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ÖZ 

Giriş: Bethesda III, benign/malign ayrımı yapılamamış nodülleri içeren gruptur. Bethesda III nodüllerde malignite 
oranının %5-15 arasında olduğu düşünülmesine rağmen, tahmin edilenden daha yüksek malignite riski olduğu 
kabul edilmektedir. Bu çalışmada, Bethesda III nodülü olan ve cerrahi uygulanan hastalarda histopatolojik 
sonuçları değerlendirmeyi ve malignite için risk faktörlerini araştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde Haziran 2016- Haziran 2021 tarihleri arasında tiroidektomi uygulanan 
hastaların dosya verileri geriye dönük olarak incelendi. Preoperatif tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) 
sonucu Bethesda Kategori III olan ve nodül tarafına tiroidektomi uygulanmış olan hastalar çalışmaya dahil edildi. 
Hastalar, Bethesda III nodülün nihai patolojik inceleme sonucuna göre benign (Grup 1)  ya da malign (Grup 2) 
olarak iki gruba ayrıldı ve gruplar arasında demografik, klinik ve radyolojik özellikler için karşılaştırma yapılarak 
malignite için risk faktörleri araştırıldı. Ayrıca, İİAB tekrarlanan hastalarda İİAB sonuçlarının histopatolojik 
korelasyonu değerlendirildi. 

Bulgular: Grup 1’de 46, grup 2’de ise 50 hasta vardı. Malignite oranı %52 olarak bulundu. İlk İİAB sonrası 49 
(%51) hastaya doğrudan tiroidektomi yapılırken, 47 (%49) hastada ameliyat öncesi İİAB tekrar uygulandı. Tek 
değişkenli analizde, yalnızca hipoekojenite grup 2’de istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulundu 
(p=0,007). Çok değişkenli analizde ise, hipoekoik görünüm bağımsız risk faktörü olarak bulundu (p=0,006). Bir ve 
iki İİAB uygulanan hastalarda benzer malignite oranları saptandı (%51 ve %53,2). 

Sonuç: Bethesda III nodüllerde, US özellikleri malignite tespitinde yardımcı olabilir. Hipoekojenite, artmış 
malignite riski ile ilişkilidir. İİAB tekrarı sonucu ile nihai histopatoloji sonucu uyumlu olduğu için, malignite riski 
düşük hastalarda İİAB tekrarının uygun bir yaklaşım olduğu kanaatindeyiz. 

 

SUMMARY 

Introduction: Bethesda III is a group that includes undetermined nodules. Although the malignancy rate in 
Bethesda III nodules is thought to be between 5-15%, it is accepted that there is a higher risk of malignancy than 
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predicted. In this study, we aimed to evaluate the histopathological results and to investigate the risk factors for 
malignancy in patients with Bethesda III nodules whou nderwent surgery. 

Material and Methods: Files of patients who underwent thyroidectomy in our hospital between June 2016 and 
June 2021 were retrospectively analyzed. Patients whose preoperative thyroid fine-needle aspiration biopsy 
(FNAB) result was Bethesda Category III and who had undergone thyroidectomy on the nodules were included. 
Thepatients were divided into two groups as benign (Group 1) or malignant (Group 2) according to the final 
pathological examination result of the Bethesda III nodule, and risk factors for malignancy were investigated by 
comparing the demographic, clinical and radiological characteristics between the groups. In addition, the 
histopathological correlation of FNAB results in patients with repeated FNAB was evaluated. 

Results: There were 46 patients in group 1 and 50 patients in group 2. The malignancy rate was found to be 
52%. Direct thyroidectomy was performed in 49 (51%) patients after the first FNAB, and preoperative FNAB was 
performed again in 47 (49%) patients. In univariate analysis, only hypoechogenicity was found to be statistically 
significantly higher in group 2 (p=0.007). In multivariate analysis, hypoechogenicity was found as an independent 
risk factor (p=0.006). Similar malignancy rates were found in patients who underwent one and two FNABs (51% 
vs 53.2%). 

Conclusion: In Bethesda III nodules, US features may be helpful in detecting malignancy. Hypoechogenicity is 
associated with an increased risk of malignancy. We believe that repeat FNAB is an appropriate approach in 
patients with low malignancy risk, since the result of repeat FNAB is compatible with the final histopathology 
result. 
 

 

GİRİŞ 

Tiroid hastalıklarının ana nedeni olan tiroid nodül-
leri, genel popülasyonda %68'e varan bir preva-
lans ile çok yaygındır (1).Ultrason (US) eşliğinde 
ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB), tiroid 
nodüllerinde malignite riskini öngörmek için yaygın 
olarak kullanılmakta ve hastaların cerrahi tedavi 
gerekliliği ve klinik karar verme süreçlerinde 
önemli bir rol oynamaktadır (2, 3). Öyle ki, tiroid 
nodüllerinin yaklaşık %5'inde malignite saptan-
masına rağmen, İİAB sonrası cerrahi uygulanan 
hastalarda bu oran daha yüksektir (4). Tiroid İİAB 
sonuçlarını altı tanı kategorisinde değerlendiren 
Bethesda Tiroid Sitopatolojisi Raporlama Sistemi, 
tiroid hastalıklarıyla ilgilenen branşlar arasında 
kabul edilen bir sınıflama sistemi haline gelmiştir 
(5). 

Bethesda kategori III, benign/malign ayrımı 
yapılamamış vakaların büyük kısmına uyan ve 
önemi belirsiz atipi (AUS) veya önemi belirsiz 
foliküler lezyon (FLUS) olarak sınıflandırılan 
nodülleri içeren heterojen bir gruptur. Bethesda 
kategori III nodüllerde beklenen malignite oranı-
nın %5-15 arasında olduğu düşünülmektedir (5). 
Ancak, güncel çalışmalarda Bethesda III olarak 
sınıflandırılan nodüllerde %17-83,3 arasında 
değişen ve tahmin edilenden daha yüksek malig-
nite oranları bildirmiştir (2, 6, 7). Histopatolojik 
tanı, sadece tiroidektomi uygulanan hasta alt 
grubunda sağlanabildiği için gerçek malignite 
riskini öngörmek zor görünmektedir (2). Bethesda 
kategori III nodülün yönetiminde, bazen hasta 

tercihi veya klinisyenlerin deneyimlerine bağlı 
olarak, klinik izlem, US takibi, tekrar İİAB, mole-
küler testler veya tiroidektomi olmak üzere çeşitli 
klinik yönetim seçenekleri tercih edilebilmektedir 
(3, 8). 

Bethesda kategori III nodüllerin malignite riskle-
rini belirlemek için bu nodüllerdeki klinik ve 
sonografik özellikler araştırılmıştır. Bu çalışma-
larda, genel olarak US özelliklerinin maligniteyi 
öngörmede etkili olabileceği bildirilmesine rağ-
men, nodülün hangi özelliklerinin malignite için 
daha riskli olduğu konusu halen tartışmalıdır (3, 
9, 10). 

Bu çalışmada, tiroid nodüllerine uygulanan İİAB 
sonucu Bethesda Kategori III olan ve tiroidektomi 
uygulanan hastalarda histopatolojik sonuçları 
değerlendirmeyi, malignite için klinik ve radyolojik 
risk faktörlerini araştırmayı ve İİAB tekrarının 
gerekliliğini araştırmayı amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde 
Haziran 2016- Haziran 2021 tarihleri arasında, 
tiroidektomi uygulanan hastaların dosya verileri 
geriye dönük olarak incelendi. Preoperatif en az 
bir ya da her iki tiroid İİAB sonucu Bethesda 
Kategori III olan ve nodül tarafına tiroidektomi 
uygulanmış olan 18 yaş ve üstü hastalar çalış-
maya dahil edildi. Farklı Bethesda sınıfı İİAB 
sonucu olan hastalar, Bethesda Kategori III İİAB 
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sonucunun olduğu tarafa tiroidektomi yapılmamış 
olan hastalar, boyuna radyasyon öyküsü olan 
hastalar ile dosya verileri ve tıbbi kayıtları eksik 
olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların 
demografik verileri, klinikopatolojik özellikleri, 
cerrahi endikasyonları, cerrahi sonuçları ve 
histopatolojik verileri hasta dosyaları ve hastane 
bilgi işlem veri tabanı baz alınarak kaydedildi. 
Tüm cerrahi girişimler, deneyimli bir endokrin 
cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirildi. 

Kliniğimizde, nodüler tiroid hastalığı ile başvuran 
hastalar ilk olarak US ile değerlendirildi. Hipoeko-
jenite, solid nodül yapısı, düzensiz kontur, mikro-
kalsifikasyon ve boy/en oranının 1'den büyük 
olması, solid nodül çapının 1 cm’den büyük 
olması gibi ATA kılavuzunda (11) belirtilen kriter-
ler tiroid karsinomu açısından kuşkulu US 
özellikleri olarak değerlendirildi. Benign/malign 
ayrımı için sonografik olarak kuşkulu nodüllere 
İİAB yapıldı. İİAB sonucu Bethesda III olarak 
raporlanan hastalarda genellikle 3-6 ay sonra 
İİAB tekrarı yapılırken; bir grup hastada, hastanın 
klinik (yaş, hipertiroidi, bası bulguları, diğer 
nodüllerde malignite saptanması) ve sonografik 
özellikleri (kuvvetli malignite kuşkusu) ile hasta 
isteği (kozmetik beklentiler, kaygı düzeyi) dikkate 
alınarak ikinci İİAB yapılmadan tiroidektomi uygu-
landı. İİAB tekrarı uygulanan hastalarda biyopsi 
tekrarı sonucu yine Bethesda III ya da I (tanısal 
olmayan sitoloji) olan hastalara doku tanısı 
amaçlı tiroidektomi önerildi. Tekrar biyopsisi 
Bethesda IV-V-VI olan hastalara tiroidektomi 
uygulandı. 

Tiroidektomi sonrası dokuda Bethesda Kategori 
III nodülün değerlendirilmesinde, yalnızca İİAB 
yapılan nodülün histopatolojik inceleme sonucu 
dikkate alındı; farklı anatomik yerleşimli nodül-
lerde görülebilecek insidental malignite saptansa 
bile, yalnızca Bethesda Kategori III nodülün nihai 
patolojik değerlendirilme sonucuna göre benign 
ya da malign olarak değerlendirildi ve hastalar, 
benign (Grup 1) ya da malign (Grup 2) olarak iki 
gruba ayrıldı; gruplar arasında demografik, klinik 
ve radyolojik özellikler için karşılaştırma yapılarak 
malignite için risk faktörleri araştırıldı. Ayrıca, 
İİAB sonuçları irdelenerek uygulanan İİAB sayısı 
ve histopatolojik korelasyonu değerlendirildi. 

Bu çalışma için etik kurul onayı İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştır-
malar Etik Kurulu'ndan alınmıştır (Karar tarihi: 
24/03/2022 Karar no: 0135). 

İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel analiz için, SPSS sürüm 22.0 (IBM 
Corp. ;Armonk, NY, ABD) kullanıldı. Değişkenler 
için ortalama ± standart sapma, medyan, en 
küçük değer, en büyük değer ve frekans değerleri 
kullanıldı. Sayısal değişkenlerin normal dağılımı 
Shapiro-Wilk testi ve Q-Q grafikleri ile araştırıldı. 
Sayısal değişkenler için gruplar arasındaki 
kıyaslama, verilerin normal dağılması durumunda 
iki grup için bağımsız iki örneklem t testi, normal 
dağılım saptanmaması halinde Mann-Whitney U 
testi ile değerlendirildi. Kategorik değişkenlerin 
karşılaştırılması ki-kare analizi ve Fisher testi ile 
yapıldı. Çok değişkenli analiz, ikili lojistik regres-
yon yöntemiyle değerlendirilerek bağımsız risk 
faktörleri araştırıldı. Tüm karşılaştırmalarda p<0.05 
değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR 

Grup 1’de (benign) 46, grup 2’de (malign) ise 50 
hasta vardı. Malignite oranı %52 (50/96) olarak 
bulundu. Grup 1’de nihai patoloji sonucu, 26 
(%56,5) hastada benign nodül, 8 (%17,4) 
hastada lenfositik tiroidit, 8 (%17,4) hastada 
folliküler adenom ve 4 (%8,7) hastada Hurthle 
hücreli adenom olarak bulundu. Grup 2’de ise 
papiller karsinom 49 (%98) hastada saptanırken, 
folliküler karsinom 1 (%2) hastada saptandı. İlk 
Bethesda III İİAB sonrası 49 (%51) hastaya doğ-
rudan tiroidektomi yapılırken, 47 (%49) hastada 
ikinci İİAB sonucu ile tiroidektomi uygulandı. Ka-
lın iğne biyopsisi ise hiçbir hastada uygulanmadı. 

Cerrahi endikasyon, 32 (%33,3) hastada İİAB 
tekrarı ile Bethesda III ve üzeri kategorilerin 
saptanması iken, 29 (%30,2) hastada yüksek 
malignite kuşkusu, 24 (%25) hastada bası 
bulguları ya da kozmetik beklentiler, 7 (%7,3) 
hastada izlemde nodül boyutunda artış, 3 (%3,1) 
hastada diğer nodüllerde İİAB ile Bethesda V-VI 
saptanması ve 1 (%1) hastada hipertiroidiydi. 

Ortalama yaş grup 1’de 51,1±14,2, grup 2’de 
51,1±11,1 olarak bulundu ve anlamlı fark 
saptanmadı. İki grupta da hastaların çoğu 
kadındı. Nodül yerleşimi ve çapı her iki grupta da 
benzerdi. US özellikler değerlendirildiğinde, nodül 
konturları, nodül yapısı, mikrokalsifikasyon, 
santral kanlanma varlığı ve nodül boy/en oranı 
her iki grupta da benzerdi (p>0,05). Tek 
değişkenli analizde, yalnızca US’de hipoekoik 
görünüm grup 2’de istatistiksel olarak anlamlı 
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şekilde daha yüksek bulundu (p=0,007) (Tablo 
1). Çok değişkenli analizde ise, hipoekoik görü-
nüm malignite için bağımsız risk faktörü olarak 
bulundu (p=0,006) (Tablo 2). 

İİAB tekrarı uygulanan 47 (%49) hasta değerlen-
dirildiğinde, hastaların 18’inde (%38,3) Bethesda 

III sonucu görülürken, 15’inde (%31,9) Bethesda 
I-II, 14’ünde (%29,8) Bethesda IV-V-VI sonucu 
elde edildi (Tablo 3). Tek İİAB sonucu cerrahi 
uygulanan hastalarda malignite oranı %51 iken, 
İİAB tekrarı sonrası tiroidektomi yapılan hasta-
larda bu oran %53,2 olarak bulundu.  

 
 

Tablo 1. Grupların demografik ve klinik bulguları ile ultrasonografik özelliklerine göre karşılaştırılması 

  Grup 1 (Benign) (n=46) Grup 2 (Malign) (n=50) p 

Yaş*  51,1±14,2 51,1±11,1 0,998† 

   

Kadın 36 (%78,3) 44 (%88) 

Cinsiyet 

Erkek 10 (%21,7) 6 (%12) 

0,201¶ 

   

Var 3 (%6,5) 7 (%14) 

Preoperatif levotiroksin 
kullanımı 

Yok 43 (93,5) 43 (%86) 

0,321§ 

   

Sağ 21 (%45,7) 24 (%48) 

Nodül tarafı 

Sol 25 (%54,3) 26 (%52) 

0,818¶ 

   

Alt pol 16 (%34,8) 14 (%28) 

Orta 16 (%34,8) 18 (%36) 

Üst pol 3 (%6,5) 5 (%10) 

Nodül yerleşimi 

Tüm lob 11 (%23,9) 13 (%26) 

0,861§ 

Nodül çapı (mm)*  24,6±13,7 22,2±13 0,338‡ 

   

UNG 10 (%21,7) 10 (%20) 

Nodülarite 

MNG 36 (%78,3) 40 (%80) 

0,834¶ 

   

Düzgün 41 (%89,1) 41 (%82) 

Nodül konturları 

Düzensiz 5 (%10,9) 9 (%18) 

0,323¶ 

   

Var 25 (%54,3) 40 (%80) 

Hipoekojenite 

Yok 21 (%45,7) 10 (%20) 

0,007¶ 

   

Solid 38 (%82,6) 42 (%84) 

Nodül yapısı 

Mikst 8 (%17,4) 8 (%16) 

0,855¶ 

   

Var 4 (%8,7) 10 (%20) 

Mikrokalsifikasyon 

Yok 42 (%91,3) 40 (%80) 

0,117¶ 

   

Var 27 (%58,7) 29 (%58) 

Santral kanlanma 

Yok 19 (%41,3) 21 (%42) 

0,945¶ 

   

>1 5 (%10,9) 6 (%12) 

Nodül boy/en oranı 

≤1 41 (%89,1) 44 (%88) 

0,862¶ 

*Ortalama ± standart sapma, †Student-t testi,‡Mann-Whitney U testi,¶Ki-kare analizi, §Fisher testi. UNG: Uninodüler guatr, 
MNG: Multinodüler guatr 
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Tablo 2.Klinik ve sonografik değişkenler ile postoperatif patoloji arasındaki ilişkinin çok değişkenli analizi 

 p OR %95 CI 

Hipoekojenite 0,006 4,568 1,549-13,472 

 

Tablo 3. Biyopsi tekrarı uygulanan hastalarda ikinci biyopsi sonucu ile histopatolojik inceleme korelasyonu 

 Benign (n=22) Malign (n=25) Toplam 

B1 8 (%88,9) 1 (%11,1) 9 (%100) 

B2 5 (%83,3) 1 (%16,7) 6 (%100) 

B3 6 (%33,3) 12 (%66,7) 18 (%100) 

B4 2 (%66,7) 1 (%33,3) 3 (%100) 

B5 1 (%12,5) 7 (%87,5) 8 (%100) 

B6 0 3 (%100) 3 (%100) 

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada, Bethesda kategori III nodüllerde 
US’de hipoekojenitenin malignite için bağımsız 
bir risk faktörü olduğu görüldü.  

Bethesda kategori III nodüle, hasta tercihi, 
klinisyen deneyimi ile klinik ve radyolojik bulgular 
göz önüne alınarak hasta bazlı bir klinik yaklaşım 
uygun bir seçenek olarak görülmektedir (3, 8). 
Klinik ve sonografik izlem yanında, uygun bir süre 
sonunda İİAB veya kalın iğne biyopsisi tekrarı, 
moleküler testler veya cerrahi girişim tercih edile-
bilir. Bethesda konsensusu, bu nodüllerde %5-15 
gibi düşük bir malignite riski olması nedeniyle, 
diğer klinik malignite kuşkulu özellikler yoksa İİAB 
tekrarı veya moleküler test yapılmasını önermek-
tedir (5, 11). Moleküler testler, sınırlı sayıda mer-
kezde bulunması ve yüksek maliyetleri nedeniyle 
sınırlı bir hasta grubunda kullanılmaktadır (12). 
Klinik ve radyolojik olarak malignite kuşkusu olan 
hastalarda ise tiroidektomi tercih edilen tedavi 
yöntemi olarak kabul edilmektedir (10, 12). Çalış-
mamızda, 47 (%49) hastaya İİAB tekrarı uygulan-
mışken, 49 (%51) hastaya doğrudan cerrahi 
girişim uygulanmıştır. Tiroidektomi endikasyonu 
ve kararını hastanın klinik (yaş, hipertiroidi, bası 
bulguları, diğer nodüllerde malignite saptanması) 
ve ultrasonografik özellikleri (kuvvetli malignite 
kuşkusu) ile hasta isteği (kozmetik beklentiler, 
kaygı düzeyi) etkilemektedir.  

Tiroid malignitesinin öngörülenden daha yüksek 
oranda saptanması nedeniyle, Bethesda III nodü-
lün benign/malign ayrımının preoperatif uygun 
yapılması, tiroid karsinomu tanısının atlanmaması 
ve gereksiz cerrahi girişimden kaçınılması açısın-
dan önemlidir (2, 6, 7). Birçok çalışmada malig-

nite için risk faktörleri araştırılmış ve farklı 
demografik ve klinik özelliklerin daha yüksek 
malignite riski ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (3, 9, 
10, 12). Liu ve ark. (9) ile Zuhur ve ark. (13) 
erkek cinsiyetin artmış malignite riski ile ilgili 
olduğunu bildirmişlerdir. Ryu ve ark. (14) ile 
Mileva ve ark. (10) genç yaşın, Godazandeh ve 
ark. (15) ise ileri yaşın tiroid karsinomu için risk 
faktörü olduğunu bulmuşlardır. Çalışmamızda 
cinsiyet ve yaşın malignite ile ilişkisi saptanmadı. 

Son yıllarda, birçok çalışma Bethesda III tiroid 
nodüllerdeki maligniteyi öngörmek ve doğrudan 
cerrahi tedavi gerektiren olguları saptayabilmek 
için demografik özellikler yerine tiroid US bulgu-
larına odaklanmıştır (3, 9, 10, 16-18). Alshahrani 
ve ark. (16) 187 hastanın dahil olduğu çalışmada, 
multinodüler guatr, düzensiz kontur, mikrokalsifi-
kasyon ve hipoekojenitenin malignite riskini 
artırdığını bildirmişlerdir. Huang ve ark. (17) tara-
fından yapılan ve tiroidektomi uygulanan Bethesda 
kategori III nodülü olan 272 hastanın dahil olduğu 
çalışmada, mikrokalsifikasyon, düzensiz kontur 
ve 1 cm'den küçük boyut varlığının malignite için 
bağımsız risk faktörleri olduğu ortaya konmuştur. 
Başka bir çalışmada ise, hipoekojenite, mikrokal-
sifikasyon ve makrokalsifikasyon tiroid karsinomu 
için bağımsız risk faktörleri olarak bulunmuştur 
(10). Liu ve ark. (9) ise, nodülün en boy oranı-
nın>1 olmasını ve mikrokalsifikasyon varlığını 
malignite için risk faktörü olarak bildirmiştir. 2.405 
Bethesda III nodülü içeren 14 çalışmayı 
kapsayan bir derlemede, hipoekojenite, düzensiz 
kontur, mikro/makrokalsifikasyon, boy/en oranı-
nın 1'den büyük olması, izlem sırasında artan 
boyut ve vaskülarizasyon artışı gibi risk faktörle-
rinin bir arada bulunmasının daha yüksek 
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malignite riski ile ilişkili olduğu bulunmuştur (3). 
Sitolojisi belirsiz kategoride 1.851 nodülü içeren 
bir başka meta-analizde ise, santral vaskülarizas-
yonun en iyi özgüllüğe (%96) sahip olduğu 
gösterilmiştir (18). Bu çalışmada US ile yalnızca 
hipoekojenite, malignite için bağımsız bir risk 
faktörü olarak bulundu (%95 CI,1,549-13,472). 

AUS/FLUS nodüller için İİAB tekrarı gerekliliği 
halen tartışmalıdır. Huang ve ark. (17) AUS/ 
FLUS nodüllerde malignite oranını %40 olarak 
bildirmiştir. Gweon et al. (19), çalışmamızdaki 
orana benzer şekilde hastaların %55,5’inde 
malignite saptamışlardır. Aynı çalışmada, İİAB 
tekrarı uygulanan hastalarda, uygulanmayan 
hastalara göre daha düşük malignite oranları 
bildirmişlerdir (%37,2 ve %78,3). Bu yüzden, 
Bethesda III nodüllerin tedavisi için İİAB’nin 
tekrarlanmasının yararlı olabileceğini savunmuş-
lardır (19). Aksine, birçok çalışmada İİAB 
tekrarının malignite oranlarını değiştirmediği, bu 
yüzden klinik faydasının önemsiz düzeyde olduğu 
savunulmuştur (12, 20, 21). İİAB tekrarı yapılan 
hastalarda ilk Bethesda III sonucunun mu yoksa 
ikinci İİAB sonucunun mu daha önemli olduğu 
konusu tartışmalıdır. Çalışmamızda, İİAB tekrarı 
yapılan hastalarda malignite oranında azalma 
saptanmamasına rağmen, ikinci biyopsinin nihai 
histopatolojik tanı ile uyumlu olduğu görülmüştür. 

Çalışmamızdaki %50 civarındaki malignite oranı 
da nodül için tiroidektomi kararı verilirken İİAB 
sonucu ile değil hastanın diğer klinik ve ultraso-
nografik özellikleri ile birlikte karar verilmesi 
gerekliliğini desteklemektedir. 

Bu çalışmanın bazı kısıtlılıkları mevcuttur. 
Öncelikle, tek merkezde yapılan geriye dönük bir 
çalışmadır. Ayrıca, küçük örneklem boyutuna 
sahiptir ve yalnızca tiroidektomi uygulanan hasta 
grubunun sonuçları çalışmada yer almaktadır. 

SONUÇ 

Bethesda III tiroid nodüllerinde saptanan malig-
nite oranı öngörülen oranlardan daha yüksektir. 
Maligniteyi öngörmek için genel kabul edilen bir 
parametre olmamasına rağmen, US özellikleri 
baz alınarak tiroidektomi gereken hastalar tespit 
edilebilir. Hipoekojenite, artmış malignite riski ile 
ilişkili görünmektedir. Ayrıca, malignite oranları-
nın beklenenden daha yüksek oranlarda olması-
na rağmen, Bethesda III nodüllere uygulanacak 
ikinci biyopsi sonucunun nihai histopatoloji 
sonucu ile yüksek oranda uyumlu olduğu ve bu 
yüzden klinik ve sonografik olarak malignite riski 
düşük hastalarda seçilecek uygun bir yaklaşım 
olduğu kanaatindeyiz. 
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