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 Tiroid kanseri görülme sıklığındaki artış ile 
ultrasonografik tarama ilişkisi

 Tiroid kanserinde maligniteyi akla getiren 
sonografik özellikler

 Tiroid kanseri tanısında güncel tanı rehber-
leri

 Tiroid kanseri hastalarının takibinde dikkat 
edilmesi gereken noktalar 

 Giriş 

Tiroid nodülleri radyologların oldukça sık 
karşılaştıkları lezyonlar arasında yer almakta-
dır. İyot yetersizliği bulunmayan topluluklarda 
palpasyon ile saptanan nodüllerin prevalansı 
kadınlarda %5, erkeklerde %1 seviyelerinde 
iken [1], ultrasonografinin kullanıma girmesi 
sonrasında çok küçük nodüllerin tespit edile-
bilir hale gelmeleri ile birlikte prevalans %19-
%68 seviyelerine ulaşmıştır [2, 3]. Çeşitli ya-
yınlarda nodüllerde tiroid kanseri tanısı konma 
olasılığının %7 ile %15 arasında bildirildiği [4] 
göz önünde bulundurulduğunda, radyoloğun 
tiroid nodüllü hastaların yönetimindeki rolü ve 
önemi daha iyi bir şekilde anlaşılacaktır. 

 Tiroid Kanserinde Tarama 

Tiroid kanserinin epidemiyolojisi ile ilgili 
farklı ülkelerde çok sayıda çalışma gerçekleş-
tirilmiştir. Özellikler kanser istatistiklerinin iyi 
bir şekilde kayıt altına alındığı Amerika Bir-

leşik Devletleri (A.B.D.) ve Güney Kore gibi 
ülkelerde yapılan çalışmalar tiroid kanseri ile 
ilgili epidemiyolojik bilgilerimizin kaynağını 
oluşturmaktadır. Çalışmaların tümünün ortak 
noktası, tiroid kanseri tansında, özellikle son 
30 yılda belirgin bir artış olduğu bilgisidir. Bu 
konuda en önemli yayınlardan birisi Davies ve 
Welch [5] 2006 yılında yaptıkları çalışma olup 
bu çalışmada 1973 ile 2002 yılları arasında 
tiroid kanseri tanısının 2,4 kat arttığı gözlem-
lenmiştir. Bu çalışmadaki önemli bir gözlem, 
kanser insidensi artışına yol açan tümörlerin 
%49’unun 1 cm ve altında (%87’sinin 2 cm ve 
altında) olmalarıdır. Bu durum, öncelikli olarak 
küçük tümörlerin tanısının arttığını göstermek-
tedir. Aynı araştırmacının 2014 yılında yaptığı 
ve ilk çalışmaya kıyasla daha geniş bir zaman 
aralığını (1975-2009) taradığı çalışmasında ti-
roid kanseri tanısının son 34 yılda 2,9 kat art-
tığı bilgisine ulaşılmıştır [6]. Artıştan özellikle 
papiller tiroid kanserinin sorumlu olduğu gö-
rülmektedir (3,7 kat). Her iki çalışmanın dikkat 
çekici bir ortak noktası, tiroid kanserine bağ-
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lı mortalitenin bu süreçte artış göstermeyerek 
100.000’de 0,5 oranında sabit kalmasıdır. Bu 
durum, genel olarak kabul görmüş bir bilgi olan 
kansere erken tanı koymanın hayat kurtarıcı ol-
duğu bilgisiyle çelişmektedir. Güney Kore’de 
yapılan çalışmalar daha da dikkat çekici sonuç-
lar sunmaktadır. Güney Kore’de 1999 yılından 
itibaren hükümet tarafından genel bir kanser 
tarama programı başlatılmıştır. Her ne kadar 
tiroid kanseri taranan kanserler arasında yer 
almasa da Kore’li sağlık hizmet sağlayıcıları ti-
roid ultrasonografisini de tarama programlarına 
dahil etmişlerdir. Bunun sonucunda tiroid kan-
seri insidensi 2011 yılında 1993 yılına kıyasla 
15 kat artış göstermiştir ve en sık tanı konan 
kanser haline gelmiştir; ancak mortalite Ame-
rika’dakine benzer şekilde 100.000’de 0,5-1 
aralığında kalmıştır [7]. Tüm bu sonuçlar göz 
önünde bulundurulduğunda, tiroid kanserin-
de gereksiz ve aşırı tanı konulması gerçeği ile 
yüzleşilmektedir. Bu durum, hasta psikolojisin-
de yarattığı negatif etkinin yanı sıra, sağlık sis-
temini de mali yönden baskı altına almaktadır. 
Ayrıca, tiroid kanserinin ana sağaltım yöntemi 
olan total veya parsiyel tiroidektomi ve boyun 
disseksiyonu ameliyatlarının %2-6 olguda ka-
lıcı hipoparatiroidi ve %1-2 olguda vokal kord 
paralizisine yol açtıkları düşünüldüğünde, ge-
reksiz ameliyat olmanın dışında hastanın geri 
kalan hayatını etkileyecek yan etkilere maruz 
kalma olasılıklarının yüksek olduğu görülebilir 
[8]. Tüm bu bulgular göz önünde bulunduru-
larak içlerinde A.B.D. Önleyici Hizmetler Ça-
lışma Gurubu’nun (United States Preventive 
Services Task Force) da yer aldığı birçok grup 
tarafından sağlıklı erişkinlerde tiroid kanserine 
yönelik tarama yapılmaması önerisi günümüz-
de geçerlilik kazanmaya başlamıştır [9]. Ancak 
bu bilginin sadece asemptomatik erişkinler için 
geçerli olduğu unutulmamalıdır. Ses kısıklığı, 
boğaz ağrısı, yutma güçlüğü gibi semptomla-
rı bulunan hastalar, boyunda şişlik ve asimetri 
bulunan kişiler, tiroid kanseri için risk faktö-
rü olarak kabul edilen küçük yaşta radyasyon 
maruziyeti, tiroid kanseri ile ilişkili olabilecek 
familyal adenomatöz polipozis sendromu, mul-
tipl endokrin neoplazi (MEN) sendromu gibi 
tanıları bulunan kişiler ve birinci dereceden 

akrabalarında tiroid kanseri tanısı bulunan kişi-
lerin ultrasonografi ile taranmaları önerilmek-
tedir [9]. Birinci derece akrabalarında tiroid 
kanseri bulunan kişilerde tiroid kanseri görül-
me olasılığının 4-10 kat arttığı bildirilmiştir 
[10].

 Tiroid Kanserinde Tanı 

Tiroid bezinde papiller karsinom en sık gö-
rülen tiroid kanseri tipi olup tiroid epiteli kay-
naklı malign tümörlerin %80-85’ini oluştur-
maktadır. Sık görülmesi sebebiyle sonografik 
görüntüleme esnasında radyoloğun karşısına 
en fazla çıkacak kanser tipidir ve tipik tiroid 
malignitesi dendiği zaman akla gelen kanser 
türü papiller karsinomdur. Foliküler karsinom-
lar tiroid malignitelerinin %5-10’unu oluştu-
rur [11]. Papiller karsinomlar lenfatik sistem 
üzerinden yayılım gerçekleştirdikleri için lenf 
nodu tutulumuna yol açabilirler. Çok nadiren 
(tüm papiller karsinomların %1-2’sinde, fo-
liküler karsinomların %2-5’inde) hematojen 
uzak metastazlar da görülebilir ve bu olgular-
da prognoz kötüdür [12]. Ancak genel olarak 
differansiye tiroid kanserlerinde uzun dönem 
yaşam beklentisi yüksektir (papiller karsinom 
için %90-95, foliküler karsinom için %70-80). 
Anaplastik tiroid karsinomu, differansiye kar-
sinomlardan çok farklı bir davranış patternine 
ve yaşam beklentisine sahiptir. Tümör çok hızlı 
bir biçimde büyüyerek ortalama 8-9 cm çapa 
(3-20 cm aralığında) ulaşabilir, çevrede yer 
alan trakea, reküren laringeal sinir gibi yapıları 
invaze edebilir [13] ve beklenen yaşam süresi 
5 ayın altındadır. Gürültülü klinik tablosu se-
bebiyle ayırıcı tanı açısından radyolojinin rolü 
kısıtlıdır. Medüller tiroid karsinomu tüm tiro-
id kanserlerinin %1-5’inden sorumludur [14]. 
Olguların %75’i sporadik, %25’i herediterdir. 
Herediter olgular Multipl Endokrin Neoplazi 
(MEN) 2A ve MEN 2B sendromları şeklinde 
prezante olabilirler. Sadece medüller karsinom 
ile başvuran, MEN sendromunda izlenen diğer 
bulguların saptanmadığı ailevi medüller tiro-
id karsinomu da tanımlanmış olmakla birlikte 
hastalığın bu formunun MEN sendromunun bir 
varyasyonu olduğu kabul edilmeye başlanmış-
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tır [14]. Tiroid bezinde çok nadir olarak izlenen 
bir malignite de tiroid lenfomasıdır; tüm tiroid 
malignitelerinin %5’ini oluşturur [15]. Olgu-
ların çoğunda Hashimoto tiroiditi zemininde 
gelişir.

Tiroid nodüllerinde esas radyolojik değerlen-
dirme her zaman ultrasonografi ile yapılmak-
tadır. Nodüllerin toplumdaki prevalansları göz 
önünde bulundurulduğunda hangi nodülün be-
nign, hangi nodülün malign natürde olduğu ka-
rarının verilmesi radyoloğun en sık karşılaştığı 
sorunlar arasında yer almaktadır. Görüntüleme 
alanındaki literatür incelendiği zaman tiroid 
nodüllerinin karakterizasyonu ile ilgili çok sa-
yıda yayının mevcut olduğu ve sürekli olarak 
yenilerinin eklenmekte olduğu dikkat çek-
mektedir. Ancak bu kadar verinin ve yayının 
varlığına rağmen hala aynı hızda yenilerinin 
yayınlanıyor olması tiroid nodüllerinin tümü-
nü kesin bir şekilde malign ve benign şeklinde 
ayırabilecek kriterlerin henüz geliştirilememiş 
olduğunu göstermektedir. Bunun en önemli se-
bebi, benign ve malign nodüllerin sonografik 
bulgularının birbirleri ile benzeşme gösterebil-
mesidir [16]. Bazı sonografik bulguların ma-
lign nodüllerde daha sık olarak izlendiği bilin-
mektedir. Bu bulgular arasında başta gelenler 
nodülde mikrokalsifikasyon varlığı, nodülün 
düzensiz, spiküle veya mikrolobüle kenarlara 

sahip olması, ön-arka çapının mediolateral ça-
pından büyük olması, hipoekoik veya belirgin 
hipoekoik olması, nodülün solid olması yer al-
maktadır [17-19].

Mikrokalsifikasyonlar (Resim 1) 1 mm’nin 
altında çapa sahip, genellikle akustik gölge-
lenmeye yol açmayan ekojen odaklar şeklin-
de izlenmekte olup histolojik olarak kalsifiye 
psammoma cisimcikleri sebebiyle meydana 
gelmektedir ve papiller karsinom için tipik bir 
bulgudur [20]. Mikrokalsifikasyonlar Kim ve 
ark.nın [18] tiroid nodüllerinde izlenen bul-
guların diagnostik yararlılıklarını inceledikleri 
çalışmalarında en yüksek duyarlılığa (%59) sa-
hip sonografik bulgu (özgüllüğü %85,2) olarak 
tanımlanmışlardır. Başka çalışmalara bakıldı-
ğında mikrokalsifikasyonların özgüllüklerinin 
%84-97 arasında, pozitif öngörü değerlerinin 
ise %33-78 arasında yer aldığı dikkat çekmek-
tedir. Mikrokalsifikasyon ile karışabilme olası-
lığı olan bir bulgu, kolloid materyel içeriği zen-
gin nodüllerde vizüalize edilebilen ve kuyruklu 
yıldız artefaktına yol açan ekojen odakların 
gözlemlenmesidir [21]. Bu tip odakların kistik 
bir arka planda görülmeleri durumunda nodü-
lün benign natürde olduğu düşünülür, ancak 
solid bir alanın üstünde yer alan ekojen odakta 
kuyruklu yıldız artefaktının görülmesi malig-
niteyi kesin bir şekilde ekarte ettirmeyecektir. 
Kalsifik odağın 1 mm’nin üstünde çapa sahip 
olması durumunda makrokalsifikasyondan 
bahsedilir. Makrokalsifikasyonlar klasik ola-
rak benign bulgular olarak tarif edilmişlerdir 
ancak bazı çalışmalarda makrokalsifikasyon 
varlığının malignite ihtimalini arttırdığı bildi-
rilmektedir. Frates ve ark.nın [22] çalışmasına 
göre makrokalsifikasyon varlığı malignite ihti-
malini 2 kat arttırmaktadır; ancak Kwak ve ark.
nın [23] çalışmasına göre kendi başına (mikro-
kalsifikasyonların eşlik etmediği) makrokalsi-
fikasyonlar malignite riskini arttırmamaktadır. 
Bu noktada özel bir makrokalsifikasyon tipi 
olan kenar kalsifikasyonu veya yumurta ka-
buğu tarzında kalsifikasyondan da bahsetmek 
faydalı olacaktır. Bazı çalışmalarda ve klasik 
kaynaklarda yumurta kabuğu kalsifikasyonu 
benign nodüllerde izlenen bir bulgu olarak ta-
nımlanmıştır [20]. Öte yandan daha yeni tarihli 
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Resim 1. Tiroid sol lob orta kısımda medial kontu-
runda mikrokalsifikasyon odakları izlenen (oklar) 
hipoekoik solid nodül. 
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çalışmalar yumurta kabuğunda parçalanmalar 
olması durumunda (yani kesintisiz bir yumurta 
kabuğu söz konusu değilse) ve kabuğun etra-
fında yumuşak doku bileşeni varsa malignite 
açısından şüpheli olarak değerlendirilmeleri 
gerektiğini bildirmektedir [24].

Nodülün kenar özellikleri göz önünde bu-
lundurulduğunda düzensiz, infiltratif, mikrolo-

büle veya spiküler kenarlara sahip nodüllerde 
malignite ihtimalinin arttığı dikkati çekmek-
tedir (Resim 2). Kenar özelliklerinin maligni-
te tanısında duyarlılığı %48,3-%55,1 arasında 
iken [18, 20] özgüllük %90,8-%98,4 arasında 
bildirilmiştir [25]. Tiroid dışındaki organların 
kanserlerinin çoğunda malignite açısından şüp-
heli kabul edilebilecek bir bulgu olan nodülün 
kenarlarının belirsiz olması (yani çevre paren-
kimden net bir şekilde ayrılamaması), multino-
düler guatrda izlenebilen bir özellik olduğu için 
şüpheli bir bulgu olarak kabul edilmemektedir. 

Nodülün ön-arka çapının mediolateral çapın-
dan büyük olması (Resim 3) bulgusu tiroid lez-
yonları için ilk olarak 2002 yılında Kim ve ark. 
[18] tarafından tanımlanmıştır ancak meme lez-
yonlarının tanısında uzun süredir kullanılmakta 
olan bir bulgudur [26]. Ana mantığı, anatomik 
planlara paralel büyüyen lezyonların genellikle 
benign, aksi bir davranış patterni gösteren lez-
yonların ise genellikle malign yapıda olmaları-
dır. Ancak bu açıklama tiroid bezi için geçerli 
olmayabilir çünkü tiroid dokusunun yapısı me-
medekine benzer şekilde paralel planlara sahip 
değildir. Yoon ve ark. [27] ultrasonografi pro-
bu ile inceleme esnasında malign nodüllerin 
benign nodüllere kıyasla daha az kompressibl 
olmaları sebebiyle bu şekilde izlendiklerini 
savunmaktadır. Papiller karsinomların %56-
%89’unda yaygın fibrozis bulunması bu teoriyi 
destekleyen bir veridir [28]. Bulgunun özgüllü-
ğü yüksek olup birçok yayında %90’ın üstünde 
bildirilmiştir [18, 25] ancak duyarlılığı (%32-
%40) düşüktür [18, 20].

Nodülün ekojenitesi malignite kararını ver-
mede kullanılan özelliklerden birisidir. Tiro-
ide göre daha koyu renkte izlenen nodüller 
hipoekoik, pretiroidal kaslara göre daha koyu 
renkte olan nodüller belirgin hipoekoik olarak 
tanımlanmıştır [18]. Hipoekoiklik, diğer ultra-
sonografi bulgularının aksine yüksek bir duyar-
lılığa sahiptir (%80-85), ancak özgüllüğü çok 
düşüktür (%15-20) [19]. Belirgin hipoekoiklik 
ise düşük bir duyarlılığa sahiptir (%26,5) ancak 
özgüllüğü belirgin olarak yüksektir (%94,3)
[18]. Otoimmün tiroid hastalığının nodüllere 
eşlik etmesi durumunda ekojenite değerlendir-
mesi güç olabilir [29].

Resim 2. Tiroid sağ lob orta kısım-istmus bileşkesin-
de konturlarında mikrolobülasyon ve spikülasyon 
bulunan solid nodül. 

Resim 3. Tiroid sağ lobunda içerisinde yer yer 
mikrokalsifik odaklar bulunan, belirgin hipoe-
koik, solid nodül izleniyor. Nodülün aksiyal ke-
sitinde ön-arka çapının mediolateral çapından 
büyük olduğu dikkat çekiyor.
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Nodülün iç yapısı göz önünde bulunduruldu-
ğunda tiroid malignitelerinin büyük çoğunlu-
ğunun (%82-91) solid nodüllerden kaynaklan-
dığı dikkati çekmektedir [17, 23, 30]. Saf kistik 
nodüllerin malign olması beklenen bir özellik 
değildir, ancak semptomatik olarak soruna yol 
açıyorlarsa sağaltım gerekebilir. Pratikte no-
düllerin büyük çoğunluğunun belirli oranlarda 
kistik/nekrotik alanları bulunmaktadır. Solid 
komponenti miktarı %50’den fazla olan ve ek-
santrik yerleşim gösteren, kist duvarı ile arasın-
da dar açı bulunan, solid komponentinde mik-
rokalsifikasyon bulunan nodüllerin, malignite 
açısından daha riskli oldukları tarif edilmiştir 
[31, 32]. Öteyandan karma nodüllerde malig-
nite oranlarının genel olarak düşük seviyeler-
de (%4-6) olduğunun akılda tutulması gerekir. 
Özellik arz eden bir karma nodül tipi, %50’den 
fazla mikrokistik açıklıklar içeren süngerimsi 
(spongioform) iç yapıya sahip nodüldür. Bu 
nodüllerde malignite olasılığı %1’in altındadır 
[33]; bu sebeple benign bir pattern olarak kabul 
edilebilir. 

Nodülün vaskülaritesi Doppler ultrasonog-
rafi ile değerlendirilebilen bir özelliktir. Hiper-
vasküler solid nodüllerde malignite görülme 
olasılığının daha yüksek olduğu bilgisi klasik 
bir bilgi [34] olarak mevcut olmakla birlikte, 
Dopplerde akım varlığı veya yokluğunun gri 
skala bulgularına ek bir katkı sağlamadığını 
belirten çalışmalar da mevcuttur [35]. Akımın 
nodülün hangi kısmında olduğu (periferik, 
sentral veya her ikisi birden) bir parametre ola-
rak kullanılmıştır ve sentral vaskülarite varlığı-
nın malignite açısından daha anlamlı olduğunu 
belirten çalışmalar mevcuttur [36]. Ancak bazı 
serilerde vaskülarite yokluğunun malign no-
düllerde daha sık izlenen bir bulgu olduğu da 
belirtilmiştir [35]. Russ ve ark.ları [37] nodül 
boyutu ile nodül içinde vaskülarite izlenmesi 
olasılığı arasında bir ilişki olduğunu belirttik-
leri çalışmalarında 2 cm ve üstündeki malign 
nodüllerde sentral vaskülarite izlenme olasılı-
ğının belirgin arttığını belirtmişlerdir. Ayrıca 
spektral Doppler parametreleri olan rezistivite 
indeksi (Rİ) ve pulsatilite indeksinden (Pİ) fay-
dalanarak malign nodüllere tanı konulabilece-
ğini öneren çalışmalar da yayınlanmıştır [36]. 

Fakat bu parametreler için eşik değerlerin ne 
olmaları gerektiği konusunda kesin bir uyum 
yoktur [38, 39].

Nodülün sertliği ultrason elastografinin git-
tikçe popüler hale gelmesi sebebiyle son yıllar-
da nodüllerin değerlendirilmesinde göz önün-
de bulundurulmaya başlayan bir kriter haline 
gelmiştir. Ultrason probunun kompresyonu ile 
yapılabilen “strain” elastografisi ve “shearwa-
ve” elastografi kullanılabilen teknikler arasın-
dadır. Strain elastografide (Resim 4) kullanılan 
cihaza bağlı olarak belirli oranlarda nodüllerin 
kompresse edilmeleri sonrasında (veya prob 
sabit tutularak nefes alma ve karotisin yarattığı 
hareketten faydalanılarak) renk haritaları de-
ğerlendirilerek (kalitatif) veya haritalar arasın-
da oransal karşılaştırma yapılarak (kantitatif) 
nodül sertliğine karar verilmektedir. Asteria ve 
ark. [40] ve Rago ve ark. [41] renk haritalarını 
kullanarak sertliğe göre düzenlenmiş sınıfla-
malar önermişlerdir. Strain elastografi ile ilgili 
çalışmalar ilk başta yüksek duyarlılık ve özgül-
lüğe sahip olduğunu göstermiş [42] olmakla 
birlikte, daha sonra yapılan bazı çalışmalarda 
elastografinin malignite tanısına katkısının gri 
skala ultrasonografiye kıyasla daha düşük ol-
duğu bildirilmiştir [43]. Shearwave elastogra-

Resim 4. Tiroid sol lobta, glandın lateral konturu-
na yakın yerleşimli, hipoekoik solid nodül mev-
cut. Strain elastografi incelemesinde nodülün 
çevre tiroid dokusuna kıyasla sert olarak kod-
landığı dikkati çekiyor.
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fide (Resim 5) manuel kompresyon yerine ses 
dalgaları kullanılarak kompresyon gerçekleşti-
rilmektedir ve dokular sertliği kilopaskal cin-
sinden değerlendirilebilmektedir. Zhan ve ark.
nın [44] yaptıkları bir meta-analiz çalışmasında 
shearwave elastografinin malign nodülleri ayırt 
etmede duyarlılığının %80, özgüllüğünün %85 
seviyesinde olduğu gösterilmiştir. Elastografi-
de elde edilen sonuçlar ve elastografinin ma-
lignite tanısında yararlılığı konusunda genel bir 
söz birliği oluşmamış olduğundan; elastografi-
de normal bulguları olan fakat gri skala bulgu-
ları şüpheli bir nodüle biyopsi yapılmasından 
vazgeçilmemesi gerektiği bilgisi şu an için ge-
çerliliğini korumaktadır. 

Çalışmalarda çeşitli sonografik bulgularla il-
gili malignite tansında bildirilen duyarlılık ve 
özgüllük değerlerinin birbirlerinden farklı oldu-
ğu gerçeği, yukarıda verilmiş olan örneklerde 
görülebilmektedir. Bu durumun sebepleri ara-
sında hastaların çalışmaya seçilme kriterlerinin 
değişiklik göstermelerinin yanında, sonografik 
özelliklerin tarifinde gözlemciler arası uyumun 
yeterince yüksek değerlere ulaşmaması da yer 
alabilir. Örneğin Choi ve ark.nın [29] çalışma-
sında, nodül ekojenitesi söz konusu olduğunda, 
gözlemciler arası uyum ortanın altında (kappa 
= 0.34), nodül yapısı, kenar özellikleri, ve kal-

sifikasyon varlığı kıstaslarında ise uyum orta 
seviyede (sırasıyla kappa değererleri 0,59, 0,42 
ve 0,58) hesaplanmıştır [29]. Sonografik bul-
guların hiçbiri malignite tanısında kendi başına 
çok yüksek duyarlılık ve özgüllük seviyesine 
sahip değildir. Ayrıca malignite açısından şüp-
heli olarak tarif edilen bulguların genellikle 
papiller tiroid kanseri için geçerli olduğu, pa-
piller karsinomun foliküler varyantı ve folikü-
ler karsinom gibi patolojilerin benign nodülleri 
taklit edebildikleri bilinmektedir [45]. Araştır-
macılar bu noktaları göz önünde bulundurarak 
malignite potansiyeli olan nodüllerin tanısında 
duyarlılık ve özgüllüğü arttırmak, hangi nodüle 
biyopsi yapılması gerektiği kararını kolaylaş-
tırabilmek amacıyla çeşitli rehberler oluştur-
muşlardır. Rehberlerin bir kısmı pattern bazlı 
rehberlerdir. Bu tip rehberler sonografide ma-
ligniteyi (veya benigniteyi) düşündüren tipik 
patternlerin tanımlanmaları mantığı ile hareket 
ederler. Rehberleri geri kalanları skor tabanlı 
sistemler olup nodülde izlenen şüpheli bulgu 
sayısına göre malignite ihtimalini belirlerler. 
Bu rehberlerden en eski olanı Society of Radi-
ologists in Ultrasound (SRU) tarafından 2005 
yılında hazırlanmıştır [46]. Bu rehberi takiben 
farklı radyoloji ve endokrinoloji cemiyetleri, 
mevcut literatürü göz önünde bulundurarak 
farklı rehberler yayınlamışlar ve bir kısmı da 
çeşitli zaman aralıklarıyla güncellemişlerdir 
[23, 25, 47-52]. Rehberlerin bir kısmının isim 
olarak American College of Radiology (ACR) 
tarafından meme lezyonlarının değerlendiril-
melerinde kullanılmakta olan “Breast Imaging, 
Reporting And Data System – BI-RADS” sis-
temine [53] atfen “Thyroid Imaging, Repor-
ting And Data System - TI-RADS” başlığını 
kullandıkları dikkati çekmektedir [23, 25, 47, 
51, 52]. Bu sisteme benzer bir risk sınıflaması 
sisteminin tiroid nodülleri için de oluşturulma-
sını birçok yazarın hedefi olmuştur. Rehberler 
içerisinde en popüler olanları American Thy-
roid Association (ATA) tarafından yayınlanan 
rehber, ACR tarafından yayınlanan TI-RADS, 
sınıflaması ve Kore Radyoloji Cemiyeti tara-
fından yayınlanan K-TIRADS sınıflamasıdır. 
ATA sınıflaması ve ACR TI-RADS sınıfla-
maları Tablo 1’de özetlenmiştir. K-TIRADS 

Resim 5. Shearwave elastografide tiroid sol lobta 
yer alan hipoekoik solid nodülün çevre paren-
kime kıyasla yaklaşık 3 kat daha sert olduğu 
dikkati çekiyor.
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sınıflaması, tıpkı ATA sınıflaması gibi pattern 
tabanlı bir sınıflamadır ve ATA sınıflamasının 
eleştirilen bir yönü olan, izo ve hiperekoik 
solid nodüllerde şüpheli özelliklerin (mikro-
kalsifikasyon gibi) mevcut olması durumunda 
hangi kategoriye konulmaları gerektiği sorunu-

na çözüm olarak sunulmuştur (bu tip bir nodül 
ATA’da net olarak sınıflanamazken K-TIRA-
DS’ta orta risk kategorisinde yer alıp 1 cm’nin 
üstünde ise biyopsi endikasyonu mevcuttur). 
Kwak ve ark. [23] tarafından yapılan skor bazlı 
TI-RADS sınıflaması da önemli bir sınıflama-

Tablo 1: Tiroid nodüllerinin değerlendirilmelerinde kullanılan American Thyroid Association (ATA) 
sınıflaması ve American College of Radiology (ACR) tarafından yayınlanmış olan TIRADS sınıflaması

  Nodül özelliği veya  
Sınıflamanın Adı Risk Grubu risk skoru Öneri

ATA Sınıflaması Yüksek risk  Hipoekoik solid nodül+şüpheli 1 cm’nin üstünde 
 (malignite %70-90) özelliklerden* biri veya  ise İİAB 
  daha fazlası 1 cm altı lenf nodu  
   (-), uzak metastaz  
   (-) ise takip

 Orta risk Hipoekoik solid nodül 1 cm’nin üstünde ise 
 (malignite %10-20)  İİAB

 Düşük risk İzoekoik veya hiperekoik 1,5 cm’nin üstünde 
 (malignite %5-10) solid nodül veya kistik nodülde  ise İİAB 
  izo/hiperekoik solid  
  komponenti varlığı 

 Çok düşük risk Spongioform nodül veya diğer 2 cm’nin üstünde ise 
 (malignite %3’ün altı) sınıflara girmeyen kistik nodül İİAB

 Benign Saf kistik nodül Semptomatik ise 
 (malignite %1’in   aspirasyon 
 altında)  

ACR TIRADS TR5 Yüksek şüpheli 7 puan veya üstü 1 cm’nin üstünde ise 
 (malignite > %20)  biyopsi 
   0,5-1 cm ise takip

 TR4 Orta şüpheli 4-6 puan 1,5 cm’nin üstünde 
 (malignite %5-20)  ise İİAB

 TR3 Hafif şüpheli 3 puan 2,5 cm’nin üstünde 
 (malignite %5)  ise İİAB

 TR2 Şüpheli değil 2 puan İİAB gerekmez 
 (malignite %2)  

 TR1 Benign 0 puan İİAB gerekmez 
 (malignite %2)  

*ATA sınıflamasında bildirilen şüpheli özellikler nodülde mikrokalsifikasyon varlığı, nodül ön-arka çapının medi-

olateral çapından büyük olması, nodül konturunda düzensizlik varlığı, nodülü çevreleyen ve yumuşak doku kom-

ponentinin eşlik ettiği parçalı yumurta kabuğu tarzında kaba kalsifikasyon varlığı ve nodülün tiroid dışına uzanım 

göstermesidir. ACR TIRADS sınıflamasında skorlamada nodül iç yapısına ( mikst (solid+kistik) iç yapıya sahipse 1 puan, 

solid ise 2 puan), ekojenitesine (hiper veya izoekoik ise 1 puan, hipoekoik ise 2 puan, belirgin hipoekoik ise 3 puan), 

şekline (ön-arka çapı mediolateral çapından büyükse 3 puan), sınır özelliklerine (lobüle veya düzensiz konturlara 

sahipse 2 puan, tiroid dışına uzanımı varsa 3 puan) göre puan almaktadır. Nodülün ekojen odak içeriğine göre 

makrokalsifikasyonu varsa 1 puan, periferik kalsifikasyonu varsa 2 puan ve mikrokalsifikasyonu varsa 3 puan (birden 

fazla ekojen odak tipi içeriyorsa hepsi birden) skora eklenmektedir. Spongioform nodül 0 puan almaktadır. İİAB: ince 

iğne aspirasyon biyopsisi
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dır. Bu sınıflamada sonografik şüpheli bulgu-
ların her biri malignite için ayrı risk faktörleri 
olarak kabul edilmişlerdir ve bir nodülde bu 
bulguların sayısı arttıkça malignite riskinin de 
arttığı kabul edilmiştir. Nodülde hiç risk faktö-
rü yoksa TI-RADS 3 kategorisine alınmaktadır, 
risk faktörü sayısı arttıkça TI-RADS 4a (1 risk 
faktörü), 4b (2 risk faktörü), 4c (3 veya 4 risk 
faktörü) ve 5 (5 risk faktörü) kategorileri söz 
konusu olmaktadır.

Rehberlerde yer alan biyopsi kriterlerine göz 
atıldığında, şüpheli özelliklere sahip her nodü-
le mutlaka biyopsi yapılmadığı, nodül sadece 
belirli boyutların üstünde ise biyopsi işleminin 
tercih edildiği dikkati çekmektedir. Bu yakla-
şım rehberlerin tümünde ortak olup ana amacı 
klinik olarak anlamlı malignitelere tanı koyar-
ken gereksiz biyopsi sayısını azaltmaktır. Ör-
neğin hem ATA sınıflamasında hem TI-RADS 
sınıflamasında yüksek riskli nodüllerde biyopsi 
için 1 cm sınırının olduğu görülmektedir. Bir 
cm’nin altındaki yüksek şüpheli nodüllere ne 
yapılması gerektiği tartışma konusudur. Bu tip 
nodüllerde, tiroid dışına uzanım veya lenf nodu 
tutulumu mevcut olmaması durumunda sonog-
rafik takip bir seçenek olarak sunulmaktadır an-
cak hasta tercihine bağlı olarak veya lenf nodu 
metastazı olasılığının daha yüksek olduğu 40 
yaş altı hastalarda [54] biyopsi düşünülebilir. 
Eğer takip edilmesi planlanıyorsa, hem ATA, 
hem ACR-TI-RADS rehberleri 12 aylık takip 
aralıkları önermekte, daha kısa süreli takibin 
ek bir fayda getirmediğini belirtmektedir [55]. 
ATA rehberi orta ve düşük riskli nodüller için 
12-24 ay aralıkla takip önerirken, ACR-TIRA-
DS orta riskli nodüller için 1,2,3 ve 5. yıllarda, 
düşük riskli nodüllerde ise 24 ay aralıkla takip 
önermektedir. Takipte nodül biyopsi endikasyo-
nu olan bir boyuta ulaşırsa biyopsisi planlanabi-
lir. Klasik yayınlarda nodül boyutunda anlamlı 
artış şeklinde tanımlanan, 2 mm’nin altında ol-
mamak kaydı ile en az 2 boyutta %20’nin veya 
hacim olarak %50’nin üstünde artış varlığı bi-
yopsi endikasyonu olarak belirtilmekle birlikte 
boyut artışı ile malignite arasında doğrudan bir 
ilişki bulunmadığı, yeni gelişen malignite bul-
gularının varlığının daha önemli olduğu görüşü 
son yıllarda önem kazanmaktadır [56]. 

Tiroid kanseri tanısında ultrasonografi birin-
cil görüntüleme yöntemi olmakla birlikte bazı 
durumlarda Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve 
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)’dan 
da faydalanılması gerekebilir. Özellikle büyük 
tiroid bezi ve nodülleri bulunan hastalarda 
mediastene uzanım miktarının belirlenmesi, 
büyük malignitelerde ultrasonografi ile değer-
lendirilemeyecek mediastinal, retrofaringeal, 
parafarengeal lenf nodu alanları gibi atipik 
lenf nodu tutulumlarının ortaya konması ve 
trakea, özofagus, boyun damarları gibi anato-
mik yapılara invazyon varlığının değerlendi-
rilebilmesi için kontastlı kesitsel incelemeler 
önem arz etmektedir. PET-BT incelemesi ti-
roid nodüllerinin değerlendirilmesinde rutin 
olarak önerilmemektedir ancak başka bir ne-
denle gerçekleştirilen PET-BT incelemesinde 
tiroid bezinde odak halinde (yaygın olmayan) 
tutulum gösteren bir nodül varlığı durumunda 
mutlaka sonografik değerlendirme yapılmalı 
ve kriterlere uygun nodüllerde biyopsi işlemi 
gerçekleştirilmelidir, çünkü bu tip nodüllerde 
malignite olasılığı %35‘e yakın olarak hesap-
lanmıştır [57]. 

 Tiroid Kanserinde İzlem 

Tiroid kanserinin tanısında radyoloğun ve 
görüntülemenin rolü ne kadar önemliyse, bu 
hastaların takibinde de o derece önemlidir. 
Radyoloğun bazı klinik kavramlara hâkim ol-
ması, postoperatif takipte klinisyenlerle iletişi-
mi kolaylaştırmasının yanında radyoloğun ken-
di tanısına olan güvenini de arttıracaktır.

ATA rehberine göre differansiye tiroid kar-
sinomu sebebiyle total tiroidektomi operasyo-
nu anamnezi bulunan hastalar, tümörün çapı, 
lokalizasyonu, vasküler invazyon varlığı, lenf 
nodu ve uzak metastaz varlığı gibi çeşitli kriter-
lere göre değerlendirilmekte, düşük riskli / orta 
riskli / yüksek riskli hastalar şeklinde sınıflara 
ayrılmakta [50] ve içinde bulundukları gruba 
göre belirli tedaviler görüp belirli aralıklarla 
kontrole gelmektedir. Kontrol tetkiklerinde ult-
rasonografi lokal nüks ve lenf nodu metastazı 
varlığı açısından önem arz etmektedir. Ultraso-
nografi bulguları ile birlikte hastanın tiroglobu-
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lin (Tg) ve TSH seviyelerine de bakılmaktadır. 
Tiroglobulin tiroid doku belirteci olarak kulla-
nılmaktadır. Normal şartlarda total tiroidektomi 
operasyonu gerçekleştirilen bir hastada nüks 
ihtimalini azaltmak için, büyümeyi uyaran bir 
hormon olan TSH’nın seviyeleri, tiroid hormo-
nu verilerek baskılanmaktadır. TSH’sı baskılı 
bir hastada Tg seviyesinin 0,2 ng/mL’nin üs-
tünde olması radyolog açısından geride doku 
bulunabilme riski bulunduğu konusunda uyarı-
cı olmalıdır. Bazen Tg seviyeleri sentetik TSH 
hormonu verilerek (veya hastanın aldığı tiroid 
hormonu geçici olarak kesilerek) stimüle edile-
bilir. Stimüle Tg seviyesinin, nüks dokusu bu-
lunmayan bir hastada 1 ng/mL’nin altında olma-
sı gereklidir. Radyolojik olarak nüks dokunun 
gösterilemediği ve Tg seviyelerinin yukarıda 
belirtilen düzeylerde olduğu bir hastanın sağal-
tıma “iyi yanıt” verdiği düşünülür. Görüntüle-
me negatif olmasına rağmen, baskılanmış Tg 
değeri 1 ng/mL’nin veya uyarılmış Tg değeri 10 
ng/mL’nin üstünde ise bu hastalarda “yetersiz 
biyokimyasal yanıt” söz konusudur. Bu grup-
taki hastalarda radyoloğun çok dikkatli olması 
gerekir, çünkü küçük bir nüks doku gözden ka-
çıyor olabilir. Nitekim bu hastaların %20’sinde 
sonrasında sonografide lezyon gösterilebilmek-
tedir. Tg değeri 0,2-1 ng/mL arasında (uyarıl-
mış Tg 1-10 ng/mL arasında) olan ancak nüks 
dokunun gösterilemediği hastalar ise sağaltıma 
yanıtın “belirsiz” olduğu gruba girmektedir. Bu 
hastaların da %15-20’sinde ileride nüks lezyon 
gösterilebilecektir.
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Tiroid Kanserlerinde Tarama, Tanı, İzlem 

Artür Salmaslıoğlu, Mesut Bulakçı

Sayfa 484
Tüm bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, tiroid kanserinde gereksiz ve aşırı tanı konulma-
sı gerçeği ile yüzleşilmektedir.

Sayfa 484
Tüm bu bulgular göz önünde bulundurularak içlerinde A.B.D. Önleyici Hizmetler Çalışma Guru-
bu’nun (United States Preventive Services Task Force) da yer aldığı birçok grup tarafından sağlıklı 
erişkinlerde tiroid kanserine yönelik tarama yapılmaması önerisi günümüzde geçerlilik kazanmaya 
başlamıştır.

Sayfa 484
Tiroid bezinde papiller karsinom en sık görülen tiroid kanseri tipi olup tiroid epiteli kaynaklı malign 
tümörlerin %80-85’ini oluşturmaktadır. Sık görülmesi sebebiyle sonografik görüntüleme esnasında 
radyoloğun karşısına en fazla çıkacak kanser tipidir ve tipik tiroid malignitesi dendiği zaman akla 
gelen kanser türü papiller karsinomdur.

Sayfa 485
Bazı sonografik bulguların malign nodüllerde daha sık olarak izlendiği bilinmektedir. Bu bulgular 
arasında başta gelenler nodülde mikrokalsifikasyon varlığı, nodülün düzensiz, spiküle veya mikro-
lobüle kenarlara sahip olması, ön-arka çapının mediolateral çapından büyük olması, hipoekoik veya 
belirgin hipoekoik olması, nodülün solid olması yer almaktadır.

Sayfa 491
TSH’sı baskılı bir hastada Tg seviyesinin 0,2 ng/mL’nin üstünde olması radyolog açısından geride 
doku bulunabilme riski bulunduğu konusunda uyarıcı olmalıdır.
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1. Son 30 yılda tiroid kanseri insidensinde 3 kata yakın bir artış söz konusudur. Bu durumun sebebi nedir?
a. Radyasyon maruziyetinin artması
b. Familyal tiroid kanserlerinin görülme sıklığının artması
c. İyot yetersizliğinin toplumda artış göstermesi
d. Ultrasonografi ile küçük kanserlerin yakalanıyor olması
e. Anaplastik karsinom görülme sıklığının artması

2. Aşağıda tarif edilen nodüllerden hangisinin American Thyroid Association (ATA) tarafından ya-
yınlanmış olan rehberde net bir şekilde risk kategorisi belirlenememektedir?
a. Hipoekoik solid, mikrokalsifikasyon içeren nodül
b. Hipoekoik, solid, herhangi bir risk faktörü içermeyen nodül
c. İzoekoik, solid, mikrokalsifikasyon içeren nodül
d. Spongioform nodül
e. Saf kistik nodül

3. Total tiroidektomi operasyonu gerçekleştirilmiş bir hastada kontrol ultrasonografi tetkikinde bo-
yunda bir lezyon izlenmiyor ve bazal tiroglobulin (Tg) seviyesi 0,8 ng/ml ölçülmüş ise bu hasta 
hangi yanıt kategorisinde yer almaktadır?
a. Tedaviye iyi yanıt veren grup
b. Biyokimyasal yanıtın yetersiz olduğu grup
c. Yapısal doku nüksü bulunan grup
d. Tedaviye yanıtın belirsiz olduğu grup
e. Metastazı mevcut olan grup

4. Yumurta kabuğu tarzında kalsifikasyon içeren nodüller ile ilgili olarak aşağıda yer alan cümleler-
den hangisi doğrudur?
a. Makrokalsifikasyon niteliğinde oldukları için her zaman benign karakterdedirler.
b. Parçalı karakterde olmaları durumunda benign lezyonlar düşünülür.
c. Yumuşak doku halosu ve parçalı form varlığı durumunda malignite riskleri mevcuttur.
d. Klasik literatürde yumurta kabuğu kalsifikasyonunun sadece malign nodüllerde izlendiği be-

lirtilmektedir.
e. Mikrokalsifikasyonun eşlik etmediği durumlarda malign olma olasılıkları yoktur.

5. Elastografi ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a. Strain elastografi prob kompresyonu veya dokunun doğal hareketinin oluşturduğu kompres-

yon etkisinden faydalanılarak gerçekleştirilir.
b. Shearwave elastografide manüel kompresyona gerek yoktur.
c. Shearwave elastografide doku sertliği kilopaskal cinsinden kuantifiye edilebilir.
d. Nodülde yaygın kalsifikasyon varlığı elastografik incelemeyi engelleyebilir
e. Sonografik özelliği şüpheli olan bir nodül elastografide yumuşak ise biyopsi yapılmayabilir.

Cevaplar: 1.d, 2.c, 3.d, 4.c, 5.e
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