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Biyopsi kimin tarafından yapılacağı: Endokrinoloji öğretim üyesi veya Endokrinoloji yan dal 

araştırma görevlisi tarafından yapılmaktadır. 
 

Tiroid Ġnce Ġğne Aspirasyon Biyopsisinden Beklenen Faydalar ve Yapılmaması Durumunda 

KarĢılaĢılabilecek Sonuçlar 

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi tiroit nodüllerinde tiroid kanseri varlığını araştırmak için kullanılan bir 

yöntemdir. Tiroid nodülü tiroit bezinde çevresinden kıvamca farklı , yuvarlak veya oval kitlelerdir. Nodüller 

tek ya da çok sayıda olabilir. Sadece muayene ile toplumda 100 kişinin ortalama olarak 5’inde tiroid nodülü 

tespit edilmektedir. Ülkemizde bu oran çok daha yüksektir. Ultrasonoğrafi ile ise 100 kişinin yaklaşık 5-

50’sinde tiroid nodülü tespit edilebilmektedir. Ülkemizde tiroid hastalıkları ve tiroid nodülleri yaygındır. Bu 

nedenle nodüllerde kanserin var olup olmadığını ayırt etmek için  tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi önem 

taşımaktadır. Ultrasonoğrafi eşliğinde  tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi nodülü olan herkese ( 10 mm’den 

küçük nodüllere bile yapılabilmektedir) 

 

Tiroid Ġnce Ġğne Aspirasyon Biyopsisi  Kimlere Yapılmaz? 

Kanamaya eyilimi olan hastalara, bilinci yerinde olmayanlara ve belirgin psikolojik problemi olan hastalara 

yapılmaz. 

 

Tiroid Ġnce Ġğne Aspirasyon Biyopsisi Nasıl Yapılır ve ĠĢlem Süresi? 

Öncelikle iĢleme mutlaka tok karna geliniz. Biyopsi bir enjektör ucundaki ince bir iğne ile yapılmaktadır. 

Doktorunuzun uygun gördüğü nodüllerinizin her birine 2-4 defa işlem uygulanmaktadır. ĠġLEM 

SIRASINDA YUTKUNMAMANIZ ÖNEMLĠDĠR. ĠĢlemin süresi 5-15 dk.’dır 

 

Biyopsinin Komplikasyonları ve Riskleri  

Biyopsi sırasında hafif bir ağrı hissedebilirsiniz. İşlem sonrasında 24-48 saat boyunca yutkunurken boğazda 

ağrı hissi olabilir. Böyle bir durumda kan hastalığınız, mide rahatsızlığınız veya ilaç alerjiniz yoksa ASPĠRĠN 

dıĢında bir ağrı kesici kullanabilirsiniz. 

Biyopsi sırasında nadir olmakla birlikte nodül içine veya dışına kanama olabilir. Kanamaya bağlı olarak 

boyunda şişlik gelişebilir. Bunların çoğu kanama alanına baskı uygulayarak kendiliğinden geçebilmektedir. 

Nadirende olsa solunum yoluna bası varsa cerrahi işlem gerebilmektedir. Yine çok nadir komplikasyonlar 

biyopsi alanında enfeksiyon veya geçici ses kısıklığıdır. Böyle durumlarda mutlaka doktorunuzu 

bilgilendiriniz. 

 

Tiroid Ġnce Ġğne Aspirasyon Biyopsisinin Patoloji Sonuçları 

 Biyopside alınan materyalin incelemesi: bening, maling, şüpheli veya tanı koymak için yetersiz olabilir. 

Yeteri kadar parça veya hücre gelmez ise ( oran yaklaşık %2-20’ dir ) doktorunuzun önerisi doğrultusunda 

ikinci veya üçüncü defa biyopsi yapmak gerekebilir. 

Hasta Onamı: 

Hastanın Adı-Soyadı : ….……………………………………İmzası:………….. Tarih/saat: 

(Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

Hasta vasisi/yakının ; 

Adı Soyadı:……………………………………….İmzası:………….. Tarih/saat: 

(Yakınlığı:……………………..) 

Doktor adı soyadı unvanı kaşe imza : ……………………………………………………… 

Rızanın alındığı tarih saat: 

 


