the needle passes“ 
 
Bu idda kanıta gerek duyulmaksızın kabullenilmiş 
görülüyor, 
ve böylece de FNA daki gelişmeler yaklaşık bir 
jenerasyon boyunca duruyor. 



Amerikada uygulamalar;  
yayılıyor ve bunların içinde tiroid glandı da yer 
alıyor : Dr. Friedman, Dr. Kini 
 
 
Avrupada uygulamalar;  
Tiroid bezine FNA uygulamasını ilk kez  
Dr. Söderström 1952 yılında dökümante edmiştir. 
Dr. Löwhagen çok geniş serilere ulaşmıştır.  



FNA uygulaması nasıl olmalıdır ? 

 
Çok hızlı ve seri bir şekilde başlanıp bitirilmelidir : *  

 



Yeterlilik kriterleri  

Bethesda 2009 
 

- Tanısal veri var ise yeterlilik kriteri aranmaz 

 

- Tercihen tek lamda, herbiri en az 10 hücreden 

oluşan 6 farklı tirosit grubunun varlığı (= 6X10) 



İİAB uygulamaları neleri değiştirdi ?  

 

Before  

the introduction of FNA biopsy, using the conventional diagnostic 

modalities previously discussed,  

only about 10% to 25% of all surgically removed nodules turned 

out to be malignant  

 

(a 75% to 90% false-positive result rate!).  

 

After 

Thyroid surgery entails a risk of significant morbidity, and even 

mortality. Although the perfect test has yet to be devised,  

 

adding FNA biopsy to the armamentarium has  

reduced the number of operations by about half and at the same 

time has at least doubled the proportion of cancers found at 

surgery 



Dağılım 

Follikül hücre kökenli (>%90) 

• PTC: %80-85 

• FTC: %10-15  (~ %5’i PTC-Folliküler varyant*) 

• Onkositik karsinom: %3-5 

 

C/Parafolliküler hücre kökenli: %5-9 

İmmün hücre kökenli: %1-3 

Stromal hücre kökenli: <%1 
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TİROİD KANSERİNDE İNVAZYON VE 
METASTAZ MEKANİZMASI 

 
Dr. Tamer AKÇA 

Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi AD 

MERSİN 



TİROİD KANSERİNDE İNVAZYON 
ve METASTAZ MEKANİZMALARI 

Doç. Dr. Tamer Akça 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Genel Cerrahi A.D.  

Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi 



 

• mezenkimalizasyon 

• çeşitli stromal faktörler 

– bazı protein ve reseptörlerin ekspresyonlarının 
artması veya azalması ile 

• genetik ve epigenetik değişiklikler  

• çeşitli sinyal yolaklarının aktivasyonu  

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 2 



epitelyal solid kanserler 

• dediferansiyasyon 

– neoplazi hücresinin ana yerleşim yerinden 
ayrılması 

• kaçış 

– interselüler adhezyonun ortadan kalkması veya 
zayıflaması  

• tümör hücresinin migratuvar potansiyel kazanması ile 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 3 



epitelyal solid kanserler 

 

• invazyon ve metastaz  

– malign hücrenin migratuvar özellik kazanması 

 

• proliferasyon ile invazyon ve metastaz 
mekanizmaları farklı 

 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 4 



epitelyal tiroid kanserleri 

invazyon ve metastaz hipotezleri 

 

• tek hücre migrasyonu (Epitelyal-Mezenkimal 
Geçiş; EMG)  

 

• kollektif hücre migrasyonu 

 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 5 



TEK HÜCRE MİGRASYONU (EPİTELYAL-
MEZENKİMAL GEÇİŞ; EMG) 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz 
Mekanizmaları 

6 



• epitel hücreleri  

– polarize  

– intersellüler kavşaklarda sıkıca bağlı 

– hücre motilitesi/geçişi önlenir 

• mezenkimal hücreler  

– Hareketli 

– sabit intersellüler bağlantılar kurmaz 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 7 



• EMG  

– epiteliyal hücreler intersellüler bağlantılarını 
kaybeder 

– ana dokudan ayrışır 

– mezenkimal benzeri özellik 

• asıl dokudan uzaklara göç 

• embriyogenez sırasında organ gelişimi için 
temel olan doğal bir özellik 

 
Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 8 



EMG’nin moleküler özellikleri  

• hücresel adezyonun kaybından sorumlu olan e-kadherinin 
baskılanması  

• ekspresyonunun azalması 
• hücre iskeletinin yeniden şekillenmesi 
• matriks degrade eden proteazlar ile vimentin ve n-kadherin 

gibi mezenkimal bağlantılı proteinlerin ekspresyonlarının 
artması 

• hareketliliği sağlayacak olan aktin hücre iskeletinin 
(sitoskeleton) Rho-küçük GTPaz’lar tarafından tekrar 
şekillenmesi 

• EMG’nin özgün gen programı olan β-katenin, Snail, ZEB 
benzeri transkripsiyon faktörlerinin nükleer 
translokasyonunun veya ekspresyonlarının artması 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 9 



• tümör-stroma ara yüzünü etkileyen faktörler  
– büyüme faktörü ve reseptörleri  

• tirozin veya serin-treonin kinaz reseptörleri 

• ekstrasellüler matriks ile ilişkili moleküller  
• kollajenler, integrinler, matriks degrade edici proteazlar 

• tip II transmembran serin proteazı olan 
TMPRSS4 
– integrin α 5 ekspresyonunu artırarak  

– e-kadherin ekspresyonunu azaltarak 

 
Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 10 



KOLLEKTİF HÜCRE MİGRASYONU 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz 
Mekanizmaları 

11 



• hücreler arası integrasyon bozulmamış 
• hücreler grup halinde küme ya da dizi şeklinde 

hareket 
• intravazasyon da grup halinde  
• proteaz ve polarize sitoskeletal aktiviteler, 

integrin ile ilişkili olaylarla koordineli 
– fibronektin ile indüklenmiş proliferasyonu uyaran 

integrin kümelenmesi 
– hücre canlılığını koruyan PI3K yolağı  
– hücre migrasyonunda rolü olan kalsiyum/kalsiyum 

kalmodulin bağımlı kinaz II enzimi 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 12 



• sadece kollektif hücre migrasyonu ile de tümör 
invazyonu ve metastazı 

– küçük Rho ailesine ait GTPaz reseptörlerinin 
azalması ile 

• tiroid kanserlerinde  

– kollektif tip migrasyonun yeri? 

– tam ve yalın mekanizması? 

 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 13 



TİROİD KANSERİNDE EPİTELYAL-
MEZENKİMAL GEÇİŞ 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz 
Mekanizmaları 

14 



• EMG epitelyal tiroid kanserlerinin invazyon ve 
metastazında da rol oynamakta 

• E-kadherinin baskılanması / ekspresyonunun azalması  
– tiroid tümörlerinde prognoz daha kötü 

– lenf nodu metastazı daha sık 

• tiroid kanserleri  
– fibronektin ve osteopontin ekspresyonları artar  

– fibronektin tümörün merkezinde daha güçlü ekspresyon 

– osteopontin ise RET/PTC ekspresyonu ile birlikte daha fazla 
eksprese 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 15 



• vimentin  

– EMG’yi regüle eder 

– tiroid kanser hücrelerinin invazivite kazanmaları 
için gerekli 

– aşırı ekspresyonu daha fazla invazyon ve lenf nodu 
metastazı  

– RUNX2 ekspresyonu ile paralel 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 16 



 

• büyüme faktörü reseptörleri 

 

• EGF  

– tek başına veya TGF- ile işbirliği  

– tiroid hücre migrasyonunu indüklemekte 

 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 17 



 

• EMG’yi regüle eden proteinler 

• integrin yolağı, Notch, Mts1, MET, NFB, PI3K, 
1. grup p-21 ile aktive kinaz (PAK)  

• fibronectin 1 

 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 18 



• EMG 

 

• tiroid kanser hücre migrasyonunda önemli  

 

• süreci düzenleyen mekanizmanın ayrıntıları? 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 19 



Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz 
Mekanizmaları 

20 

Akt (Protein Kinaz B ) 
SİNYALİZASYONUNUN ROLÜ 



• PI3K yolağında merkezi bir sinyal molekülü 

– Ras aktivasyonu ve PTEN inaktivasyonu PI3K/Akt 
sinyalizasyon yolağını stimüle edebilir  

– tiroid kanseri gelişiminde kritik rol 

• Akt  

– hücre göçünde düzenleyici  

– insan tiroid kanseri invazyonu ile tiroid kanser 
hücre dizilerinde önemli bir modülatör 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 21 



• çok yakın bir etkileşim 

– tiroid onkojenlerinin aktive ettiği sinyalizasyon 
yolakları  

– EMG’ye bağlı sinyalizasyon yolakları 

 

• tiroid kanseri invazyonu sırasında Akt 
aktivasyonu önemli 

 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 22 



ONKOJENLERİN ROLÜ 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz 
Mekanizmaları 

23 



• Ras ekspresyonu  

– kötü prognoz ve agresivite 

• tiroide özgün aktive N-ras geni taşıyan 
transgenik ratlar 

– kötü diferansiye tiroid kanseri 

• çeşitli hücrelerde ekstraselüler sinyal ile regüle 
kinaz (ERK) ve Akt yolakları aracılığı ile EMG’yi 
uyarmakta 
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• RET/PTC3 geninin yeniden düzenlenmesi  

– papiller tiroid kanserinde ileri derecede metastatik 
potansiyel 
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• BRAF nokta mutasyonları  

– papiller tiroid kanserinde kötü prognoz 

• mutasyona uğramış BRAF  

– ratlarda invaziv papiller tiroid kanser gelişimini tetikler 

– Muc1 ekspresyonu  

– Rho GTPaz aktivasyonu 

• BRAF’ın etkilediği moleküler değişiklikler sonucu  

– BRAF-pozitif papiller tiroid kanseri daha agresif 
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• PPARg-PAX8 geninin yeniden düzenlenmiş hali  

– invaziv foliküler tiroid kanserinde sık  

 

• dominant negatif mutant tiroid hormon 
reseptör b’ye sahip fareler (TRbPV/PV faresi)  

– PPARg yetmezliği  

– spontan folliküler tiroid kanseri  

• insandaki metastatik foliküler tiroid kanserine benzer 
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• MET  

• Ezrin 

• integrin  

• motilite ile ilişkili 
protein-1 

• kadherin P 

Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları 28 

• NEDD5 

• S100A4 

• CST6 

• SPP1 

• DHRS3 

• CXCL14  

• sistatin M 



Sonuç  

• tiroid kanserinde eksprese olan çeşitli 
onkogenler potansiyel olarak invazyon ve 
metastaz ile ilişkili  

– onkogen aracılı tiroid hücre göçü  

– invazyonu  

• kesin mekanizmalar daha fazla araştırmaya 
ihtiyaç göstermekte 
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TÜM YÖNLERİYLE MEME KANSERİ 

22 eğitim kurumu 

64 yazar 

44 bölüm 

650 sayfa  

 

Nobel Tıp Kitabevi 
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• 35 yaşında kadın hasta patoloji sonucu papiller tiroid 

karsinomu 

• 35 yaşında kadın hasta patoloji sonucu medüller tiroid 

karsinomu 

 

• Hasta bize soruyor 

 

1-Çocuklarıma geçer mi? 

 

2-Bu kanser başka kanserlerin habercisi olur mu? 

 



• Öyküsü: ailede başka kimsede tiroid kanseri var mı? 

• Ailede ve indeks vakada tiroid kanseri ile birlikte olabilen 
başka hastalıklar var mı? (MEN, FAP) 

• Tümör klasik görülen tip mi? Veya nadir görülen ve bazı 
hastalıkları spesifik olan bir tip mi? (C hücre hiperlazisi, 
kribriform morular varyant PTC),  

• Tümörün patolojik özellikleri nasıl? ( multifokal, bilateral, 
intraglandüler yayılım) 

• Tümör dışı tiroid dokusunun özelliği nasıl (zeminde kronik 
lenfositik tiroidit veya çok sayıda adenomatoz nodül gibi) 

 



 

Tiroid kanseri  

 
 

%95 follikül epitel hücreleri, differansiye tiroid kanseri 

%5 parafolliküler C hücreleri, medüller tiroid kanseri(MTC) 

 

 

1-Sporadik  

2-Ailesel  

• Familial medüller tiroid kanseri (FMTC) 

• Familial Non Medüller tiroid kanseri (FNMTC) 

 



Ailesel kanserler 

• Sık rastlanan  sorunlar değil 

 

Doğru tanı; hasta bireyin etkin tedavisi  yanında,   aile 

bireylerinde tarama ve izlenecek  önlem yöntemleri 

açısından  önemlidir. 

 





1-Familial medüller tiroid kanseri 

MTC’nin %25’ini oluşturur 

1-MEN2A (%16.6, geç adolesan ve erken adult) 

2-MEN2B (%5, infant ve erken çocukluk) 

3-Non MEN pur (izole) FMTC (%8 , 40-50 yaş) 

 

 

 

 

 

 



İzole 



Patoloji sonucu medüller ise……… 

Tüm yeni tani alan MTC olguları yaşı ne olursa olsun aksi 
 

 kanıtlanmadıkça potansiyel bir familial olgu olarak  
 

düşünülmelidir , iyi bir hikaye ve aile öyküsü alınmalıdır.     



• Hikaye özellikle ailede tiroid hastalığı, hipertansiyon, ölümler 
varsa sebepleri araştırılmalı (ani ölümler feokromasitoma ) 

 
• Fizik muayenede hipertansiyon, Marfonoid görünüm, ağız 

mukozasında norinomlar, sırtta orta hatta kaşıntıli bir dermatoz 
olarak izlenen kutanoz liken amiloidozis araştırılmalıdır. 

 
• laboratuvar olarak günümüzde tüm olgularda ret-protoonkogen 

mutasyon varlığı araştırlılmalıdır. 
 

• Unutulmamalıdır ki bu analiz aile bireyleri için hayat 
kurtarıcı olabildiği gibi karsı karşıya olduğumuz vakanın 
bundan sonraki takiplerinde de son derece değerlidir 

 



FMTC-kalıtım 

OD geçer 

 

• Rearranged during transfection (RET) proto-oncogen’de aktive 
edici germline nokta mutasyonu patogenezde önemlidir. 

 

• Gen 10. kromozom üzerindedir 

 

• MEN2A ve MEN2B’li hastaların hemen hepsinde ve izole 
FMTC’li hastaların ise yaklaşık %87’sinde mutasyon var. 

 

• MEN2’de   genotip  ile fenotip arasında ilişki  çok kuvvetlidir  

  

Spesifik bir mutasyon  belirli bir klinik sendrom  oluşturur 



Exon 11, kodon 634 MEN2A 

Exon 10, kodon 609, 611, 618, 620 izole FMTC 

Exon 16, kodon 918, MEN2B 

Exon 15, kodon 883, MEN2B 



Etkilenen bireylerde öncelikle 

Primer C-hücre hiperplazisi (CCH) 

Sonrasında  erken invaziv medüller mikrokarsinom 

Sonrasında gros invaziv makroskobik MTC izlenir. 

 



FMTC- özellikleri 

Tümör,  

• Multisentrik,  

• Bilateral,  

• Postoperatif değerlendirmede kanser dışındaki tiroid 
dokusunda C hücre hiperplazisi vardır,  

• Daha erken yaşta görülür, K=E 

• Agresivite sıralaması yapacak olursak 

 

• MEN2B > sporadik > MEN2A > izoleFMTC 

 



MEN2A/2B tansını nasıl doğrulayacağız? 

 

 
• RET analizi yapılacak 

• Birinci derece akrabalarda MEN2A/2B klinik özellikleri 

olacak 

 



İzole FMTC nasıl doğrulayacağız ? 

• MEN 2A’nın klinik varyantı olup  tek bulgusu MTC dir. 

 

• Ailesel olduğunu kanıtlayabilmek için; 

**Bir ailede 2 veya daha fazla jenerasyonda Feokromasitoma 

veya Primer hiperparatiroidi yokluğunun gösterilmesi veya 

** Akrabalarda RET mutasyonun gösterilmesi gerekir  

 



İzole FMTC: eşlik eden endokrin veya nonendokrin hastalık  

olmaksızın en az 4 aile üyesinde MTC gelişimi  



MTC Hastalarında Germline RET  Testi 

 
• Sporadik MTC vakalarını herediter vakalardan ayırmak için 

 

• Primer C hücre hiperplazisi, MTC veya MEN 2 öyküsü  

mevcut ise yapılmalıdır 

 

 

 



• Bir ailede germline RET mutasyon saptanırsa; taşıyıcının 

birinci dereceden  tüm akrabalarına RET mutasyon analizi 

önerilmelidir. 

 

• Bu analiz  önerilen proflaktik tiroidektomi yaşından önce 

yapılmalıdır (MEN2B için doğumdan kısa süre sonra,  

MEN2 A ve izole FMTC için 5 yaşından önce yapılmalıdır. ) 

 

 

 



• Genetik danışmanlıkta hastalığı olan kişinin bu RET 
mutasyonu miras olarak diğer aile üyelerine aktarabileceği 
konusunda uyarılmalıdır. 

 

• Hastalığın ciddiyeti, tedavi formları ve korunması da 
anlatılmalıdır. 

 

• Klinisyen, genetik veya medikal bilgiyi hastanın izni olmadan 
açıklamamalıdır. 

 

• Eğer bir hasta veya aile, akrabalarını risk konusunda 
bilgilendirme veya test yaptırma konusunda bilgilendirmeyi 
reddederse klinisyen lokal medikal etik komite veya legal 
sisteme başvurabilir 

 



Genetik test sonuçlarına göre 

 tedavi planı çizilmesi 

• MEN 2A/izole FMTC mutasyonları olan çocuklar 5 yaşından 

önce deneyimli üçüncü basamak bir merkezde  proflaktik  total 

tiroidektomiye gitmelidir. 

 

• MEN 2B mutasyonları içeren infantlarda proflaktik total 

tiroidektomi mümkün olan en kısa zamanda ve 1 yaş içinde 

deneyimli üçüncü basamak bir merkezde yapılmalıdır 

 



MEN2A ve İFMTC’de 5 yaşından önce ve MEN2B’de 1 
yaşından önce cerrahi yapılacaksa….. 

• Klinik veya radyolojik  olarak lenf nodu metastaz kanıtı   
yoksa veya 

• Herhangi bir yaşta tiroid nodülleri 5 mm’den fazla değil ise 
veya 

• 6 aylıkdan büyük çocukta serum bazal kalsitonin düzeyi 40 
pg/ml den fazla  değil ise 

 

– Total tiroidektomi önerilmelidir (Proflaktik düzey VI 
komparmantal diseksiyon yapılmamalıdır) 

 

• Yukarda sayılan özelliklerden herhangi biri varsa ilerlemiş 
hastalık olabilir, daha ileri değerlendirme ve tedavi gerekir. 



TEMD önerisi 

• Ailede medüller tiroid kanseri öyküsü olmasada her vakada 
RET protoonkogeni “germline” mutasyonu açısından 
incelenmelidir. 

 

• Germline mutasyonu tespit edilmesi durumunda, indeks 
vakanın tüm birinci derece akrabalarında genetik danışma ve 
RET mutasyon analizi yapılmalıdır. Asemptomatik RET+ aile 
bireylerinde risk derecesine göre profilaktik tiroidektomi 
planlanmalıdır. 

 

• Mutasyon analizi için TEMD ile bağlantı kurulabilir. (www. 
Temd.org.tr) 

 

 



• Erişkin yaşta asemptomatik olup RET protoonkogen analizine 
göre profilaktik tiroidektomi gereken hastalarda, profilaktik 
boyun diseksiyonuda yapılması da önerilmektedir.  

 

• Çocukluk çağında uygulanan profilaktik tiroidektomide 
kalsitonin seviyesi <40 pg/ml, radyolojik olarak lenf nodu 
tutulumu yoksa, tiroid nodülünün boyutu <5mm ise profilaktik 
lenf nodu disseksiyonu önerilmez. 

 

• Serum kalsitonin seviyesi >400 pg/ml bulunanlarda metastatik 
değerlendirmeye yönelik ileri incelemeler yapılmalıdır. 

 



FAMİLİAL NON MEDULLER TİROİD 

KANSERLERİ 

 

• FNMTC, differansiye tiroid kanserlerinin %5-15 ini oluşturur. 
Familial papiller / folliküler / hurtle/ anaplastik tiroid kanseri 

 

1-Nonsendromik tumorle ilişkili FNMTC: NMTC’un 
dominant olduğu ancak  diğer neoplasmların artmış sıklıkta 
görülebildigi durumdur 

 

2-Sendromla ilişkili FNMTC: Nontiroidal tümörlerin dominant 
olduğu, ancak birlikte artmış prevelansta NMTC görüldüğü 
ailesel kanser sendromlarıdır ve nadir görülürler  

 



Nonsendromik tumorle ilişkili FNMTC 



FNMTC (Nonsendromik) 

• İki/Üç veya daha fazla birinci derece akrabalarda, bilinen bir 

sendrom olmaksızın, NMTC tespit edilmesi durumunda 

familial NMTC tanısı konur.  

• Sorumlu bir gen tespit edilememistir 

• 35 yasin altında kanser tanısı  

• Multifokal veya bilateral PTC 

• Organı aşan tmümör (T4)  

• Metastaz (N1,M1), 

• Adolesan başlanğıçlı tiroid hastalığı konusunda ailesinde 

yoğunluk olması 

 

 



FNMTC erken yaşta başlar 

-Genelde bilateral 

-Multisentrik 



Patoloji sonucu Papiller ise…. 

• Bir hastada PTC tespit ettiğimizde kardeşlere tarama yapacak 

olursak 5 mm’nin üzerinde nodulu olanlarda tiroid kanser 

sıklığı % 14.2  iken, kardeşinde tiroid kanseri olmayanda ise 

bu oran %3.8  bulunmuş 

• American Thyroid Association (ATA): nodüler tiroid hastalığı 

olup da bir akrabasında PTC olanlarda tiroid kanser riski 

yüksektir.  

• 6 bağımsız çalısmanın analizinde NMTC olan kisilerin birinci 

derece akrabalarında TC görülme riski genel popülasyona göre 

9.5 kat daha yüksektir. 

 



• Hastalığın prognozu belirleyen en önemli faktör etkilenen aile 

üyesi sayısı ve uzak metastazdır. 

• FNMTC olan ailelerde benign multinoduler guatr  ve 

adenomatoz nodul sıklığı da artmıştır (FNMTC nin 

karakteristik özelliği) 

• Bu nodullerde malignitenin habercisi olabilir 

• İntragulanduler metastaz FNMTC’nin önemli bir ozelligidir. 

 

 



 

• fPTC en sık rastlanan formdur, sporadik forma göre daha 

agresiv seyirlidir  

• fPTC oksofili ile birlikte olan veya olmayan multiple 

adenomatoz nodul ve multisentrik tümörle karakterizedir.  

• Tumor disindaki tiroid dokusunda lenfositik tiroidit, 

multinoduler hiperplazi, multiple adenomatoz nodül görülür 



Kimleri ve nasıl tarayacağız ?  

• FNMTC (ailede 2 veya daha fazla kiside aynı tipde TC) olan 

hastalarin 1. Derece akrabaları 

• Özellikle kadınlar (K/E:7/1 kadar çıkıyor ) 

• 18- 20 yasından sonra ve yıllık tarayalım  

• Ayrıca ailesel olma özelliği yüksek olan patoloji sonucu : 

multisentrik TC ve çok sayıda adenomatoz nodul varlığında. 

Diğer aile üyelerinde tiroid kanseri öyküsü  olmasada 1. derece 

akrabalar taranmalıdır.  

• Tarama boyun ultrasonografisi ile  

• Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi sporadik tümörlerden 

farklı olarak FNMTC de yanlış  negatif olabilmektedir, bir 

çalısmada bu oran  %12  



Tedavi 

• FNAB deki düşük sensivite nedeniyle güçlü aile öyküsü olan 

hastalarda sitoloji sonucuna bakmadan total veya totale yakın 

tiroidektomi onerilmektedir ( tümörün bilateral ve multifokal  

ve intraglanduler yayılımı nedeniyle) 

• Ayrıca profilaktik santral lenf nodu disseksiyonu ( bu 

hastalarda küçük tümörlerde bile lenf nodu tutulumu olabilir) 

• Ayrica Familial kanserler mikropapiller dahi olsa ( ki taramaya 

bağlı olarak erken tespit edilince mikropapiller kanser sıklığı 

daha fazla olabilir) metastaz oranı ve agresivligi  fazladır  

• Postoperatif radyoaktif iyot tedavisi  



Sendromla ilişkili FNMTC 

• Sendromlarla birlikte giden tiroid kanserlerinin tanınmasında 

patoloğ kritik bir isleve sahiptir.  

• Karakteristik morfolojik bulgular muhtemel familial kanser 

sendromları açısından  patoloğu alert etmelidir. 

•  Klinisyenlerle konusarak hasta ve ailesine  ileri molekuler ve 

genetik degerlendirme yapılmalıdır. 





Familial adenomatoz polipozis koli 

•  OD gecer, APC geninde germline mutasyonu. 

• Kolonik bulgular: GİS de çok sayıda polip. Kolondakiler tedavi 

edilmezse kolon kanseri gelişir.  

• Ekstrakolonik: osteoma, dental anormallik, epidermal kist, 

desmoid tümör, retinal pigment epitelinde konjenital hipertrofi. 

hepatoblastom, medulloblastom, and Tiroid kanseri. 



FAP’deki Tiroid Kanseri  

• En sık kadınlar etkilenir, Hastaların %2-10’ unda görülür  

• Genelde papiller Tiroid kanseri görülür (normal kisilerden 160 

kat daha fazla risk vardır)  

• Genelde bilateral, multisentriktir 

• Histolojik özellikleri sporadik tümörlerden farklıdır. Kribriform 

morular varyant PTC yi görünce  (vakaların %90’ında ) 

mutlaka hastanın FAP acısından değerlendirilmesi gerekir. 

• Prognoz klasik PTC ye benzer 



Covden sendromu (PTEN-hamartoma tumor) 

• OD 

• 10. kromozomdaki PTEN tumor suppressor geninde germline nokta 

mutasyonu 

•  Tiroid bezinde, memede ve uterusda multiple hamartoma ve 

karsinomlar 

• Bu sendromda tiroid patoloji insidansi yuksek oldugu icin 

hastaların rutin tiroid patolojisi için taranmalidir.. 

• Tiroid tumoru follikuler originlidir multisentrik, bilateral, benign, 

and malign tiroid lezyonları 



 

• Hastaların 2/3 de multinodular guatr, multiple adenomatoz nodul, 

follikular adenoma, follikular karsinoma ve daha az sıklıkta PTC  

• Lenfositik tiroidit ve/veya C hucre hiperplazisi zemininde 

Adenomatoz noduller hastaligin karakteristik ozelligidir, bilateral, 

çok sayıda (100’un üzerinde sınırları belirgin noduller olabilir) ve 

boyutu 0.1-8 cm arasındadır. Patolog bu ve benzeri patoloji 

sonuclarinda klinisyenleri uyarmalı ve uygun genetik testler 

yapılmalıdır.    

• Bu sendromun tanisal kriterlerinde follikuler kanser (10–15%) 

major kriterdir. Multinoduler guatr ve follikuler adenoma (50–

67%) ise minor kriterdir.  

 





CARNEY COMPLEX 

• OD, protein kinaz A regulator subunit type 1-alpha (PRKAR1-α) 

geninde mutasyon 

• Deri ve mukozalarda pigmentasyon, mikzoma, cesitli endokrin 

neoplazmlar(hipofizer adenoma, pigmente noduler adrenal 

hastalık, sertoli ve leydin hücre tümörleri ve Tiroid tümörleri ) 

• Tiroid bezinde nodül sıklığı yüksek 

• Hastalarin %15’inde PTC ve FTC  bulunabilir.. 



 

 

 

WERNER SENDROMU 

 
• OR geçiş 

• Nadir görülen erken yaşlanma sendromudur. 3. Dekatta baslar. 

• İncelmis deri, kırışıklık, saç dökülmesi ve kas atrofisi gibi yaş ile 

uyumsuz yaşlı bir görünüm oluşur  

• Diyabet, osteoporoz, katarakt, periferal vasküler hastalık 

• Uç kat artmiş follikuler kanser ve altı kat artmış anaplastik kanser 

sıklığı mevcut 

• Tiroid kanser sıklığı bir çalısmada %18 bulunmuştur 

 





• Sonuçta hem familial MTC hemde NMTC agresiv 

hastalıklardır. Her ikiside multifokal ve bilateraldir. Başlangıç 

cerrahisinin yeterli yapılması prognozu etkileyen en önemli 

faktördür.  
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Cerrahi sonrası RAI uygulaması 

 Bakiye doku ablasyonu 
 Olası mikroskopik tümör odaklarının yok edilmesi 

 Hasta takibinde serum Tg duyarlılığını ve özgüllüğünü artırmak 

 Takipte saptanabilecek okült veya makroskopik metastazların 

RAI duyarlılığını artırmak … 

 Uzun dönem morbiditeyi (lokal nüksü) azaltmak 

 Mortaliteyi azaltmak 

 Yüksek duyarlılıklı ablasyon sonrası görüntülemeyi yapabilmek 

 

 Metastaz tedavisi 

 Evrelemede saptanan metastazların tedavisi 



Doz  

 I-131  
 sodyum iyodür veya potasyum iyodür 

 Oral form (sıvı veya kapsül), IV form 

 

 Ablasyon  

 30 – 150 mCi (1110 – 5550 MBq) 

 

 Metastaz  

 175 – 200 mCi (6475 – 7400 MBq) 



KİME ?  
  

? 



EC (2006) 
ETA and ETA-cancer research network (CRN) 



EANM (2008) 

 Total veya totale yakın tiroidektomi yapılmış 
tüm DTC hastalarında standart tedavi olmalıdır 

 

 İstisnai durum: 
 1 cm veya daha küçük, tek odak tiroid papiller 

karsinomlu hastalardır. 

 Metastaz bulgusu olmayan, 

 Tiroid kapsül invazyonu olmayan, 

 Radyasyon maruziyeti öyküsü olmayan, 

 Kötü histolojik tip olmayan, 

 



ATA (2009) 



DEÜ Endokrin konseyi 
 

 ≥ 1 cm PTC 

 < 1 cm multisentrik veya multifokal PTC 

 Foliküler tiroid karsinomları 

 

 Özel durumlarda tedavi uygulanmıyor 

 hasta isteksizliği,  

 yakın dönem gebelik planı 

 sosyal koşulların uygunsuzluğu  



NE ZAMAN ?  
  



Post-op “en erken” dönemde 

 En erken? 

 

 Evreleme tetkiklerinin süresi  

 Uygun TSH düzeyi (>30)  

 4-8 hafta 

 Radyoaktif iyot temin süresi 

 5-12 gün 

 RAI tedavi odası uygunluğu 

 4-16 hafta 

Rutin  

post-op T4 

başlanmalı mı ? 



NASIL ?  
  



Evreleme sonrası 

 Bakiye tiroit dokusunu 

değerlendirmek için 

 Tc-99m perteknetat  

 I-123 veya I-131 ? 

 Boyun USG  

 Metastaz taraması için 

 Toraks BT 

 Batın USG/BT 

 Beyin BT/MR 

 Tanısal I-131 TVT? 

 Kemik sintigrafisi 

 Diğer 

 Hemogram 

 Biyokimya 

 Tg, antiTg, TSH 

 Beta hCG (doğurganlık 
çağındaki kadınlarda) 

 



Dikkat edilmesi gereken durumlar 

 

 Hamilelik 

 

 Emzirme 

 

 Kİ depresyonu 

 Solunum 

fonksiyonlarındaki 

sınırlılıklar 

 Tükürük bezi 

fonksiyonundaki 

sınırlılıklar 

 Nörolojik semptomların 

varlığı 



Hasta hazırlığı 

 

 Fazla iyot alımından 

kaçınılmalı 

 Nonradyoaktif-radyoaktif 

iyot yarışması 

 RAI tedavisinden 4-6 hafta 

önce iyot içeren 

medikasyon, deniz ürünleri 

vs uzak durma 

 Düşük iyot içeren diyet 

 Tedaviden 1-2 hafta önce 

50 gm/gün 

 

 TSH >30 mU/L 

 NIS ekspresyonu ve 

radyoiyot tutulumu artar 

 Post-op 3. hafta 

 T4 kesilmesi sonrası 4. 

hafta 

 Hipotiroidi için interim T3 

 

 rhTSH kullanımı? 



Doz  

 Tüm vücut dozimetrisi (Benua, 1962) 
 Her hangi bir organa, tolere edilebilecek maksimum dozun (MTD)  

 uygulanabilmesi için gerekli müsaade edilen maksimum aktivitenin 

(MTA) belirlenmesi 

 %20 hastada MTA ampirik dozdan küçük 

 tek seferde en yüksek dozu verebilme 

 kabul edilebilir sıklık ve şiddette komplikasyonlar 

 artan maliyet 

 MTA ya ulaşılmasına rağmen tümörosidal doza ulaşılamaması 

 Tanısal I-131 uygulaması sonrası olası stunning 

 Kan dışında diğer organlara ait MTD hesaplanmasında 

güçlük(tükrük bezi gibi) 



Lezyona göre dozimetri (Maxon, JNM 1992) 

 Absorbe edilen radyasyon dozu: metastazı yok etmek için gerekli 

radyoiyot dozunun hesaplandığı yöntem 

 Bakiye ablasyonu: 300 Gy 

 Metastaz tedavisi: 100 Gy 

 

 gerekli tümörosidal dozun verilebilmesi 

 en güvenli tümörosidal doz uygulaması ile yan etkiyi azaltma 

 maliyette azalma; en güvenli  doz, tümörosidal doza ulaşılamıyorsa 

tedavi verilmemesi 

 

 

 dozimetrik hesaplamalar zor ve pahalı 

 bölgesel veya metastatik lezyonlarda hesaplama problemleri 



Ampirik uygulama 

 (Hekim deneyimi, uzun yıllardır kullanılıyor, önemli yan 

etki-komplikasyon yok, tanısal I-131 gerekmiyor) 

 İzin verilebilecek en yüksek güvenli doz??? 

 Tümörün yok edilmesi için gerekli minimal I-131 dozu??? 

 

 Ablasyon? Tedavi? 

 Tümör yaygınlığı 

 Histolojik derece 

 Hasta yaşı 

 Uzak metastaz varlığı 

 Yetişkin? Çocuk? 

 

 

 

 

 

 

 



Uygulama  

 

 

 Yazılı hasta onam formu, 

 Yatış,  

 4 saat öncesinden, 2 saat sonrasına dek aç 

 Antiemetik, 

 Mide koruyucu, 

 Gerekirse steroid eşliğinde, 

 Radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirme 

  



Tarama  

 Ablasyon/metastaz tedavisi sonrası 4.-7. 

günlerde 

 Yüksek doz I-131 uygulaması sonrası 

görüntüleme yapıldığından  

 Rezidü doku 

 Tümör dokusunu göstermede duyarlılığı 

yüksek 



Ablasyon, örnekler 





29 yaşında kadın, papiller karsinom (4 cm ve 3 

cm iki adet), tiroit kapsülüne, çevre dokuya 

invaze, lenf  ve damar invazyonu mevcut 

 

150 mCi RAI sonrası 5. gün TVT görüntüleri.  

 

TSH: 72.9 

Tg: 1.1,  

antiTg (-) 



RAI yan etkileri 

Erken Yan Etkileri Geç Yan Etkileri 

 Radyasyon tiroidit  %10-20 

 Siyalodenit  %30 

 Gastrit  %30 

 Kİ depresyonu: doz 

bağımlı 

 Göz yaşarması 

 Tat ve koku değişiklikleri 

 Bulantı-kusma 

 Hipospermi: genellikle 

geçici 

 Akciğer fibrozisi 

 İkincil malignite 

 Kronik hipospermi-

azospermi 

 Erken menapoz 

 Kronik siyaloadenit 

 Kronik kuru göz 



TSH SÜPRESYONU… 
KİME ? 

NE ZAMAN?  
NASIL ? 

 

 Dr. Mesut ÖZKAYA 
 Gaziantep Üniversitesi 
 Endokrinoloji Bilim Dalı 
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Diferansiye Tiroid Kanserleri 

• Papiller, folliküler kanserler TSH’ya cevap 
verdikleri ve iyotu konsantre ettikleri için   “ 
diferansiye tiroid kanserler’’ 

 

 

 



Postop dönemde hangi kriterler 
önemli… 

• Preop tanı 

• Preop evre 

• Yapılan operasyon şekli 

• Operasyonu yapan cerrahın tecrübesi 

• ….. 



Sadece bunlar mı önemli? 

 



Sadece bunlar mı önemli? 

• Post operatif TSH süpresyonu…. 



İyi diferansiye tiroid kanserlerinde… 

 

• Doğru tedavinin yanında 

 

 

• Doğru izlem de çok önemli 



Risk belirleme…. 

• Hem postoperatif tedavi kararında 

 

• Hem de takipte 
 

 

Önemli… 
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Adjuvan tedavi Fizik muayene 
USG 

Risklere göre tedavi stratejisi 

Cerrahi 

Total 
Tiroidektomi 

Lobektomi 
Istmusektomi 

Orta veya  
YüksekRisk 

       Düşük Risk 

Tiroid kanser tanısı 

Kinder BK. Curr Opin Oncol. 2003;15):71-77. 

Sherman SI. Lancet. 2003;361:501-511. 

Mazzaferri EL, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86:1447-1463. 



Adjuvan tedavi… 

• Şüphelenilen fakat ispatlanamayan metastatik 
hastalığı tahrip ederek nüks riskini ve 
mortaliteyi azaltmak için uygulanan tedavi.  

 

• RAI ablasyon 

• TSH süpresyon tedavisi 



10 

TSH Supresyon tedavisi 

LT4 tercih edilir: 

• Eksik olan hormonu yerine koyma 

• TSH supresyonu ile rekürrens riskini azaltma 

Endocr Relat Cancer 2004;11:97–116. 
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TSH supresyonu 

• Mikroskopik okkült hastalığı olan hastalar dışında tüm 

hastalarda başlangıçta TSH < 0,1 mU/L olarak 

baskılanmalıdır 

• Düşük risk grubunda   →    0,1-0,5 mU/L  

• Düşük riskli hastalarda takipte hastalık olduğuna dair 

kanıt yoksa doz TSH seviyesini 0,5-1,0 mU/L arasında 

tutacak şekilde azaltılmalıdır 

• Yüksek riskli hastalarda remisyon sağlandıktan sonra  

TSH seviyeleri <0,1 mU/L olarak baskılı tutulmalıdır 

– ETA: 3-5 yıl 

– ATA: 5-10 yıl 

EuR J Endocrinol 2006;154:787–803. Thyroid 2006;16:109–42  



TSH supresyonu 

• Tüm hastalarda aşikar hipertiroidi engellenmeli 

• Yaşlı ve bilinen kalp hastalığı olanlarda TSH 
supresyonu yapılmamalıdır 

• Takipte  6-12 ayda bir TSH ve ST4, (ST3)  
ölçülmelidir 

12 Eur J Endocrinol 2006;154:787–803. Thyroid 2006;16:109–42  



Uzun süreli izlemde hangi tetkikler? 
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Total tiroidektomi 
I131 ablasyonu  ve tarama sonrası TVS 

3. ay: Uygun LT4 dozu için kontrol et 
LT4 altında TSH, ST4 (ST3)  

6-12. aylar: LT4 altında rTSH-Tg ve boyun USG  

Tg ölçülemiyor 
başka anormallik yok 

Tg ölçülebiliyor ama 
<laboratuvar cut-off  
başka anormallik yok 

Tg ölçülebiliyor 
>laboratuvar cut-off 

ve /veya 
başka anormallikler 

LT4 dozunu azalt 
Yıllık değerlendirme: 

LT 4 altında 
TSH, ST4,ST3,Tg, 

boyun USG 

>Yıllık aralıklarla 
rhTSH-Tg’i tekrarla 

LT4’ü kes 
Yüksek doz I131 ile 

tedavi yap ve tarama 
yap (ve/veya cerrahi) 

Tg azalmış ama  
halen ölçülebiliyor:  

TSH baskılamasına devam et 
Bir yıl içinde testi tekrarla Ölçülemiyor Artmış 



15 15 15 

İzlem: hangi aralıklarla… 

• Merkezler arasında farklılık gösterir 

• Başlangıçta 6 ayda bir izlem 

• Fizik muayene, Tg, Anti Tg, USG ve 
sintigrafik olarak hiç hastalık belirtisi yoksa 
yıllık izleme geçilir 

• İzlem ömür boyu olmalıdır 



Teşekkürler….… 
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Tanımlar 

• Primer hiperparatiroidizm 

• Sekonder hiperparatirodizm 

• Tersiyer hiperparatiroidizm 

• Persiste hiperparatiroidizm 

• Nüks hiperparatiroidizm 

• Paratiromatozis 

• Ektopik yerleşimli paratiroid bezi 

• Supernumara paratiroid bezi 



Anatomi ve Embriyogenez 

• Paratiroidler 3. Ve 4. Farengeal poşların dorsal  

       parçalarından gelişirler. 4. Poş üst, 3.poş alt paratiroid 

       bezlerini oluşturur.  3.farengeal poştan timus da meydana  

       gelir.  Alt paratiroidlerin göçü timusla birlikte olur. Sekizinci 

       haftada alt paratiroidler timustan ayrılır.  

• Alt paratiroidler daha uzun yol katettiğinden ektopik yerleşimleri daha sıktır.  

• Genellikle alt paratiroidler tiroid alt kutbu civarında veya tirotimik ligaman içinde, üst 
paratiroidler ise trakeoözofageal oluk yakınında ve tiroid bezinin üst ve orta 1/3 
posteromedial yüzeyi civarında yerleşirler.  

• Ektopik paratiroid bez oranı %9-20 arasında bildirilmektedir.  

• Supernumara paratiroid oranı %2,5-22 arasında bildirilmektedir.  

Akerström G, Malmaeus J, Bergström R: Surgical anatomy of human parathyroid glands. Surgery 95:14–
21, 1984. 
Mendoza V, Ramírez C, Espinoza AE, González GA, Peña JF, RamírezME, et al. Characteristics of ectopic 
parathyroid glandsin 145 cases of primary hyperparathyroidism. Endocr Pract. 2010;16(6):977-81. 
Gouveia S, Rodrigues D, Barros L et al. Persistent primary hyperparathyroidism:an uncommon location 
for an ectopic gland – Case report and review Arq Bras Endocrinol Metab. 2012;56/6 



Persistan / Nüks Hiperparatiroidinin Nedenleri 

• Tespit edilememiş ektopik bez ya da supernumara bez 
• Tespit edilememiş multiglanduler hastalık 
• Atlanmış adenom 
• Paratiromatozis 
• Ailesel hipokalsiürik hiperkalseminin tanınmamış olması 
• Multiple adenom 
• Paratiroid karsinomu 
• Otogreft hiperplazisi 

Arnault V, Beaulieu A, Lifante JC, Sitges Serra A, Sebag F, Mathonnet M, et al. Multicenter study of 19 
aortopulmonary window parathyroid tumors: the challenge of embryologic origin. World J Surg. 
2010;34(9):2211-6. 
Mendoza V, Ramírez C, Espinoza AE, González GA, Peña JF, RamírezME, et al. Characteristics of ectopic 
parathyroid glandsin 145 cases of primary hyperparathyroidism. Endocr Pract. 2010;16(6):977-81. 
Shen W, Düren M, Morita E, Higgins C, Duh QY, Siperstein AE, et al. Reoperation for persistent or recurrent 
primary hyperparathyroidism. Arch Surg. 1996;131(8):861-7; discussion 867-9. 

Cerrahi tecrübenin yetersizliği 
Yetersiz hazırlık 



Udelsman R, Donovan PI: Remedial parathyroid surgery: Changing trends in 130 consecutive cases. Ann Surg 
244:471–479, 2006. 
Okuda I, Nakajima Y, Miura D, Maruno H, Kohno T, Hirata K. Diagnostic localization  of ectopic parathyroid lesions: 
developmental consideration. Jpn J Radiol. 2010;28(10):707-13. 
Mendoza V, Ramírez C, Espinoza AE, González GA, Peña JF, RamírezME, et al. Characteristics of ectopic parathyroid 
glandsin 145 cases of primary hyperparathyroidism. Endocr Pract. 2010;16(6):977-81. 
 
 
 

Ektopik paratiroid bezlerinin olası yerleşim yerleri. 
A. Önden görünüm 
B. Lateral görünüm 

Üst paratiroidlerin ektopik yerleşimi :  
Trakeoözofageal oluk 
Retroözofageal boşluk 
Posterosüperior mediasten 
İntratiroidal 
Karotis kılıfı içinde 
Paraözofageal boşluk 
 
Alt paratiroidlerin ektopik yerleşimi : 
Mandibula köşesinden perikarda kadar 
olabilir. 
İntratimik 
Anterosüperior mediasten 
İntratiroidal 
Tirotimik ligament 
Submandibular alan 
Aortapulmoner pencere 
Perikard 
Hipofarinks 
Nazofarinks 
Posterior servikal üçgen 
 









Reoperasyon öncesi 

• İlk ameliyata ait hasta dosyası 
- Laboratuvar tetkikleri 

- Görüntüleme yöntemleri 

- Ameliyat raporu 

- Patoloji raporu 

• Yeni laboratuvar tetkikleri 

• Yeni görüntüleme yöntemleri  

• Reoperasyon kontrindikasyon kriteri mevcut mu? 



Reoperasyon Öncesi Laboratuvar Tetkikleri 

• Serum kalsiyum 

• İntakt PTH düzeyi 

• Serum Vit D 

• Serum kreatinin 

• 24 saatlik idrarda kalsiyum düzeyi 

• Serum klor 

• Serum fosfat 

Udelsman R. Approach to the patient with persistent or recurrent primary hyperparathyroidism. J Clin 
Endocrinol Metab. 2011 Oct;96(10):2950-8. 
Holt EH, Inzucchi SE.  2008 Physiology and pathophysiology of the parathyroid glands and preoperative 
evaluation. In: Oertli D, Udelsman R, eds. Surgery of the thyroid and parathyroid glands. Heidelberg, 
Germany: Springer; 235–243. 
Eisner BH, Ahn J, Stoller ML 2009 Differentiating primary from secondary hyperparathyroidism in stone 
patients: the “thiazide challenge.” J Endourol 2009;23:191–192 
 



AMELİYAT ÖNCESİ 
LOKALİZASYON 



GİRİŞİMSEL OLMAYAN YÖNTEMLER 



SESTAMİBİ 

• Paratiroidleri en iyi görüntüleyen modalitedir.İlk 
ameliyat öncesi >%85, reopearsyon öncesi ise >%65 
hassasiyete  sahiptir. 

 Majors JD, Burke GJ, Mansberger AR, et al. Technetium Tc-99m sestamibi scan for localization abnormal parathyroid glands 
after previous neck operation: preliminary experience in reoperative cases. South Med J 1995; 88: 327–330 

 

• Hem tiroid hem de paratiroid bezleri görüntülenir 
ancak paratiroid bezleri izotopları daha uzun süre 
tutar. 

• Bezin boyutu, kalbin gölgesi, tiroid nodülleri  gibi 
sebepler yanlış negatiflik ihtimalini arttırır 

 



• Single photon emission computed tomography 
genelde Sestamibi scan için tamamlayıcıdır. 
Adenomun hangi mediastende olduğu ile ilgili bilgi 
verir.Böylece servikal kesi, sternotomi ve 
torakoskopik girişim arasında ameliyat öncesi daha 
doğru bir seçim yapılabilir. 

• Bazı merkezler PET-CT ile Sestamibi görüntülemeyi 
kıyaslamış ancak bir üstünlük gösterememiştir. Ayrıca 
thaleium-technetium sintigrafide yerlerini Sestamibi’ 
ye terk etmiştir. 



Sestamibi scan showing radiotracer uptake in the right inferior thyroid bed of a remedial primary HPT patient 
(arrow). Note the physiologic uptake of radiotracer in the normal salivary glands.  

(From Prescott JD, Udelsman R: Remedial operation for primary hyperparathyroidism, World J Surg 
33[11]:2324–2334, 2009 



ULTRASONOGRAFİ 

• En ucuz ve basit yöntem olmakla beraber hassasiyeti 
düşüktür.( %20-60). Peri ve intratiroideal adenomları 
göstermede başarılıdır. Ayrıca biopsi görüntülemesi  
için uygundur. 

• Mediastinal , trakea veya klavikula arkası yerleşmiş 
bezleri görüntüleyemez. 

• Sestamibi ile ortak kullanımda hassasiyet %90’a kadar 
yükselir 



 Ultrasonic identification of a parathyroid adenoma in remedial primary HPT (arrow).  

(From Prescott JD, Udelsman R: Remedial operation for primary hyperparathyroidism, World J Surg 33[11]:2324–2334, 
2009.) 



Fig. Axial computed tomography image of a right type B parathyroid adenoma in the 
para-esophageal location (arrows). C, Carotid artery; E, esophagus; IJ, internal jugular 

vein; Trachea. 



BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

• Mediasten ve trakeoesophageal aralığı 
görüntülemede başarılıdır.Hastayı radyasyona maruz 
bırakır.Ancak hassasiyeti %50’yi geçememektedir. 

• Omuz eklemi ve daha önceki ameliyatta kullanılmış 
olan klipsler tomografik görüntülemede başarıyı 
negatif olarak etkiler. 

• Ultrasonda olduğu gibi İİAB yapılması için kullanılan 
bir yöntemdir 



 
 
 
 
 
 

 Contrast CT scan showing an anterior mediastinal parathyroid adenoma (arrow) in a patient with remedial 
primary HPT.  

(From Prescott JD, Udelsman R: Remedial operation for primary hyperparathyroidism, World J Surg 
33[11]:2324–2334; 2009.) 

 
 



MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME 

• Pahalı bir tetkik olmakla beraber, kontrast kullanımı 
gerektirmemesi ve radyasyona maruz kalmama gibi 
avantajların yanı sıra BT’nin aksine omuz eklemi ve 
daha önceki ameliyatta kullanılmış olan klipsler 
görüntülemede başarıyı etkilemez. Tek başına 
hassasiyeti %60 düzeyinde olmakla beraber 
Sestamibi ile beraber kullanılarak mediastinal bezleri 
tespitte yüksek başarı oranları elde edilir. 



 
 
 
 

 T2-weighted fat-saturation MRI demonstrating a right-sided parathyroid adenoma.  
(From Prescott JD, Udelsman R: Remedial operation for primary hyperparathyroidism, World J Surg 33[11]:2324–2334, 

2009.) 

 
 



 
GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER 

 



SELEKTİF VENÖZ ÖRNEKLEME 

• Daha çok görüntüleme yöntemleri negatif veya 
şüpheli olduğunda başvurulan bir yöntemdir. 

• Venöz kandaki PTH seviyesi lokalizasyondan çok 
lateralizasyon sağlar ve görüntüleme yöntemleri ile 
beraber yorumlanmalıdır. Hassasiyeti %50-80 arası 
değişir. 



SELEKTİF ANJİYOGRAFİ 

• Diğer tüm yöntemlerin negatif olduğu durumlarda 
superior, inferior tiroid arter veya internal mamaria 
yolu ile bazı paratiroid tümörleri artmış 
vaskülarizasyon görülerek tespit edilebilir.Hatta bu 
yöntem ile embolizasyon yapmak mümkündür. Bu 
yöntem %60 işe yaramakla beraber çok ciddi 
serebrovasküler komplikasyonlara (kortikal körlük 
gibi) ve vokal kord paralizilerine sebebiyet verdiği için 
sadece morbiditesi yüksek hastalarda  
kullanılmaktadır. 



• USG+Sestamibi+MRG selektif venöz 
örnekleme ile beraber kullanıldığında  %95 
gibi yüksek bir başarı ile bezi lokalize etmek 
mümkündür. 



CERRAHİ TEDAVİ 

• ENDİKASYONLAR:Primer hiperparatiroidi ile aynı 
endikasyonlar mevcuttur. 

• KONTRENDİKASYONLAR:Cerrahi prosedürü tolere 
edemeyecek hastalar hariç kontrendikasyon 
yoktur.Lokalizasyon prosedürlerinin yetersiz sonuçları 
relatif kontrendikasyon olarak görülür. 



 
 
 
 
 

 Algorithm for the diagnosis and management of recurrent and persistent HPT.  
(From Prescott JD, Udelsman R: Remedial operation for primary hyperparathyroidism, World J Surg 33[11]:2324–2334, 2009.) 

 
 



• Reopeasyon için önerilen zamanlama ilk ameliyattan 
7 gün sonra veya 3 ay sonrasıdır. 

 

 



• Reoperatif servikal cerrahi standart medial veya 
lateral kesi gerektirir. Medial yaklaşımda daha önce 
diseksiyon yapılmış dokularda çalışma zorluğu yaratır 
ancak ön lezyonlara direkt yaklaşım sağlar. Lateral 
yaklaşım ise karotis kılıfı ile strap kasları arası 
diseksiyon gerektirir. Daha önceki skar dokusundan 
uzakta çalışma ve rekürren laringeal siniri daha kolay 
tespit etmekte avantjlıdır.Bazen iki yolu da beraber 
kullanmak gereklidir. 

• Lokalizasyon prosedürlerinin çok güvenilir sonuç 
verdiği durumlarda servikal blok anestezi ile minimal 
invaziv paratiroidektomi tercih edilebilir 



The lateral approach to cervical exploration in remedial primary HPT. The plane between the strap muscles and 
sternocleidomastoid muscle is opened using the previous Kocher incision. This facilitates posterior access to 

the thyroid and avoidance of scar tissue from previous medial neck explorations.  
(From Wang T. Udelsman R: Remedial surgery for primary hyperparathyroidism, Adv Surg 41:1–15, 2007, with 

permission.) 
 
 



 



• Rekürren veya persistan HPT mediastinal lezyon 
kaynaklı olabilir. Bu durumda retroözofageal veya 
intratimik beze servikal kesi ile ulaşılabilir. Seyrek 
olarak medyan sternotomi yada transtorasik 
yaklaşıma başvurular 



 



• Servikal müdahalede yardımcı olarak intraoperatif 
USG ve  preoperatif işaretli sestamibi alanlara gamma 
probe lokalizasyona yardımcıdır. Gama probe ile 
yapılan perop incelemenin preop radyonukleid 
görüntülemeye üstünlüğü gösterilmemiştir ancak 
USG özellikle intratiroideal paratiroid bezlerini 
saptamada ve kör lobektomiyi önlemede faydalıdır.  



• Periferik venöz kanda iPTH ölçümü; yapılan 
rezeksiyonda hiperfonksiyone bezin çıkarıldığını teyit 
eden güvenilir bir yöntemdir. Şüpheli dokunun 
rezeksiyonu sonrası İPTH seviyesinde bazal değere 
kıyasla onuncu dakikada %50 düşüş %94 olasılıkla 
başarılı bir operayonu işaret eder. 



• Reoperasyonda riski azaltmak için Emg kullanımı 
denenmiş ancak diseksiyonda rekürren  sinir hasarını 
engellemede yeri olup olmadığı net ortaya 
konamamıştır. 

• Aynı şekilde USG ile etanol enjeksiyonu da gerek 
başarı oranı gerekse yüksek sinir hasarı yapması 
sebebi ile popülaritesini yitirmiştir. 



• Ameliyat sırasında göz önünde bulundurulması 
gereken bir durumda ilk ameliyatta tüm sağlam 
paratiroid dokularının çıkarılmış olabileceğidir.Bu 
durumda yapılabiliyor ise intraoperatif 
ototransplantasyon veya cryopreservation ikinci kez 
opere edilen tüm hastalarda yararlıdır. 



• Tüm uygun lokalizasyon prosedürlerinin pre ve perop 
kullanılmasına ve uygun cerrahi tekniğe rağmen 
hiperfonksiyone bezi çıkarmak mümkün olmayabilir. 
Bu durumda başarı şansı az olmakla beraber şüpheli 
bezin kan dolaşımını bağlayarak kür elde etmek 
denenebilir. 



KOMPLİKASYONLAR 

• Vokal kord paralizisi %2-4 

• Postop hipokalsemi %2-16  

• Ameliyat sonrası persistan veya rekürren 
hiperparatiroidi.( Bu durumda angiografik ablasyon 
veya alkol ile ablasyon veya medikal tedavi 
denenebilir). 
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HİPERKORTİZOLEMİ TEDAVİSİ GENEL 

PRENSİPLERİ 

• Kortizol sekresyonunu normal sınırlara gerileterek klinik 
bulguları geri çevirmek 

• Tümörü eradike etmek 

• İlaçlara sürekli bağımlılıktan sakınmak 

• Kalıcı hormon yetersizliğinden sakınmak 

 

• Ayırıcı tanı testleri sırasındaki sürede HT, osteoporoz, DM 
gibi durumların yakın takibi 

• Hem komorbid durumların tedavisi,  

    hem de tromboz ve kemik kaybı için tedavi kullanılması 

 

    Tedavi edilmeyen Cushing sendromu KVS, tromboembolik 
ve HT komplikasyonları, bakteriyel ve fungal enfeksiyonlar 
nedeniyle mortal 



• Cushing sendromu 

• Cushing hastalığı 

• Ektopik ACTH sendromu 

• Adrenal karsinomun 

  

PRİMER TEDAVİSİ CERRAHİDİR 



                             EKZOJEN CUSHING SENDROMU  

                       

 

                                                                              

 

 

 

                                                                                      Suprese: prednizon> 20mg/g, >3 hafta 

                                                                                              Klinik Cushing sendromu 

                                                                                                                     ↓ 

                                                                                              Adrenal yetersizlik gelişir, kesilemez 

                                                                             

                                                                                              Suprese değil:   KST kullanımı < 3 hafta   

                                                                                              KST kullanımı 2 günde bir- fizyolojik doz 

 

                                                                                             İntermediate: prednizon 10-20mg/g>3haft 

                                                                                                                             ↓ 

                                                                                             Streste gereksinim var 



CUSHING HASTALIĞI 

• Transsfenoidal cerrahi 

• Hipofiz ışınlaması 

• Adrenal enzim inhibitörleri  

   (ketokanazol, metirapon, flukanazol, etomidate) 

• Medikal adrenelektomi (mitotan) 

• Bilateral adrenelektomi 

 



Cushing Hastalığının tedavisi 
 

                                                   Transsfenoidal cerrahi 

 

 mikroadenomda % 80 kür  % 75-90 inisyal kür          % 5-20 rekürrens 

 makroadenomda % 60 kür                                                   % 60-70 final kür     erişkin 

 

 

                                    % 70-90 inisyal kür         % 20-40 rekürrens 

                                                                            % 45-50 final kür      çocuk 

 

 

                                                                        Hipofiz ışınlaması± Mitotan 

 

                                                                               % 85-100 kür 

 

                                                                         Total bilateral adrenelektomi 

                                                                              

                                                                                 % 100 kür 
 



• Transsfenoidal Cerrahi: 

     Genellikle steroid korumasına alınır.  

     Ameliyat günü 200-300mg/g IV hidrokort.veya eşdeğeri metilprednizolon 

     Postop hergün % 50 azaltılır, 50mg hkz ve oral beslenme ile eşdeğer 
prednizolon dozuna geç 

     Adrenal yetersizlik için klinik izlem, klinik (+) → dozu yükselt 

          

     Başarılı cerrahi → genellikle glukokortikoid gereksinimi olur (özellikle streste) 

                             postop 3-4 gün serum kortizol < 1,8 µg/dl → kür 

                                                                              < 5 µg/dl → remisyona girer 

                             idame glukokortikoid gereksinimi ≤10mg hidrokortizon 

                                                                                  ≤0,5mg Dxm                  kür  

      HPA aks toparlaması 6-8 (-12) ay. Serum kort.10 µg/dl →idame prd.KES  

 

Cerrahi komplikasyonlar: -D. İnsipidus (subtotal rezeksiyonda geçici, %1-2 kalıcı 

                                                                             total rezeksiyonda % 25 kalıcı) 

                                         - (+)TSH eksikliği 

                                         -Hipofiz yetersizliği % 20 

                                         -Hiponatremi % 8-20 (10 gün) 

                                         -Venöz tromboz ve infeksiyon 

 



 

Uzun süreli takipte: 1mg Dxm süpresyon, 

                                24 sa. idrarda kortizol, 

                                gece tükrük kortizolü ile takip yararlı 

 

 

 

• Hipofiz ışınlaması: 

     Nelson sendromu az 

     Maksimum etkinliği çocukta > 3. ay 

                                     erişkinde > 9-12 ay 

     3-5 yıl içinde % 50-60 hiperkortizolemiyi kontrol eder  

 

• Stereotaktik radiocerrahi: gama knife 

                                              linear akseleratör knife 



 EKTOPİK ACTH VE CRH SENDROMLARI 

• Tm’ün cerrahi çıkarılması ( küçük hücreli akc.ca, 

    medüller tiroid ca, gastrinoma kötü prognozlu) 

• Nonresektabl olanlarda hiperkortizolizm kontrolü için 

adrenal enzim inhibitörleri ve  

• Mitotan ile medikal adrenelektomi 

• Alternatif bilateral adrenelektomi 

• Glukokortikoid antagonistleri (mifepriston) 

• Somatostatin analogları (okreotid) 



PRİMER ADRENAL HASTALIK  

(CUSHING SEND) 

    ADRENAL TÜMÖRLER: 

• Unilateral adrenelektomi 

• Adrenal enzim inhibitörleri (cerrahisi gecikenler veya cerrahi yapılamayanlar) 

• Karsinomda radyoterapi veya kemoterapi (mitotan) 

 

   ACTH’DAN BAĞIMSIZ BİLATERAL ADRENAL HİPERPLAZİ 

• Mikronodüler (primer pigmente nodüler adrenokortikal hastalık , PPNAD) 

• Makronodüler adrenal hiperplazi 

            .Bilateral adrenelektomi 

            .Adrenal enzim inhibitörleri (metirapon, ketokanazol) 



• Unilateral adrenelektomi: 

     Postop 1. gün 150-200mg hidrokortizon, 

     sonraki günlerde 100→75 →50 mg vs azaltarak kesilir 

 

• Ciddi kliniği olan Cushing hastalarında suprafizyolojik doz ilaca  

     (20mg sabah-10mg öğle-10mg akşam hidrokort.) birkaç hafta devam  

• Subklinik Cushinglilerde dahi perioperatif glukokortikoid gerekir 

• Postop Hipofiz- adrenal aks dengesi kurulana kadar ilaca devam  

     (klinik ve lab.) 

     HT ve glukoz metabolizma bozuklukları iyileşir ama kaybolmaz. 



CUSHING SENDROMUNDA 

HİPERKORTİZOLEMİNİN MEDİKAL TEDAVİSİ 

     ENDİKASYONLARI: 

1- Cerrahi kontraendikasyonu olan hiperkortizolemiler 

2- Cerrahi öncesi hiperkortizolemiyi kontrol altına almak için 

3- Cerrahi sonrası devam eden ve tekrarlayan hiperkortizolizm 

4- ACTH’a bağlı Cushing hastalığı için hipofiz ışınlamasını 
bekleyen hastalarda hiperkortizolemiyi kontrol etmek için 

5- Occult (primeri bulunamayan) ektopik ACTH sendromlarında 

 

Yöntem: 

1-Blok ve replasman: Kortizol sekresyonunda total ablasyon, kortizol çok 
düşünce glukokortikoid replasmanı 

2-Normalleştirme: Kortizol düzeyini normale indirmek 

 

 





1- ADRENAL ENZİM İNHİBİTÖRLERİ 
(kortizol sentezindeki enzimleri inhibe ederler) ve  

ADRENOLİTİK AJANLAR 

• Aminoglutetimid – Marketlerde yok 

• Trilostan -  Çok zayıf inhibitör 

• Flukanazol – Klinik kullanımda yok 

• Ketokanazol 

• Metirapon                 ACTH’a bağlı Cushing sendromunda 

• Etomidat 

 

• Mitotan            Genellikle adrenal kanserlerde 

 

Benign adrenal adenomlarda tek taraflı adrenelektomi 

 



Ketokanazol 
(ilk basamak kortizol biosentezini ve ACTH sekresyon inhibisyonu)  

 
Kolesterol 

       ↓ 

Pregnenalon    →  17-hidroksipregnanolon →      DHEA                           DHEAS 

       ↓                                         ↓                            ↓                      

Progesteron     →  17-hidroksiprogesteron  → Androstenedion 

       ↓                                         ↓                            ↓↑ 

Deoksikortikosteron        11- deoksikortizol         Testosteron                   Östron 

       ↓ 11β hidroksilaz    11β hidroksilaz ↓    ketokanazol     ↓                                    ↓ 

Kortikosteron                      Kortizol                   Dihidrotestosteron       Östradiol         

       ↓ 

Aldosteron 

 

Cushing sendromunda 



• En sık kullanılan ilaç. 

• HT ve DM hızla kontrol eder 

• Remisyon ort % 70 

• Yan etkiler: -Başağrısı, bulantı, kusma,  sedasyon, ciltte rash 

             - jinekomasti, libido azalması,impotans (E) 

              -Oligo-amenore (K) 

              -Kolesterol sentezini de inhibe eder 

              -Nadir reversibl hepatotoksisite 

              -İlaç kull. KCFT x 3 olunca kesilir 

              -Hayvan embriyosuna teratojenik ve toksik,  

                gebelikte geç dönemde kullanılabilir, fetusa zararlı değil 

              -İnsanda gebelikte kullanılmaz !! 

 

• 200 mg x 3/ gün başlanır → 400-600 mg x 3/gün çıkılır → Hiperkortizolemi 
azalmazsa +   Metirapon    veya      mitotan eklenir 

                                 ↓                                  ↓ 

              250mg x 2-3/gün başla                          1-2 g/gün idame 

             hızlıca arttır 4,5 mg/g maksimum doz         2-3 g/gün maksimum doz 

 

• Proton pompa inhibitörleri ve antiasitler etkinliğini azaltır 

• Siklosporin, takrolimus, statinler, felodipin, nifedipin etkisini arttırır.  



Metirapon 
11βhidroksilaz (P450c11)  inhibitörü 

 

 
Kolesterol 

       ↓ 

Pregnenalon    →  17-hidroksipregnanolon →      DHEA                           DHEAS 

       ↓                                         ↓                            ↓                      

Progesteron     →  17-hidroksiprogesteron  → Androstenedion 

       ↓                                         ↓                            ↓↑ 

Deoksikortikosteron        11- deoksikortizol         Testosteron                   Östron 

       ↓ 11β hidroksilaz    11β hidroksilaz ↓    metirapon        ↓                                    ↓ 

Kortikosteron                      Kortizol                   Dihidrotestosteron       Östradiol         

       ↓ 

Aldosteron 

 

ACTH’a bağlı olan ve olmayan Cushing sendromlarında 

Kortizol biyosentesi son basamağı inhibe ediyor 

Adrenal androjen yapımını arttırır, kadında hirsutismus ve akne (uzun kullanımda) 

Hipofizer ACTH sekresyonunu arttırır, yüksek dozlarda ACTH sekresyonunu inhibe 

eder 



• Yan etkiler:  

           Tuz retansiyonu ve hipertansiyon 

                (deoksikortikosteron artışı nedeniyle) 

            Akne, hirsutism 

                 (adrenal androjen artışı nedeniyle) 

             

            4 gr/gün dozunda etkili (500-750 mg x 3-4/gün), 

kortizol sentezi azalıyor ama normale dönmüyor 

           Hipofizer radyasyondan sonra ACTH artışı için 

veriliyor 

       

            Gebelikte etkisi çok iyi bilinmiyor, az sayıda 

kullanımda anne ve perinatal komplikasyon yok 



IV Etomidat   
(11 β hidroksilaz (P450c11)  inhibitörü)    

 
Kolesterol 

       ↓ 

Pregnenalon    →  17-hidroksipregnanolon →      DHEA                           DHEAS 

       ↓                                         ↓                            ↓                      

Progesteron     →  17-hidroksiprogesteron  → Androstenedion 

       ↓                                         ↓                            ↓↑ 

Deoksikortikosteron        11- deoksikortizol         Testosteron                   Östron 

       ↓ 11β hidroksilaz    11β hidroksilaz ↓   etomidat           ↓                                    ↓ 

Kortikosteron                      Kortizol                   Dihidrotestosteron       Östradiol         

       ↓ 

Aldosteron 

 

0,3 mg/kg/saat nonhipnotik doz, infüzyon, kısa süreli kullanım yaklaşık 10 saat 

5 saat kullanımda ACTH normal sınırlarda, 10 sa. uzarsa ACTH sekresyon artışı 

 

Yan etki: sedasyon, halsizlik  



Adrenolitik Mitotan 
(adrenokortikolitik drog) 

 

 
Kolesterol 

       ↓ 

Pregnenalon    →  17-hidroksipregnanolon →      DHEA                     DHEAS 

       ↓                                         ↓                            ↓                      

Progesteron     →  17-hidroksiprogesteron  → Androstenedion 

       ↓                                         ↓                            ↓↑ 

Deoksikortikosteron        11- deoksikortizol         Testosteron                   Östron 

       ↓ 11β hidroksilaz         11β hidroksilaz  ↓ Mitotan        ↓                                    ↓ 

Kortikosteron                      Kortizol               Dihidrotestosteron       Östradiol         

       ↓ 

Aldosteron 

 

 

- Adrenokortikal hücre mitokondriyalarında CYP11B1 (11-beta-
hidroksilaz) ve kolesterol yan zincirde (CYP11A1) enzimlerini 
inhibe eder.  

 



 Etki: 

-Mitokondriyal harabiyet ve hücre nekrozu yapar. → Medikal 

adrenelektomi→ Primer adrenal yetersizlik 

-Mekanizma? ACTH sekresyonunu inhibe eder. 

                        TSH sekresyonunu inhibe eder. 

-CBG ve diğer bağlayıcı globülinleri (SHBG,TBG) x 2-3 arttırır. 

İlaç kesildikten 1 yıl sonra normale döner. 

→Bu nedenle: 1-Replasman dozları arttırılır. 

                        2-Serum kortizol düzeyi takipte kullanılmaz. 

                        3-Serbest T4 ve testosteron düzeyleri düşüktür, 

                           takipte kullanılmazlar. 

-Metabolitleri de azalttığı için etkinlik 24 sa. idrardaki serbest kortizol düzeyi 

ile (17-OHCS ile değil) takip edilmeli. 

-Uzun kullanımda mineralokortikoid replasmanı gerekebilir. 

 

 



• Primer: Adrenal ve adrenokortikal karsinomda 

• Sekonder: Hipofizer radyasyon sonrasında veya 

    medikal adrenelektomi için Cushing hastalığı (6-9 ay),  

    daha az sıklıkta  ektopik ACTH ve CRH sendromlarında  

 
0,5 g/gece başla, → 3-4 x 0,5 g/gün/hafta → 1-2 g/gün idame,  

                                                                        3-6 g/gün max 

 

Glukokortikoid tedavi gerekiyorsa ilaç kesilir  (Glukokortikoid için prednisolon 5 mg veya 

                                                                                              0,5 mg deksametazon) 

Ekzojen steroid metabolizmasını da etkiler, doz arttırımı gerekebilir. 

Çift taraflı adrenelektomiye göre Nelson sendromu gelişme riski düşük. 

İlaç kesildikten sonra bile etkisi sürmektedir 

 

Yan etki:  Bulantı, kusma, anoreksi 

               Gebelerde kesinlikle kullanılmaz, kullanım sırasında da gebelik yasak 

               >3 ay kullanımlarında hiperkolesterolemi, ilaca devam + statin verilir. 

 

Hipofiz radyasyonu+Mitotan → %80 kür, çok azında hipokortizolemi 

         Sadece yüksek doz mitotan ile de benzer sonuçlar 



 
2-DİĞER İLAÇLAR 

(Genellikle inefektif veya yetersiz) 

 
. Hipofiz hedefli ilaçlar 

      Somatostatin analogları 

      Dopamin agonistleri             ACTH düzeyini azaltırlar 

      Kabergolin 

 

. Glukokortikoid reseptör antagonistleri 

      Mifepriston- (kortizol etkisini bloke eder) 



Hipofiz Hedefli İlaçlar 

• Çalışmaların çoğunun sonucu etkili değil 

• Ocreotid ve lanreotid Cushing Hast. Etkili değil 

• Sadece Somatostatin analoğu pasireotid ve cabergolin (ya da birlikte) 

      kullanımda potansiyel faydalı 

      2x600µg/ 15 günde bir, yan etki GİS bozukluğu 

      -Kabergolin: 2 çalışma- Cushing hastalığında 

                           42 hastanın 12 sinde 24 sa idrar kortizolü N düştü 

      -17 Cushing hastası, pasireotid → kabergolin, gerekirse ketokanazol 

        ile 6 hasta yararlandı 

      -Bromokriptin, siproheptadin ve valproat ile Cushing hastalarında  

        gecikmiş yanıt. Tek başına çok kısa süreli etkili 

 

•  Rosiglitazon, Cushing hastalığında, çok az sayıda hastada  

      kortizol ve/veya ACTH azalttı  



Mifepriston 
(anti glukokortikoid ilaç) 

(A) Primer olarak Cushing sendromunda,  

         kısmen Cushing hastalığı, ektopik ACTH sendromu ve  

                     adrenal karsinomlarda kullanılmaktadırlar 

• Steroidogenezi bloke etmez, glukokortikoid reseptörüne bağlanarak, 

glukokortikoidlerin ve progesteronun periferik etkisini bloke eder. 

• Ekzojen glukokortikoidleri de bloke eder. 

• Ciddi Cushing hastalığında  ve yetersiz cerrahi sonrası hipofiz ışınlaması 

ile kullanılır. 

• Gebeliği sonlandırmak için Cushing sendromlularda kull. 

     (200 mg gebelik sonlandırılması için yeterli, antiglukokortikoid etki > 200 mg) 

 

 400- 2000 mg/gün/ 8ay → gittikçe doz azaltılarak 10 ayda kesilir → Radyasyondan 

sonra18 ayda iyileşme 



(B) Diğer jinekolojik ve obstetrik endikasyonlar: 

     -Servikal dilatasyonu      -Gebelik sonlandırılması 

      -Anembriyonik ve nonviabl embriyo/fetüs durumu 

      -Fetal ölüm                      -Adet düzensizliği 

      -Acil kontrasepsiyon       -İnvitro fertilizasyon 

      -Myoma uteri                   -Endometriosis 

 

(C) Nonjinekolojik uygulama 

      -Psikotik major depresyon         -Bipolar hastalık       -Meme kanseri 

 

Yan etkiler: Bulantı, kusma, anoreksi, halsizlik 

                   Libido azalması, jinekomasti 

                   Geçici KCFT bozulma 

                   Biyokimyasal hipotiroidi 

                   Hipopotasemi 

                   Endometriyal hiperplazi 

      

 

 

 
        



HİPERKORTİZOLEMİDE  
LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME 

METODLARI 

Doç. Dr. Sibel Güldiken 
TÜTF Endokrinoloji ve 

Metabolizma Hastalıkları BD 



Harvey Cushing (1912) 
 
23 yaşında bayan hasta 
 Obezite 
 Hirsutizm 
 Amenore 

 
 



   Hiperkortizoleminin Klinik Bulguları  



   Hiperkortizoleminin Nedenleri 

   ACTH-Bağımlı Nedenler 
        Cushing hastalığı 
        Ektopik ACTH sendromu (Bronş karsinoid tümörü,  
                                                                küçük hücreli akciğer karsinomu, timus..) 
        Ektopik CRH sendromu 
        İatrojenik (1-24 ACTH ile tedavi) 
 

    ACTH-Bağımsız Nedenler 
        Adrenal adenoma, adrenal karsinoma 
        Makronodüler adrenal hiperplazi 
        Primer pigmente nodüler adrenal hiperplazi ve Carney sendromu 
        McCune-Albright sendromu 
        Aberan reseptör ekspresyonu (gastrik inhibitör polipeptid, IL-1β) 
        İatrojenik (prednizon, dekzametazon, megestrol asetat, ritonavir vb. tedavi) 
         

   Yalancı-Cushing Sendromları 
        Kronik alkolizm 
        Depresyon, stres 
        Obezite   
          
 
 



   İatrojenik nedenler ekarte edildikten sonra 
hiperkortizoleminin en sık nedeni (%60-80) 

Cushing Hastalığıdır.  



     Hiperkortizoleminin Ayrıcı Tanısı 

Olguda hiperkortizolemi var mı?  
 

 Plazma kortizolünün sirkadian salınımı 
 Serbest kortizol atılımı (tükrük/üriner) 
 Düşük doz dekzametazon baskılama testi 

 
 

Ayrıcı Tanı 
 
 Plazma ACTH 
 Plazma potasyum, bikarbonat 
 Yüksek doz dekzametazon baskılama testi 
 Metirapon testi 
 CRH 
 İnferior petrozal sinüs örneklemesi 
 Hipofiz / adrenal BT, MRI  
 Sintigrafi 
         
 



    Tarama: Olguda Hiperkortizolemi Mevcut mu? 

Plazma kortizolünün sirkadian salınımı:  
 
 

Cushing sendromunda; 
Sabah kortizolü normal 
Gece kortizolü yüksek 
(> 7.5 µg/dl; uyanık iken) 
(> 1.8 µg/dl; uykuda iken) 
 
  Duyarlılık %94 
       Özgüllük %100 
 
Yanlış pozitif durumlar, 
 Kan alış şekli 
 Ek hastalıklar 
 Hastanede  
      kalış /değerlendirme  
      öncesi 24-48 sa önce  
       yatış yapılmalı 

 
 
 



Tükrük serbest kortizol atılımı : 
 
 

Tanıda; gece yarısı (23.00-24.00)  
                        tükrük kortizol düzeyi > 2nmol/L anlamlı. 
 
 Duyarlılık %100 ,   Özgüllük  %96 
 İki örnek arasındaki uyum >%90 
 Tükrük akım hızından etkilenmiyor. 
 Gıdalardan etkilenmiyor.  
 Oda ısısında 4-7 gün stabil 

 
 

 
  

    Tarama: Olguda Hiperkortizolemi Mevcut mu? 



İdrarda serbest kortizol atılımı : 
 
  24 saatlik idrarda kortizol metabolitlerinin (17-OH kortikosteroid, 17-oksojenik steroid)  

      ölçümünün tanıdaki duyarlılık ve özgüllüğü düşük.  
 
  24 saatlik idrarda serbest kortizol ölçümü normal değeri 80-120 µg/24 sa (HPLC) 
                                                                                                         10-45 µg/24 sa (IRMA) 

 
 Testin duyarlılık oranı %95. Fakat 2-3 kez test tekrar edilmeli. 

 
 Karbamazepin, digoksin ve fenofibrat kullanımı yanlış (+) sonuca yol açmakta.. 

 
 İdrar ölçümü normalin 3-4 kat üzerinde ise; patolojik 
     İdrardaki değeri > 250-300 µg/24 sa; tanısal 

 
 Aynı anda idrar kreatinin düzeyide değerlendirilmeli.  
      Kortizol / kreatinin >25 nmol/mmol ise; hiperkortizoleminin varlığını gösterir.  
 
 
 
 

 
 
  

    Tarama: Olguda Hiperkortizolemi Mevcut mu? 



Düşük doz deksametazon baskılama testi : 
 
 

 Gece 23.00-24.00’de 1 mg deksametazon verildikten sonra ertesi  
                                                      sabah 8.00 -9.00 plazma kortizolü değerlendirilir. 
  
      Değer < 5 µg/dl (RIA) ise;     Yanlış pozitiflik oranı  % 12.5; Yanlış negatiflik oranı % 2 
 
      Değer < 1.8 µg/dl (HPLC) ise;   Duyarlılık oranı % 98-100 ;  Özgüllük oranı  düşük 

2 gün 2 mg deksametazon baskılama testi : 
 
   2 gün boyunca 6 saat arayla 0.5 mg deksametazon verilmesi sonrasında  

      08.00 de plazma kortizol düzeyi >1.8 µg/dl (HPLC) [ >5 µg/dl  (RIA) ] 
      ya da 2. gün 24 sa idrarda kortizol değerinin > 10 µg/dl olması anlamlı 
 
  Duyarlılık oranı % 97-100 
       (fenitoin, rifampisin kullanımı deksametazonun klirensini arttırdığı için  
         yanlış pozitiflik artar.) 
   
 Yanlış pozitiflik oranı    < % 1 

    Tarama: Olguda Hiperkortizolemi Mevcut mu? 



     Yalancı Hiperkortizolemi ?  
                                        Gerçek Hiperkortizolemi ? 

Deksametazon-CRH baskılama testi : 
 
 

  2 gün boyunca 6 saat arayla 0.5 mg deksametazon verilir. 2 saat sonrasında CRH amp. IV  
       uygulanır. 15 dk sonrasında bakılan plazma kortizol düzeyinin >1.4 µg/dl  olması anlamlıdır. 
 
  Testin duyarlılık oranı %99, özgüllük %96 
 
  



     2008 Endocrine Society Klinik Pratik Kılavuzu 

Klinik Şüphe 

 Ekzojen glukokortikoid kullanımı dışlanmalı 

24 sa idrarda                    1 mg DST testi                           Gece tükrük   
serbest kortizol                                                                     kortizolü  
(2’den fazla)                                                                         (2’den fazla) 

Aşağıdaki testlerden biri uygulanmalı  

Anormal test sonucu 

Yukarıdaki testlerden 1 veya 2’i daha uygulanabilir.   
Anormal test tekrar edilebilir.  

Deksametazon-CRH baskılama testi veya gece yarısı 
kortizol düzeyi incelenmeli.  

Anormal test sonucu = Cushing Sendromu 



      

 Olguda Hiperkortizoleminin Nedeni Nedir? 

Sabah plazma ACTH düzeyi:  
 
 
 

 Cushing Hastalığının %50’inde sabah  
      9.00 ACTH düzeyi (RIA) (9-52 pg/ml) normal.  
 
 Ektopik ACTH Sendromunda >90 pg/ml. 
      %30 olguda diğer nedenlere bağlı hiperkortizolemi  
      düzeyleri ile benzer. 
 
 Eğer gece yarısı ACTH düzeyi > 22pg/ml ise nedenin  
      ACTH bağımlı olduğu söylenebilir. 
 
  ACTH düzeyi < 1 pmol/l adrenal kaynaklı nedenler.. 

 
 Plazma ACTH düzeyleri normal-düşük veya arada  
      ölçülebilir ise makronodüler adrenal hiperplazi olabilir!  



Plazma potasyum düzeyi: 
 

      

  Olguda Hiperkortizoleminin Nedeni Nedir? 

  Ektopik ACTH sendromunun %95’inde hipokalemik alkalozis mevcut. 
 

 Cushing hastalarında da %10 olguda hipokalemi mevcut.  



Yüksek doz deksametazon baskılama testi: 
 

      

  Olguda Hiperkortizoleminin Nedeni Nedir? 

  0.5 mg deksametazon  2 gün / 6 saat arayla veya 23.00’de 8 mg deksametazon  
       verildikten sonra idrar 17-OH kortikosteroidlerinin bazale göre > % 50 azalması veya  
       plazma kortizolünün veya idrar serbest kortizolünün bazale göre > % 50 baskılanması   
       Cushing Hastalığını düşündürür.    
        



Metirapon testi: 
 

      

  Olguda Hiperkortizoleminin Nedeni Nedir? 

11-deoksikortizol  kortizol  

Metirapon 
       

x 

11-deoksikortikosteron  kortikosteron  

11 β HİDROKSİLAZ 

11 β HİDROKSİLAZ 

  750 mg metirapon 24 saat içinde 4 sa arayla verilir. Cushing hastalığında plazma  
       ACTH düzeyi artar ve 11 deoksikortizol düzeyleri 24 sa sonunda 35 µg/dl’i aşar.  
 
 Ektopik Cushing sendromunu ayırmada yeterli değildir.  

 
 Cushing sendromunu ve hastalığını birbirinden ayırmada ise plazma ACTH düzeyleri  
      ve görüntüleme yöntemleri yol göstericidir.    



CRH testi: 
 

      

  Olguda Hiperkortizoleminin Nedeni Nedir? 

CRH formları; 
  1 µg/kg CRH         /              100 µg CRH    /             CRH + AVP  

 Bazal örnekler alındıktan sonra CRH uygulanır. 1-2 saat içinde 15 dk arayla kan örneği alınır. 
 

 Normalde, CRH ACTH ve kortizolde %15-20 artış sağlar.  
 

 Cushing Hastalığında ise ACTH artışı > %50 ve kortizol artışı > %20’den fazla olur.    
 

 Ektopik ACTH Sendromu’nda ise yanıtta değişiklik olmaz.  
 

 Duyarlılık oranı %90     Özgüllük  oranı %90 



      

  Olguda Hiperkortizoleminin Nedeni Nedir? 

İnferior petrosal sinüs örneklemesi ve  
selektif venöz kateterizasyon 

 Aynı anda alınan santral ACTH düzeyi / periferik ACTH  
      düzeyine oranlanır.    
 
 Cushing hastalığı olanlarda oran > 2   

 
 CRH sonrası ACTH değerlendirilmesi:  
      CRH 100 µg IV. uygulanır.  0., 2., 5., 15. dk ACTH ölçülür.  
 
 Santral ACTH  / periferik ACTH > 3 ise; Cushing  
      hastalığı tanısı için duyarlılık oranı %97, özgüllük %100 

 
 Sağ-sol arası ACTH gradyen farkının >1.4 olması taraf 

belirlemede yardımcıdır.  
 
 Komplikasyonlar; ağrı, tromboz, sinir hasarı gibi…  
 



Hiperkortizolemi  (+) 

 ACTH  

      

  Olguda Hiperkortizoleminin Nedeni Nedir? 

Baskılı  Saptanabilir 

Adrenal BT  
ACTH bağımlı hastalık 

 Yüksek doz DST sonrası > %50 kortizol  
Baskılanma 
 CRH sonrası > %50 plazma kortizol artışı 
 Normal potasyum düzeyi 
 Hipofiz MRI adenom varlığı 

Transsfenoidal hipofiz  
            cerrahisi 

CRH ile uygulanan IPSS 
hipofizer ACTH yanıtı  

Ektopik ACTH sendromu 
Uygun radyoloji ± venöz örnekleme   

(+) 

(-) 



      

  Gebelik ve Cushing Sendromu  

 Gebelerde total ve serbest kortizol düzeyi ve üriner kortizol atılımı artmıştır. 
 

 Fakat  diürnal ritm  korunur. İdrarda 17- OH kortikosteroid atılımı normaldir.  
 

 Gece plazma ve tükrük kortizol ölçümü yardımcı olabilir  
                                                                           fakat eşik değerler hakkında bilgi yok.   
 
  Gebeliğin erken döneminde ACTH hafifçe düşüktür.  
       Gebeliğin ilerlemesi ile plasental ACTH’ın katkısıyla ACTH düzeyi normalin üzerine çıkar. 
 
  DST baskılama testi özellikle 2. ve 3. trimestrde körleşir.  

 
 Gebelikte yanlış (+) test ihtimali yüksek…  

 
 Kılavuz bulunmamakta… 

 
 



GÖRÜNTÜLEME 



      Hipofiz MRI 

Hipofizer mikroadenom Hipofizer makroadenom 



     

   Adrenal BT 

Bilateral adrenal  
hiperplazi 

Sol adrenal 
 adenom  

Bilateral  
makronodüler  

hiperplazi 

Primer pigmente  
nodüler  

adrenal hastalığı 



     

   Adrenal BT 

Adrenal karsinoma Adrenal karsinomanın  
 karaciğer metastazları  



     

   Adrenal adenom iyot 131 işaretli 6β iodo-metil 
19 norkolesterol sintigrafisi  

  Özellikle 2 cm üzerindeki kitlelerde fonksiyonel değerlendirmede yararlı. 
 

  Şüpheli adrenokortikal makronodüler hiperplazilerin ve bilateral adrenal kitle  
       varlığının değerlendirilmesinde kullanılabilir.  



     

   Ektopik ACTH sendromunda görüntüleme 

PA akciğer  
grafisinde  
şüpheli kitle 

Akciğer BT’de   
bronşial  
karsinom  

Akciğer BT’de   
bronşial  
karsinom  

Tümörün üç  
boyutlu 
görüntüsü 
   



     

      Ektopik ACTH sendromunda sintigrafi 

  111 indium ile işaretlenmiş oktreotid ile  
      nöroendokrin tümörlerin görüntülenmesi 



Teşekkürler… TEŞEKKÜRLER 

http://www.trakya.edu.tr/album/images/21.jpg
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(Biyokimyasal /Radyolojik) 

 
Dr. Serap EREL 

SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
ANKARA 

 
Dr. Betül BOZKURT 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 
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GEP-NET Tanı  

(Biyokimyasal /Radyolojik) 

 

Dr. Serap EREL 



GEP-NET klinik bulgular 

• Lokalizasyon ve hormon üretimi ile ilişkili  

  

• Çoğunlukla nonspesifik 

 

• Klinik sendromlarla ilişkili olabilir 

            

•  F-PNET?? 



GEP-NET klinik bulgular 

• Karın ağrısı %57 

• İshal %55 

• Kilo kaybı %22 

• Barsak tıkanması %11 

• Halsizlik %10 

• GİS kanama %7 

• Kitle %2 

 



• Biyokimyasal tanı 

–Genel 

–Tümöre özel 





Belirteçler 

Tümöre özel 

• Serotonin 

• 5-HTTP 

• 5-HIAA 

• İnsülin 

• Gastrin 

• Glukagon 

• Somatostatin 

• VİP 

Genel 

• Kromograninler(A-B-C) 

• NSE 

• Glukoprotein hormonlar 
(HCG, TSH,FSH,LH) 

• Katekolominler 

• Pankreatik polipeptid 

• Ghrelin 

• Adrenomedullin 





Serotonin ve metabolitleri 

• Serumda veya idrarda serotonin 

• İdrarda 5-HIAA 

 

• Karsinoid sendromu 

 

• Yanlış pozitiflikler…. 



İnsülin, insülin prekürsörleri ve 

metabolitleri 

• Kan glukoz < 40 mg/dL 

• Eş zamanlı serum insülin 6μU/L 

• Plazma/serum C- peptid >200pmol/L 

• Serum proinsülin >5pmol/L 

• Serum β-hidroksibütirat< 2.7 mmol/L 

• Plazma veya idrarda sülfonilüre yokluğu 



Gastrin 

• Sekretin testi 

• Yüksek serum gastrin nedenleri 

– Atrofik gastrit 

– Pernisiyöz anemi 

– PPİ kullanmak 

– Vagotomi 

– H.pylori  

– Remnant antrum 



Kromograninler 

• Duyarlılığı yüksek 

 

• Yüksek serum kromogranin nedenleri 

 

 



 



Görüntüleme Yöntemleri 

• Lokalizasyon 

 

• Metastaz tarama 



Görüntüleme 

• Non-spesifik: CT/MRI/US(EUS,IOUS) 

 

• Spesifik: Somatostatin-reseptör 

sintigraphy (SRS) 

 



Abdominal Ultrasonografi 

• %20-70 duyarlı 

 

• Doppler USG 

 



İntraoperatif USG 

• Açık/ laparoskopik 

 

• %92-100 duyarlı 

 

• 1cm< %90 

 

 



Endoskopik USG 

• Pankreas ve lümenli organlar 

• Pankreas için %90-100 duyarlı 

• 2-3 mm kadar küçük 

• Kuyruk, duodenum %50 duyarlı 

• İnvazyon değerlendirme 



Bilgisayarlı Tomografi 

• %20-60 duyarlı 

• 1 cm altı zor 

• Çok kesitli  %85-95 

 

• Lokal invazyon, metastaz tarama 



MRI 

• Lokalizayon, evreleme 

 

• Pankreas %90-95 duyarlı 

 

• Diğerlerinde BT= MRI 



• Baryumlu pasaj grafisi 

 

• Enteroklizis 

 

• BT enteroklizis 

 

• MR enretoklizis 



Endoskopi 

• Polipektomi, biyopsi 

 

• 1cm < izlem 

 

• 1 cm > EUS 

 



• Kromoendoskopi 

 

• Kapsül endoskopi 

 

• Anjiografi 

 

 



Somatostatin reseptör sintigrafisi 

• 5 alt tip reseptör 

 

• Glukoganoma  %100  

• Gastrointestinal sistem %85-95 

• VİPoma %88 

• Nonfonksiyonel pankreatik tm %80 

• Somatostatinoma %80 

• Gastrinoma %70 

• İnsülinoma %50-60 



Pankreatik NET için 

Görüntülemede sensitiviteler 

• US 27 

• CT 30 

• MRI 10 

• SSRS 25 

• EUS 88 

• Angio 95 



• Kemik sintigrafisi- metastazlar 

 

• MIBG sintigrafisi %70 (%40-85) 

                            pankreatik %50 

• PET görüntüleme–primer arama/ metastaz 

 

• İntraoperatif Gama prob (indium-111 
oktreotid) 







Patoloji 

 

• Keratin,  

• CgA,  

• Neuron specific enolase (NSE), 

• Synaptophysin,  

• Grimelius,  

• CD56.  

• Proliferation marker (Ki67 or MIB1)  
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Dr. Bahadır GÜLLÜOĞLU 
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GEP-NET 
Gastroenteropanreatik-
Nöroendokrin Tümörler  

Doç. Dr. Betül BOZKURT 
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 



Patolojik Sınıflama 



1907 yılında Oberndorfer 
Karsinoid 

Karsinoid tümör 
Argentafinoma 

Apudoma 



GIS’ in diffüz nöroendokrin sistem hücreleri 
(DNES) GIS mukozası ve pankreas 

adacıklarındaki spesifik nöronal endokrin 
özellikleri taşıyan  hücrelerden oluşur. 

 
DNES hücreleri kromograninler ve 

sinaptofizin gibi nöroendokrin belirleyicileri, 
peptid hormonlar ve aminler salgılar. 

 
GEP-NET  DNES hücrelerinden kaynaklanır. 



Pankreasın Endokrin Hücreleri 
 
    Langerhans adacıklarında; 
 - B hücreleri (İnsülin) 
 - A hücreleri (Glukagon) 
 - D hücreleri (Somatostatin) 
     Uncinate proces bölümünde; 
 - F hücreleri (Pankreatik polipeptid) 



 

 GİS’ in Endokrin Hücreleri 
 

Hücre   Yeri   Salgılanan 
 

ECL       Mide    Histamin 
G    Mide/Duod.   Gastrin 
D    GIS   Somatostatin 
S    Duodenum  Sekretin 
I    Duodenum   Kolesistokinin 
K    Duodenum/jej. gastrik inhibitör 
      peptid 
M    Duodenum/jej. Motilin 
N   İnce barsak  Nörotensin 
L   İnce barsak  Enteroglukagon, 
      peptid YY,  
      Nöropeptid Y 
 



Nöroendokrin Belirleyiciler 

 GENEL 
 

Kromograninler 
Sinaptofizin 
PGP 9.5 
CD56 
MAP18 

HÜCREYE ÖZEL 
İnsülin 
Glukagon 
Somatostatin 
PP 
ACTH 
Serotonin 
Kalsitonin 
GH 
GHRH 



Williams ve Sandler Sınıflaması 
 
1963 yılında yayınlanan ilk 
sınıflamadır. Tümörleri 
embriyolojik kökenine göre 
sınıflandırır. 



Williams ve Sandler Sınıflaması 

Ön Barsak 
- Akciğer 
- Timus 
- Mide 
- Duodenum 
- Proksimal jejunum 
-Pankreas 

Orta Barsak  

 - Distaljejunum 
- İleum 

 - Apandiks 

 - Sağ kolon 

Arka Barsak 
 -Transvers kolon 
 - İnen kolon 
 - Rektum 



1995’ de Capella GEP-NET lerin prognozunu 
tahmin eden en yararlı akciğer, pankreas ve 
barsak için gözden geçirilmiş sınıflamayı yaptı. 
- Histopatolojik kriterler 
- Tümörün yeri 
- Tümörün fonksiyonel olarak aktif olup 
olmadığı 
Bu kriterlere göre her bir bölgenin 
nöroendokrin tümörü 
-benign 
-borderline malign 
-low grade malign 
-high grade malign 
 



2000 yılında WHO yeniden sınıfladı. 
Karsinoid tümör terimi yerine 

“Endokrin tümör” terimi kullanılmaya 
başlandı.  



 Differansiasyonuna göre WHO 2000 
 Pankreas endokrin tümör sınıflaması 
 

  İYİ DİFFERANSİYE ENDOKRİN TÜMÖR 
 

Benign    Davranışı Belirsiz  
       

Pankreasa sınırlı   Pankreasa sınırlı  
Çap < 2 cm    çap ≥ 2 cm  
 

Mitoz sayısı 2>/10BBA   Mitoz sayısı 2</10BBA 
 

Ki 67 %2 >     Ki 67 %2 < veya 
Vasküler invazyon yok   Vasküler invazyon  



 Differansiasyonuna göre WHO 2000 
 Pankreas endokrin tümör sınıflaması 
 

     İYİ DİFFERANSİYE ENDOKRİN KARSİNOM 
 

Düşük Grade    Yüksek Grade  
       

Lokal invazyon veya  Küçük hücreli karsinom 
uzak metastaz    
     Nekroz sık 
 

Mitoz sayısı 2-10/10BBA   Mitoz sayısı 10>/10BBA 
 

Ki 67 %5 >     Ki 67 % 15 >  
      Vasküler veya perinöral  
     invazyon  



 Differansiasyonuna göre WHO 2000 
 Mide, Duodenum ve Proksimal Jejunum 
 Endokrin tümörlerinin sınıflaması 
 

  İYİ DİFFERANSİYE ENDOKRİN TÜMÖR 
 

Benign    Davranışı Belirsiz  
       

Tümör mukoza veya   Tümör mukoza veya  
submukozada sınırlı   submukozada sınırlı  
 
Çap < 1 cm    çap > 1 cm  
 
Vasküler invazyon yok   Vasküler invazyon  



 Differansiasyonuna göre WHO 2000 
 Mide, Duodenum ve Proksimal Jejunum 
 Endokrin tümörlerinin sınıflaması 
 

 İYİ DİFFERANSİYE ENDOKRİN KARSİNOM  
 

 Düşük Grade    Yüksek Grade 
  
Muskularis propria veya daha  Küçük hücreli karsinom 
derin tabakalara invazyon 

 
Metastaz 



 Differansiasyonuna göre WHO 2000 
 İleum, Kolon ve Rektum 
 Endokrin tümörlerinin sınıflaması 
 

  İYİ DİFFERANSİYE ENDOKRİN TÜMÖR 
 

Benign    Davranışı Belirsiz  
       

Tümör mukoza veya   Tümör mukoza veya  
submukozada sınırlı   submukozada sınırlı  
 
İnce barsakta Çap < 1 cm   İnce barsakta Çap > 1 cm 
Kalın barsakta Çap < 2 cm Kalın barsakta Çap > 2 cm   
 
Vasküler invazyon yok   Vasküler invazyon  



 Differansiasyonuna göre WHO 2000 
 İleum, Kolon ve Rektum 
 Endokrin tümörlerinin sınıflaması 
 

İYİ DİFFERANSİYE ENDOKRİN KARSİNOM  
 

 Düşük Grade    Yüksek Grade 
  
Muskularis propria veya daha  Küçük hücreli karsinom 
derin tabakalara invazyon 
 
Metastaz 



 Differansiasyonuna göre WHO 2000 
 Apendiks Endokrin tümörlerinin sınıflaması 
 

  İYİ DİFFERANSİYE ENDOKRİN TÜMÖR 
 

Benign    Davranışı Belirsiz  
       

Nonfonksiyonel   Enteroglukagon salgısı 
Apendiks duvarında sınırlı Subserozada sınırlı  
 
Çap < 2 cm    Çap > 2 cm  veya 
Vasküler invazyon yok   Vasküler invazyon  



 Differansiasyonuna göre WHO 2000 
  Apendiks Endokrin tümörlerinin sınıflaması  
 

     İYİ DİFFERANSİYE ENDOKRİN KARSİNOM  
 

 Düşük Grade    Yüksek Grade 
  
Mezoapendiks veya daha  Küçük hücreli karsinom 
derin tabakalara invazyon 
 
Metastaz 



 WHO 2010 Endokrin  Tümörlerin 
 mitoz sayısı ve Ki 67 indekslerine  
  göre sınıflaması 
 

Grade  Mitoz sayısı  Ki 67 (%) 
 

G1    < 2       ≥ 2 
G2    2-20      3-30 
G3    > 20       > 30 



 WHO 2010 Sınıflaması 
 
Benign    Benign  
 

İyi diferansiye     İyi diferansiye  
endokrin tümör    endokrin  karsinom 
(WHO 2000)    (WHO 2000)  
 

Malign     Malign  
Az diferansiye    Mikst ekzokrin / 
endokrin  karsinom   endokrin  karsinom  
 (WHO 2000)     (WHO 2000)  
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Dr. Zafer CANTÜRK 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel 

Cerrahi AD 
KOCAELİ 



BİR BİLİMSEL MAKALE NASIL 
DEĞERLENDİRİLİR? 

Dr.Nuh Zafer Cantürk 

KOÜ Tıp Fak. Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu 

Kocaeli 



KANITA DAYALI TIP 

I. Tanısal: Hastada tanısal bir testin 
nasıl kullanıldığı  

 

II. Tedavi ile ilgili: Tedavinin hastada 
yararlı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Ve 
yararın maliyet ve riske etkisi nedir?  

2 

11.Medikal ve Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet 
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TEDAVİ ÇALIŞMALARINDA KANITA DAYALI 
TIP AÇISINDAN HİYARARŞİK SIRALAMA  

1. Randomize Kontrollü Çalışmalar (RKÇ) 
ve RKÇ’lerin Meta analiz ve Sistematik 
Derlemesi   

2. Cohort yada Vaka Kontrollü Çalışma   

3. Vaka serileri 

4. Uzman Görüşleri 
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BAŞLIK 

 

• Makalenin içeriğini yansıtıyor mu? 
 

• Amaç ile ilişkili mi? 
 
• Gereğinden fazla kelime var mı? 

 
• Okunduğunda içerik kısa sürede zihinde beliriyor mu? 



YAZARLARIN YETERLİLİĞİ? 
• Bir tedavi girişimi için yazarların yeterliliği ile 

ilgili bilgi  bu  yöntemin etkinliğini kabul 
etmede çok önemlidir.  

• Çünkü makale okuyucunun yapmadığı bir girişim 
ile ilgili ise okuyucu  
– Ya diğer girişime yönlenecek 

– Bir başka meslektaşına hastayı refere edecek 

– Ya da kendini o yönde geliştirecek yollar arayacak.  

Yazarlarla ilgili olan yetersizlik 2 girişimin karşılaştırıldığı bir 
çalışmada daha basite yönelmeye yol açarak biasa neden 
olabilir. Öte yandan Kompleks girişimler ile ilgili RKÇ’ler daha geniş bir 
gruba kolaylıkla uygulanamaz. 
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ÖZET 

• “Yapılandırılmış Özet”  
“Background and Aim, Methods, Results, Conclusion” 
 

Derginin Düzeni ve Kuralları Çok Önemli. 
 

• Amaç Açıkça Belirtilmiş mi? 
• Materyal Seçimi ve Yapılan Gözlemler Belirtilmiş mi? 
• Başlıca Bulgular Özetlenmiş mi? 
• Bulguların İstatistiksel Önemi Vurgulanmış mı? 
• Sonuç Belirtilmiş mi? 
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GİRİŞ 

• Hipotez başarılı şekilde ifade edilmiş mi? 
 

• Hipotezin geri planı, şu anki mevcut durum ve işin önemi 
kısa ve net ifade edilmiş mi? 

• Bu alanda gereksiz bilgilerden ve literatürde kaçınmalı. 
Konunun tüm tartışmalı alanları ders şeklinde 
anlatılmamalı 

 

• Önceden yapılmış diğer randomize kontrollu çalışmalara 
yer verilmiş olmalıdır. 
 

 

   



GEREÇ-YÖNTEM 

• Olgular çalışmaya randomize bir şekilde alınmış mı? 
• Olguların hepis çalışmanın sonunda değerlendirmeye tabi 

tutulmuş mu? 

• Çalışma Kör bir şekilde Yapılmış mı? 

• Çalışma grupları araştırma başlarken benzer özellikleri taşıyor 
mu? 

• Gruplar benzer tedavileri mi almışlar? 

• Tedavinin etkisi nasıl? 

• Tedavi ne kadar etkili? 

 
 

Her olgunun çalışma grubuna ve kontrol grubuna seçilme 
olasılığının aynı olmalıdır. 

Bu çalışma sonuçlarının daha geniş bir topluluğa 
genelleştirilmesine izin verir. 

Randomizasyon para tur atmak  gibi kolay bir şeyden çok 
sofistike tekniklerin kullanıldığı şekilde olabilir.   
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Randomizasyon 

• Çalışmanın geçerliliği 
için 

• Randomizasyon tipi? Gizliliği?  
– Hastalar randomize edilmiş 

mi? 
– Randomizasyon kör olarak mı 

yapılmış? 
– Hastalar katmanlaştırılmış mı? 

RANDOMİZASYONUN ÖNEMİ 

Grupların özelliklerini başlangıçta dengeler 

Ölçülen yada ölçülemeyen faktörlere 

bağlı karışıklığı ortadan kaldırır.  

Gruplar arasında yansız bir 

karşılaştırma olanağı sağlar.  

Ancak bu denge randomizasyondan sonra 

sürdürülemeyebilir   

NİÇİN RANDOMİZASYON? 
Çalışma sonunda grupları karşılaştırmak için  

Girişim yüzünden oluşabilecek farklılıkları 
gidermek için   

KARŞILAŞTIRILABİLİR GRUPLARA  
gereksinim var  

Randomizasyon da amaç karşılaştırılabilir 
gruplar oluşturmaktır.  

Gruplar arasındaki tek fark işleme bağlı 
olmalıdır.  



Randomizasyon 

• Çalışmanın geçerliliği için 
• Randomizasyon tipi? Gizliliği?  

– Hastalar randomize edilmiş 
mi? 

– Randomizasyon kör olarak mı 
yapılmış? 

– Hastalar katmanlaştırılmış mı? 
 RANDOMİZASYON ÇEŞİTLERİ 

Fiks Dağılım- olasılık fiks 
Basit- Yazı-Tura 
Bloklu  
Katmanlı   
Clustered   

Adaptif-olasılık değişir 
 

RANDOMİZASYON NASIL YAPILIR 

Doğum günü, tek sayı çift sayı…. 

Zarf usulü 

Rastgele sayı tabloları 

Ardışık hastalar 



Randomizasyon 

•  Çalışmanın geçerliliği için  
– Randomizasyon tipi? Gizliliği? 
– Uygunluk Kriterlerine uyum 

• Dahil edilen, edilmeyen veya 
çalışmadan çıkan 

– Uygunsuzluk 
 



GEREÇ-YÖNTEM 

• Olgular çalışmaya randomize bir şekilde alınmış mı? 

• Olguların hepsi çalışmanın sonunda değerlendirmeye 
tabi tutulmuş mu? 

• Çalışma Kör bir şekilde Yapılmış mı? 

• Çalışma grupları araştırma başlarken benzer özellikleri taşıyor 
mu? 

• Gruplar benzer tedavileri mi almışlar? 

• Tedavinin etkisi nasıl? 

• Tedavi ne kadar etkili? 

 
 

Çalışmaya alınan tüm olgular araştırmanın sonunda değerlendirmeye 
tabi tutulmalıdır. “takipten çıkan hasta” grubu büyükse çalışma 
sonunda yanlı tutum oluşur. 
Çalışmaya alınan tüm hastalar baştan dahil edildikleri grupta analiz 
edilmelidirler. 
Buda gruplardaki randomizasyonun korunmasını sağlar Böylece 
prognozu etkileyen bilinen ve bilinmeyen  faktörlerin çalışma 
gruplarına etkisinin eşit olarak gerçekleşmesi söz konusu olur. 
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“Intention-to-Treat” Analiz 

    Medikal çalışmalarda çalışmaya katılanlar 
bazen kendilerine söyleneni değil de 

kendilerinin istediklerini yaparlar.  
– Ör. Plesebo grubuna alınan hastalar başka bir hekime giderek bu sefer 

denenen ilacı kullanabilirler.  

– İlaç grubuna dahil edilen bazı hastalar ilaçlarını almazlar.  

 

Bu hastaları nasıl analiz edeceğiz? 



 

“INTENTION –TO-TREAT” ANALİZ 

 

 Bazı cerrahi girişimlerde de araştırma için planlanan işlem 
yapılamaz  

(anestezi şartları nedeni ile ya da ameliyatta karşılaşılan bir durumdan dolayı)  
 
 Bu durumda data  ya analiz dışı bırakılır ya da  bu durumdaki hasta tedavi grubuna 

eklenirse ya da çıkarılırsa o zaman suboptimal yöntem daha iyi imiş gibi sonuçla 
karşılaşılabilir. 

 
 

      
 Sonuçta randomizasyon ile başarılan denge bu hastaların 

çıkarılması ya da yer değiştirmesi ile  bozulur.  

Bu hastaları nasıl analiz edeceğiz? 



 Hastalar hangi gruba dahil edildilerse ne olursa olsun o grupta analiz edilmeli  
Plesebo grubu ise plesebo grubunda 

İlaç grubunda ise ilacı almamış olsalar dahi ilaç grubunda analiz edilmeli  
 Bir kişi girişim grubuna dahil edilmiş ise                                                                                                                                                                                                                                                                            

girişim hiç yapılmamış olsa dahi bu hastanın verileri o grubun sonuçları içinde değerlendirilmelidir.  
 

Tam randomizasyon sağlanır  

Intention-to-treat analizi 

Tedavi 

Kontrol 

100  

hasta 
20 problem 

R 

80 başarılı 

100 hasta 

“per protocol” 

karşılaştırma 

“intention to treat” 

karşılaştırma 



 
“follow-up”- tamamlandı mı? 

 
• RKÇ’lerin değerini çalışmanın sonuna kadar hasta sayısının 

korunamaması etkileyebilir.  
– Hastalar ya ölmüş  
– ya da sonuçtan memnun olmadığı için takibe gelmemiştir. 
– Ya da her şey yolunda gittiği için gelmemiştir. 

 
• Hasta grubunun %10’undan daha fazlasının takibi 

kaybedilirse bu çalışmanın değerini azaltır.  
 



• Takipten çıkan hasta sayısı fazla ise okuyucular 
pozitif bir çalışmada “worst-case” seneryo 

– tedavi grubundan çıkan tüm hastaların kötü  

– kontrol grubundan çıkan tüm hastaların iyi olduğu 
var sayılırsa  ve sonuçlar tekrar hesaplanırsa  

 

 

 

Çalışma sonucu 

değişmez ise  
Çalışma sonucu 

değişirse  

Takipten çıkışın fazla 

olmadığına işaret eder 
Sonucun gücünü zayıflatır 



GEREÇ-YÖNTEM 

• Olgular çalışmaya randomize bir şekilde alınmış mı? 

• Olguların hepis çalışmanın sonunda değerlendirmeye tabi 
tutulmuş mu? 

• Çalışma Kör bir şekilde Yapılmış mı? 
• Çalışma grupları araştırma başlarken benzer özellikleri taşıyor 

mu? 

• Gruplar benzer tedavileri mi almışlar? 

• Tedavinin etkisi nasıl? 

• Tedavi ne kadar etkili? 

 
 

Olgular, klinisyenler ve araştırmacılar hangi olgunun hangi gruba 
dahil edildiğini bilmemelidir.  
 Olgu hangi grupta olduğunu bilirse o yönde davranır veya 
cevap verir  
 Klinisyen bilirse sonucu bilinçli yada bilinçsiz manüle edebilir 
 
Çift körlük = olgu+araştırmacı gruplara dahil olmadan habersizdir 
Ancak bazen girişimin tipinden dolayı çift kör 
uygulanamaz(CERRAHİ ile Cerrahi OLMAYAN ) bu durumda 
bağımsız bir kişi değerlendirir. 
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•Tek kör: olgu hangi grupta 

olduğunu bilmez  

•Çift kör – Olgu ve araştırıcı bilmez  

•Üç kör- çeşitli anlamları var 

–Testleri yapan kişiler  

–Veri kaydediciler 

–Monitörizasyonu sağlayanlar 

da bilmez 

Makseleme(Körlük)? 
Hangi durumda maskeleme yapılamaz? 

Olanaksız 
cerrahi 

egzersiz 
diyet 

eğitim 
Olası ancak 

tehlikeli 
ağrılı 

külfetli 

•Hatta bazen ilaç çalışmalarında da zor 
olabilir  

–Benzer plasebo hazırlanamaz. 
–İlaç koku, tat ve his olarak farklı 
olabilir.  
–İlacın yan etkisi olabilir. 
–Test sonuçları kör olmayabilir.   
–Katılımcı ilacı test edebilir .  

Gerçekten maskeleme yapıldı mı?  



Tedavinin piskolojik etkisinden kaçınmak için hastalar 

denenen tedaviyi alıp almadıkları konusunu 

bilmemelidirler 
Anjina pektorise yönelik olarak internal mammarian arter ligasyonunun etkisi sham operasyon 

yapılarak karşılaştırıldığında ligasyon yapılan ya da yapılmayan hastalar olumlu sonuç bildirmiş 

     Dimond et al, Circulation 1958 

Ancak çoğu zaman cerrahi çalışmalarda bunu yapmak 

etik değil aynı zamanda olası da değildir. 

Cerrah gruplara olguların dağılım konusunda 

ön bilgiye sahip mi? 

Araştırılan girişimin uygulanmasından öte hasta 

bakımında oluşabilecek farklılıklar dahi yanlı 

tutum ile sonuçlanabilir.  



 
Sonuçları toplayan ve değerlendirenler  grupların 

dağılımından etkileniyor mu? 

 
• Randomizasyon uygun şekilde yapılmış gruplar dengeli 

oluşturulmuş olsa dahi sonuçları derleyenler kör olarak 
seçilmezse  bias olabilir.  
– Çalışmanın cerrahi koluna daha sık ölçüm ya da ilave girişimler 

yapılırsa  

– marjinal bulgulara pozitif açıklama getirilirse ya da  

– performans testleri için farklı derecelerde teşvik yapılırsa sonuçlar ilave 
özen gösterilen grubun lehine bozulabilir. 



GEREÇ-YÖNTEM 
• Olgular çalışmaya randomize bir şekilde alınmış mı? 

• Olguların hepis çalışmanın sonunda değerlendirmeye tabi 
tutulmuş mu? 

• Çalışma Kör bir şekilde Yapılmış mı? 

• Çalışma grupları araştırma başlarken benzer özellikleri taşıyor 
mu? 

• Gruplar benzer tedavileri mi almışlar? 

• Tedavinin etkisi nasıl? 

• Tedavi ne kadar etkili? 

 
 

Çalışma olgularına ait demografik bilgiler genelde makalenin ilk 
tablosunda verilir 
Daima çalışma sonucunu etkileyen bazı risk faktörleri vardır.Bunların 
girişim ve kontrol grubunda eşit dağılmış olması önemlidir.  
Eğer bir girişimin tüm yararı belirlenme isteniyorsa 2 grup arasında 
komorbid durumların dengede olup olmadığı bilinmelidir.  
Bazen bunların dağılımı randomizasyonla dahi dengelenemez ve 
aradaki farklılık büyükse bias olur. 
Bu, çalışmanın power’ını belirleyen doğru örneklem büyüklüğü ile 
giderilebilir. 
Bazende bu tür zorlukların üstesinden  uygun istatisitki araçlar 
kullanılarak  gelinebilir. 22 
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Örneklem Büyüklüğü 
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GEREÇ-YÖNTEM 

• Olgular çalışmaya randomize bir şekilde alınmış mı? 

• Olguların hepis çalışmanın sonunda değerlendirmeye tabi 
tutulmuş mu? 

• Çalışma Kör bir şekilde Yapılmış mı? 

• Çalışma grupları araştırma başlarken benzer özellikleri taşıyor 
mu? 

• Gruplar benzer tedavileri mi almışlar? 
• Tedavinin etkisi nasıl? 

• Tedavi ne kadar etkili? 

 
 

Her grup farklı tedavi alıyorsa da Hayal edilebileceği gibi kör 
protokolu sürdürmek bazen güç olabilir. Örneğin girişim grubu daha 
fazla vizit alınca kör protokol açık edilmiş olabilir. 
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GEREÇ-YÖNTEM 

• Olgular çalışmaya randomize bir şekilde alınmış mı? 

• Olguların hepis çalışmanın sonunda değerlendirmeye tabi 
tutulmuş mu? 

• Çalışma Kör bir şekilde Yapılmış mı? 

• Çalışma grupları araştırma başlarken benzer özellikleri taşıyor 
mu? 

• Gruplar benzer tedavileri mi almışlar? 

• Tedavinin etkisi nasıl? 

• Tedavi ne kadar etkili? 
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GEREÇ-YÖNTEM 

• Olgular çalışmaya randomize bir şekilde alınmış mı? 

• Olguların hepis çalışmanın sonunda değerlendirmeye tabi 
tutulmuş mu? 

• Çalışma Kör bir şekilde Yapılmış mı? 

• Çalışma grupları araştırma başlarken benzer özellikleri taşıyor 
mu? 

• Gruplar benzer tedavileri mi almışlar? 

• Tedavinin etkisi nasıl? 

• Tedavi ne kadar etkili? 

 
 

Tedavinin validitesini ortaya koyan bir makalede okuyan tedavinin 
etkisini değerlendirmek için temel MATEMATİK  ve İSTATİSTİKİ 
bilgi sahibi olmalıdır. 
“control event rate” (CER) 
“experimental event rate” (EER) 
“number need to treat” (NNT) 
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GEREÇ-YÖNTEM 

• Olgular çalışmaya randomize bir şekilde alınmış mı? 

• Olguların hepis çalışmanın sonunda değerlendirmeye tabi 
tutulmuş mu? 

• Çalışma Kör bir şekilde Yapılmış mı? 

• Çalışma grupları araştırma başlarken benzer özellikleri taşıyor 
mu? 

• Gruplar benzer tedavileri mi almışlar? 

• Tedavinin etkisi nasıl? 

• Tedavi ne kadar etkili? 

 
 

Bir çalışmada CER, EER, RRR, ARR ve NNT gibi değerler 
verilince bunlar teorik olarak  gerçek değerleri tahmin 
etmemizi sağlar ancak ideal olan bunların gerçeğe 
mümkün olduğunca yakın olmasıdır. Buda p değeri Veya 
GA ile ifade edilir.  
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 SONUÇLAR  
• Sonuçlar nedir? 

– Tedavinin etki 
boyutu ne 
kadar? 

– Tedavinin etkisi 
ne kadar kesin 
olarak tahmin 
edilmektedir? 

 
 
 

Girişim sonrası kalan orijinal 
risk oranı  Relative Risk 
(RR) 
Girişim ile ortadan kaldırılan 
mutlak risk miktarı Absolü 
Risk Azalması (ARR) 
Girişim ile ortadan kaldırılan 
orijinal risk oranı  Relative 
Risk Azalması (RRR) 
Bir sonucu elde etmek için 
girişimin yapılması gereken 
hasta sayısı  “Number 
Needed to Treat” (NNT) 



• Sonuçlar nedir? 
– Tedavinin etki 

boyutu ne 
kadar? 

– Tedavinin etkisi 
ne kadar kesin 
olarak tahmin 
edilmektedir? 

 
 
 

İstatistiki anlamlılık  

gözlenen farklılığın önemi ya da boyutu 

hakkında bir şey ifade etmez 

 

Klinik anlamlılık  

gözlemin önemini gösterir ve tamamen 

subjektiftir.  

Önemlilik testleri 

 

 

H0 Hipotezi: Fark yok 

H1 Hipotezi (alternatif hipotez): Fark var 

 

P değeri(α) anlamlılık düzeyi veya yanılma 

olasılığı 

1- α Testin güvenilirlik düzeyi 



• Sadece makalelerdeki p değerini yorumlamayın ya da p 
değerini yorumlayan makaleleri dikkate almayın………  

  10 vaka    10 vaka da  

  plasebo                  antihipertansif 
   

  17 mmHg   30 mmHg   Klinik anlamlı 
     

        P=0.06      İstatistiki anlamsız 
 
  500 hasta   A ilacı  B ilacı 
 

        30 mmHg              32 mmHg   Klinik  anlamsız 
 
 

              p<0.04                                istatsitiki anlamlı 
 
 
   



Güven Aralığı 

• “İstatistiğin istatistiği" 

•  İstatistik tahmindir. 
– Güven aralığı  istatistiki tahminimizin alt ve üst olasılıklarını 

ortaya koyar.   



Sonuç 

• İstatistiki anlamlılık klinik anlamlılılığı belirlemek için 
gereklidir, ancak bir klinik farklılığı anlamak için yeterli 
değildir.  

•  P değeri iki girişim arasındaki farkın şansa bağlı olma 
riskini bize ifade eder.   

• Relatif risk hikayenin bir kısmını söyler hepsini değil NNT 
bunu daha iyi yapar.  

• Güven aralığı tahminimizin gerçeğe ne kadar yakın 
olduğunu gösterir.  



11.Medikal ve Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet 
Sonrası Kursu 15-18 Kasım 2012 15 

TARTIŞMA 

• Kendi Sonuçları Tartışılmış mı?  

• Makalede Çalışmanın Zayıf Olduğu Yerler (Limitasyonlar) 
Belirtilmiş mi?  

• İleriye Dönük İp Uçları Verilmiş mi ?   

• Zıt Çalışmalar İle Tartışılmış mı?  

• Sonuç (Conclusion) Var mı?  

• Fazla Yorum Var mı? 

• Yeni ve Önemli Sonuç Var mı?  
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KAYNAKLAR 

• Hepsi Gerekli mi?  
 

• Metinde Kullanılmış mı?  
 

• Doğru Yazılmış mı? 



• TEŞEKKÜRLER 


