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Özet
Hedefler
Akustik radyasyon güç impulse (ARFI) 
tekniğinde virtual touch 
görüntülemenin (VTI) tiroid 
nodüllerinde mikro-ekojenitelerin ayırıcı 
tanısı bakımından kapasitesinin 
değerlendirilmesi. 

Materyal ve metotlar
Çalışma 28 hastayı kapsıyordu. 
Ultrason muayenesi sırasında gri ölçek 
ve ARFI yer değişimi haritaları 
kullanıldı. Aynı seansta, mikro-
ekojenitelerin olduğu dominant 
nodülden ince iğne aspirasyon biyopsisi 
(FNAB) örnekleri alındı. FNAB sonuçları 
ve hastaların klinik verileri hakkında 
bilgi sahibi olmayan iki radyolog bu 
görüntüleri değerlendirdi, yer değişimi 
haritalarındaki parlayan noktaların 
derecelerine göre ARFI ekojenitelerini 
değerlendirdi ve izo-hipoekojenik, 
izo-hiperekojenik ve bariz hiperekojenik 
olmak üzere sınıflandırdı. Benignite ve 
malignite ayrımı yapmak için “yeni bir 

gösterge” tanımlandı: VTI ile elde edilen 
ARFI haritalarında, mikro-ekojenik 
fokusların izo-ekojenik ya da hiper-
ekojenik görünümü benignite olarak; 
mikro-ekojenik fokusların hipo-ekojenik 
görünümü malignite olarak 
değerlendirildi. 

Sonuçlar
FNAB sonuçları 14 olguya, diğer 14 
olguda ise iyi huylu nodüllere işaret etti. 
İki radyolog arasındaki gözlemciler 
arası anlaşma, mikro-ekojenik 
fokusların sınıflandırılması açısından 
son derece anlamlı idi (Kappa=0.659, 
p<0.001). Hiperekoik ve izo-hiperekoik 
fokusları “iyi huylu”, izo-hipoekoik 
fokusları ise “kötü huylu” olarak 
yeniden sınıflandırdığımızda, iki 
radyolog arasındaki gözlemciler arası 
anlaşma arttı (Kappa=0.772, p<0.001). 
Birinci ve ikinci radyoloğun 
değerlendirmeleri altın standart 
patoloji sonuçları ile son derece 
uyumluydu (sırasıyla Kappa=0.786, 
p<0.001 ve Kappa=0.714, p<0.001). 

Görüşler
Spesifik VTI özellikler ile ARFI metodu 
tiroid nodüllerinde kötü huylu 
mikrokalsifikasyonların ayırt 
edilmesinde çok faydalı bir araç olabilir. 
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elastografi, tiroid nodülü, Akustik 
Radyasyon Güç İmpulse Görüntüleme

Giriş
Nodüler tiroid hastalığı, %40’lık 
prevalansla erişkin popülasyonda çok 
yaygın görülüyor [1]. Çoğu nodül iyi 
huylu olmakla birlikte, dikkate değer bir 
kısmı (%5-%10) da kötü huylu oluyor 
[1,2]. Günümüzde, konvansiyonel 
ultrasonun (US), tiroid nodüllerinin 
tanısı ve değerlendirmesi için en iyi 
yöntem olduğu düşünülüyor. Tanı 
bakımından isabetli olsa da 
konvansiyonel US iyi huylu ve kötü huylu 
nodüllerin ayırt edilmesinde tatmin edici 
ve yeterince güvenilir bir araç değildir 
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[3,4]. Konvansiyonel US ile tiroid 
nodüllerinde malignite kriterleri 
arasında şunlar yer alıyor: 
mikrokalsifikasyonlar, düzensiz 
marjinler, hipoekojenite, boyu-eninden-
fazla olan bir şekil ve ağırlıklı olarak 
santrik intranodüler vaskülarite [5,6]. 
Bununla birlikte, konvansiyonel US’nin 
spesifisitesi, sensitivitesi, negatif ve pozitif 
kestirimci değerleri çalışmadan 
çalışmaya önemli farklılıklar gösteriyor 
[7,8]. Yeni bir US elastografi tekniği olan 
akustik radyasyon güç impulse (ARFI), 
kısa süre önce kullanılmaya başladı. 
ARFI tekniği hedef dokularda bölgesel 
yer değişimleri meydana getirmek üzere 
kısa-süreli, yüksek-yoğunluklu ve akustik 
pulse’lar kullanarak, dokuların bölgesel 
mekanik özellikleri hakkında bilgi veren, 
non-invazif bir yöntemdir [9]. Yakın 
zamanda yapılan birkaç çalışmada, 
ARFI tekniğinin tiroid nodüllerinin ayırt 
edilmesi bakımından uygulanabilirliği 
gösterildi [10,11]. Tiroid nodüllerinde 
mikrokalsifikasyonların varlığı malignite 
için dominant bir kriter sayılıyor [12].

Kolloid debris ya da kolloidal kristaller 
genellikle kuyrukluyıldız kuyruğu 
artefaktı olarak bilinen tipik 
reverberasyon artefaktını oluşturmuyor; 
bu, tanı açısından karışıklığa yol 
açabiliyor. Ayrıca, bu karışıklık aşırı-
tanıya veya yetersiz-tanıya da neden 
olabiliyor [13]. Bu çalışmada, ARFI 
tekniğinin tiroid nodüllerinde bulunan 
mikro-ekojenitelerin ayrımsal tanısı 
bakımından virtual touch görüntüleme 
(VTI) kapasitesinin değerlendirilmesi 
hedefleniyor. 

Materyal ve metotlar
Bu çalışma için, İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Lokal Etik 
Kurulu’ndan onay alındı. Bu prospektif 
çalışmaya mikro-ekojenite içeren tiroid 
nodülleri olan yirmi sekiz hasta dâhil 
edildi (26 kadın ve 2 erkek, ortalama yaş: 
37). Bütün nodüller infrahiyoid kaslar ile 
karşılaştırıldığında hipo-ekojenikti. İyi 
huylu kolloid kristalleri olarak 
yorumlanan (tipik reverberasyon 
göstergesi ile) nodüller hariç tutuldu. 
Çalışmaya, mikrokalsifikasyonları 
olduğu gözlenen mikro-ekojeniteli 

nodüller dâhil edildi. İnce iğne 
aspirasyon biyopsisi (FNAB) ile elde 
edilen tiroid nodülü numunelerinin 
histopatolojik muayenesi de aynı 
merkezde yapıldı. Numunelerin 
histopatolojik bulgularına göre Bethesda 
grup 1 ve 3’lü nodüller çalışmaya dâhil 
edilmedi. 14 hastanın (13 kadın ve 1 
erkek; ortalama yaş: 35) nodülleri kötü 
huylu idi ve bu hastalara tiroid kanseri 
tanısı koyulmuştu. Geri kalan 14 
hastanın (13 kadın ve 1 erkek; ortalama 
yaş: 38) nodülleri iyi huylu nodüllerdi 
(hiper-plastik kolloid nodüller). Bütün iyi 
huylu nodüllerin FNAB sonuçlarının 
Bethesda grup 2 olduğu bildirildi. Dâhil 
edilen kötü huylu nodüllerin hiçbiri 
Bethesda grup 4 olarak bildirilmedi. İyi 
huylu FNAB sonuçları olan olgulardan 
hiçbiri ameliyat edilmemişti. Kötü huylu 
FNAB sonuçları olan 13 nodül ameliyat 
edilmişti: 11’inin klasik papillar tiroid 
karsinomu, birinin ise foliküler varyant 
papiller karsinom olduğu bildirildi; bir 
hastadan ise histopatolojik sonuçlar 
alınamadı ve bu olgu kötü huylu kabul 
edildi (Bethesda grup 5).

Olguların ultrason muayeneleri 9 MHz 
lineer transduser ile tek bir radyolog 
tarafından (DY), ACUSON S2000 HELX 
Evolution (Siemens, Erlangen, Almanya) 
cihazı kullanılarak gerçekleştirildi. Tam 
ten temasına özen gösterilerek, bol 
miktarda ultrason jeli ile gri ölçek 
görüntüleme gerçekleştirildi. Bu 
çalışmada hiç dense mikrokalsifikasyon 
ya da ARFI muayenesini sekteye 
uğratabilecek makrokalsifikasyon yoktu. 
Shear wave elastografiden (SWE) farklı 
olarak, ARFI muayenesi sırasında ilgi 
alanının (ROI) büyüklüğü 
değiştirilebiliyordu. Rutin gri ölçek 
görüntülemenin ardından, VTI penceresi 
etkinleştirildi. Nodülü kapsayan en 
büyük ROI seçildikten sonra, ARFI 
modunda bir pulse dalgası iletildi. Bu 
sırada US monitöründe sol tarafta gri 
ölçek görüntüsü ve ROI varken, ikili 
pencerede sağ tarafta VTI görüntüsü 
oluşturuldu. Modülün gri ölçek ve VTI 
yer değişimi haritaları eşzamanlı küçük 
ROI’ler ve mikro-ekojenik fokuslar hedef 
alınarak karşılaştırıldı. ROI’yı mikro-
ekojenik fokusları daha belirgin olan bir 
kesit olarak seçtik ve nodülün büyük bir 

kısmını kapsayacak şekilde, o bölgedeki 
mümkün olan en büyük ROI’yı 
kullandık. Muayene sırasında, mikro-
ekojenik fokusları gösteren gri ölçek 
görüntüleri kaydedildi. Bu mikro-
ekojenitelerin kesitlerinin gösterilmesinin 
hemen ardından, görüntüler ARFI 
metoduyla kaydedildi ve gri ölçek yer 
değişimi haritaları çıkarıldı. Bütün 
nodüllerin yeri 1-4 cm derinlikte 
belirlendi; ARFI muayenesini sekteye 
uğratabilecek hiçbir bariz artefakt yoktu. 
Lezyonların içindeki nodüller ve mikro-
ekojeniteler küçük ROI ile işaretlendi ve 
bu mikro-ekojenitelerin projeksiyonları 
ARFI haritasında bulundu. US 
muayenelerinin dijital görüntüleri 
kaydedildi ve depolandı. Bu görüntüler, 
FNAB sonuçları ve klinik veriler 
hakkında bilgi sahibi olmayan iki 
radyolog tarafından değerlendirildi. 
Radyologlar ARFI ekojenitelerini yer 
değişimi haritalarındaki parlayan 
noktaların derecelerine göre 
değerlendirdi ve üç ayrı sınıfa ayırdı: 
izo-hipoekojenik, izo-hiperekojenik ve 
bariz hiperekojenik.

Bu çalışmada, benignite ve malignite 
arasında ayrım yapmak için, “yeni bir 
gösterge” tanımlandı: gri ölçek 
penceresinde ekojenik fokusları içeren 
nodüllerde, bu mikro-ekojenik fokusların 
VTI ile elde edilen ARFI haritalarındaki 
izo-ekojenik veya hiperekojenik 
görünümleri iyi huylu olarak; bu mikro-
ekojenik fokusların VTI ile elde edilen 
ARFI haritalarındaki hipoekojenik 
görünümleri kötü huylu olarak 
yorumlandı.

Aynı seansta, mikro-ekojeniteli 
dominant nodül doğrudan hedef 
alınarak FNAB örnekleri alındı. 
Örnekler bir lamın üzerine ince bir 
tabaka hâlinde sürüldü ve havayla 
kurutulduktan sonra sitopatoloji 
laboratuvarına yollandı. Patoloji 
laboratuvarında materyaller May-
Grünwald- Giemsa (MGG) boya ile 
boyandı. Patolojik muayene bir ışık 
mikroskobu altında gerçekleştirildi. 

Şekil 1 ve 2, iki nodülde (bir iyi huylu ve 
bir kötü huylu nodül) yaptığımız 
çalışmayı göstermektedir.
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İstatistiksel analiz
Veri analizi Windows için Statistical 
Package for the Social Sciences (sürüm 
15.0; SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) 
kullanılarak yapıldı. İstatistiksel 
anlamlılık düzeyi, %95’lik güven aralığı 
ile p<0.05 olarak belirlendi. İki farklı 
radyolog tarafından elde edilen veriler 
arasındaki uyumluluk Kappa analizi 
kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca, altın 
standart esas alınarak radyologların 
ayırt etme güçleri de değerlendirildi. İki 
radyolog için, kötü huylu ve iyi huylu 
lezyonları ayırt etmede bakımından 
sensitivite, spesifisite ve isabetlilik 
değerleri de hesaplandı. 

Sonuçlar
28 hastanın nodülleri içinde, birinci 
radyolog 12 ARFI ekojenitesini hiperekoik, 
5 ARFI ekojenitesini izo-hiperekoik, 11 
ARFI ekojenitesini ise izo-hipoekoik 
olarak saptadı. İkinci radyolog 13 ARFI 
ekojenitesini hiperekoik, 5 ARFI 
ekojenitesini izo-hiperekoik, 10 ARFI 
ekojenitesini ise izo-hipoekoik olarak 
saptadı. İki radyolog arasındaki 
gözlemciler arası anlaşma, mikro-
ekojenik fokusların 0.659’luk Kappa 
değeri ile sınıflandırılması için son derece 
anlamlıydı (p<0.001; Tablo I). Hiperekoik 
ve izo-hiperekoik fokusları “iyi huylu”, 
izo-hipoekoik fokusları ise “kötü huylu” 
olarak yeniden sınıflandırdığımızda, iki 
radyolog arasındaki gözlemciler arası 
anlaşma arttı; Kappa değeri 0.772 idi 
(p<0.001; Tablo II). Birinci radyoloğun 
değerlendirmesi sitopatoloji sonuçlarıyla 
son derece uyumluydu (Kappa 
değeri=0.786, p<0.001; Tablo III). Birinci 
radyoloğun değerlendirmesini bir tanı 
testi olarak kabul ettiğimizde, birinci 
radyolog için kötü huylu ve iyi huylu 
lezyonların ayırt edilmesi bakımından 
sensitivite, spesifisite ve isabetlilik 
değerleri sırasıyla 0.79, 1.00 ve 0.89 idi. 
İkinci radyoloğun değerlendirmesi de 
altın standart sitopatoloji sonuçları ile 
son derece uyumluydu (Kappa 
değeri=0.714, p<0.001; Tablo IV) ve ikinci 
radyolog için kötü huylu ve iyi huylu 
lezyonların ayırt edilmesindeki 
sensitivite, spesifisite, isabetlilik değerleri 
sırasıyla 0.71, 1.00 ve 0.86 idi.
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Statistical analysis
Data analysis was performed using the Statistical 

Package for the Social Sciences (version 15.0; SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA) for Windows. Statistical significance 
level was set at p<0.05 with a confidence interval of 95%. 
Concordance between the data obtained by two differ-
ent radiologists was evaluated using the Kappa analysis. 
Additionally, based on the gold standard, discrimination 
powers of the radiologists were also evaluated. The sen-
sitivity, specificity and accuracy values for two radiolo-
gists in discriminating the malignant and benign lesions 
were also calculated.

Results

Among the nodules of 28 patients, the first radiolo-
gist identified 12 ARFI echogenicities as hyperechoic, 

5 ARFI echogenicities as isohyperechoic, and 11 ARFI 
echogenicities as isohypoechoic. The second radiolo-
gist identified 13 ARFI echogenicities as hyperechoic, 
5 ARFI echogenicities as isohyperechoic, and 10 ARFI 
echogenicities as isohypoechoic. Interobserver agree-
ment between the two radiologists was highly signifi-
cant for the classification of the micro-echogenic foci 
with a Kappa value of 0.659 (p<0.001; Table I). When 
we reclassified the hyperechoic and isohyperechoic foci 
as “benign” and isohypoechoic foci as “malignant”, the 
interobserver agreement between the two radiologists in-
creased; the Kappa value was 0.772 (p<0.001; Table II).

The evaluation of the first radiologist was highly 
concordant with the cytopathology results (Kappa val-
ue=0.786, p<0.001; Table III). When we accepted the 
evaluation of the first radiologist as a diagnostic test, the 
sensitivity, specificity, and accuracy values for the first 

Fig 1. A 54-year-old female patient. Fine needle aspiration biopsy (FNAB) was performed on the nodule containing microcalcifica-
tions in the lower pole of the left thyroid lobe; a) on the gray scale image, micro-echogenic foci are seen through the entire nodule 
(ellipsoid area), b) visualization of the shining foci with virtual touch imaging (VTI), c) one of the marked dominant echogenic foci 
on the gray scale image shows (d) augmented homogeneous shining on the VTI image (smaller encircled areas), e) cytopathological 
image: cellular aspirate of hyperplastic nodule contains colloidal monolayer sheet of cells and colloid and blue material. The cells 
have narrow and pale cytoplasm, small nuclei with regular contours, and light chromatin (May-Grünwald-Giemsa (MGG) stain, 
×400 magnification).

Fig 2. A 38-year-old female patient. Fine needle aspiration biopsy (FNAB) was performed on the nodule containing microcalcifications 
in the lower pole of the right thyroid lobe; a) many micro-echogenic foci are seen within the nodule (encircled areas) on the gray scale 
image, b) on the virtual touch imaging (VTI), these hyperechoic foci do not appear as on the gray scale image, c) the dominant one of the 
micro-echogenic foci on the gray scale image appears as isoechogenic on the VTI image (d) as encircled small areas, e) cytopathologi-
cal image: hypercellular aspirate has a monolayer sheet of colloidal cells, with papillary architecture. No colloid material. In addition to 
having dense squamoid cytoplasm, cells with enlarged, overlapping eccentric nuclei with irregular contours plus intranuclear inclusions 
and dark, fine granular chromatin represent papillary thyroid carcinoma (May-Grünwald-Giemsa (MGG) stain, ×1,000 magnification).

454 Yildirim et al A dilemma at gray scale thyroid ultrasound: microcalcification or not?

Statistical analysis
Data analysis was performed using the Statistical 

Package for the Social Sciences (version 15.0; SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA) for Windows. Statistical significance 
level was set at p<0.05 with a confidence interval of 95%. 
Concordance between the data obtained by two differ-
ent radiologists was evaluated using the Kappa analysis. 
Additionally, based on the gold standard, discrimination 
powers of the radiologists were also evaluated. The sen-
sitivity, specificity and accuracy values for two radiolo-
gists in discriminating the malignant and benign lesions 
were also calculated.

Results

Among the nodules of 28 patients, the first radiolo-
gist identified 12 ARFI echogenicities as hyperechoic, 

5 ARFI echogenicities as isohyperechoic, and 11 ARFI 
echogenicities as isohypoechoic. The second radiolo-
gist identified 13 ARFI echogenicities as hyperechoic, 
5 ARFI echogenicities as isohyperechoic, and 10 ARFI 
echogenicities as isohypoechoic. Interobserver agree-
ment between the two radiologists was highly signifi-
cant for the classification of the micro-echogenic foci 
with a Kappa value of 0.659 (p<0.001; Table I). When 
we reclassified the hyperechoic and isohyperechoic foci 
as “benign” and isohypoechoic foci as “malignant”, the 
interobserver agreement between the two radiologists in-
creased; the Kappa value was 0.772 (p<0.001; Table II).

The evaluation of the first radiologist was highly 
concordant with the cytopathology results (Kappa val-
ue=0.786, p<0.001; Table III). When we accepted the 
evaluation of the first radiologist as a diagnostic test, the 
sensitivity, specificity, and accuracy values for the first 

Fig 1. A 54-year-old female patient. Fine needle aspiration biopsy (FNAB) was performed on the nodule containing microcalcifica-
tions in the lower pole of the left thyroid lobe; a) on the gray scale image, micro-echogenic foci are seen through the entire nodule 
(ellipsoid area), b) visualization of the shining foci with virtual touch imaging (VTI), c) one of the marked dominant echogenic foci 
on the gray scale image shows (d) augmented homogeneous shining on the VTI image (smaller encircled areas), e) cytopathological 
image: cellular aspirate of hyperplastic nodule contains colloidal monolayer sheet of cells and colloid and blue material. The cells 
have narrow and pale cytoplasm, small nuclei with regular contours, and light chromatin (May-Grünwald-Giemsa (MGG) stain, 
×400 magnification).

Fig 2. A 38-year-old female patient. Fine needle aspiration biopsy (FNAB) was performed on the nodule containing microcalcifications 
in the lower pole of the right thyroid lobe; a) many micro-echogenic foci are seen within the nodule (encircled areas) on the gray scale 
image, b) on the virtual touch imaging (VTI), these hyperechoic foci do not appear as on the gray scale image, c) the dominant one of the 
micro-echogenic foci on the gray scale image appears as isoechogenic on the VTI image (d) as encircled small areas, e) cytopathologi-
cal image: hypercellular aspirate has a monolayer sheet of colloidal cells, with papillary architecture. No colloid material. In addition to 
having dense squamoid cytoplasm, cells with enlarged, overlapping eccentric nuclei with irregular contours plus intranuclear inclusions 
and dark, fine granular chromatin represent papillary thyroid carcinoma (May-Grünwald-Giemsa (MGG) stain, ×1,000 magnification).

1  54 yaşında kadın hasta. Sol tiroid lobunun alt polünde mikrokalsifikasyonlu nodülde 
ince iğne aspirasyon biyopsisi (FNAB) yapıldı; a) gri ölçek görüntüsünde, mikro-
ekojenik fokuslar nodülün tamamının içinde görülüyor (elipsoid bölüm), b) virtual 
touch görüntüleme (VTI) ile parlayan fokusların görüntülenmesi, c) gri ölçek 
görüntüdeki işaretlenmiş dominant ekojenik fokuslardan biri gösteriyor: (d) VTI 
görüntüde artırılmış homojen parlama (daha küçük boyutlu daire içine alınmış 
bölümler), e) sitopatolojik görüntü: hiperplastik nodülde selüler aspirasyon 
uygulaması sonucunda kolloidal tek-katmanlı hücre tabakası ve kolloid ve mavi 
materyal bulundu. Hücre sitoplazması dar ve soluk, çekirdekler düzenli kontürlü ve 
kromatin açık renkliydi (May-Grünwald-Giemsa (MGG) boya, ×400 büyütme).

2  38 yaşında kadın hasta. Sağ tiroid lobunun alt polünde mikrokalsifikasyonlu nodülde 
ince iğne aspirasyon biyopsisi (FNAB) yapıldı; a) gri ölçek görüntüde nodül içinde çok 
sayıda mikro-ekojenik fokus görülüyor (daire içine alınmış bölümler), b) virtual touch 
görüntülemede (VTI), bu hiperekoik fokuslar gri ölçek görüntüsündeki gibi 
görünmüyor, c) gri ölçek görüntüdeki mikro-ekojenik fokusların dominant olanı VTI 
görüntüsünde izoekojenik olarak görünüyor (d) daire içine alınmış küçük alanlar gibi, 
e) sitopatolojik görüntü: hipersellüler aspirasyon uygulaması sonucunda papiller 
yapılı, tek-katmanlı bir kollodial hücre tabakası görüldü. Kolloid materyal yok. Dense 
skuamoid sitoplazmaya ek olarak, büyümüş, birbiri üstüne binen, ayrı merkezli 
çekirdekleri olan düzensiz kontürlü ve intranükleer inklüzyonlu hücreler ve koyu, ince 
granüllü kromatin papiller tiroid karsinomunu temsil ediyor (May-Grünwald-Giemsa 
(MGG) boya, ×1000 büyütme).

1

2
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Görüşler
Virtual Touch Görüntüleme, doku sertliği 
değerlendirmesi için ARFI teknolojisini 
kullanan kimi US sistemlerinde 
(ACUSON S2000™ ve ACUSON S3000™ 
ultrason sistemleri) mevcuttur. VTI, 
kullanıcı tarafından tanımlanan bir ROI 
için, rölatif sertliğe ilişkin kalitatif bir gri 
ölçek haritası (elastogram) sağlıyor. VTI 
kullanılarak, konvansiyonel US 
görüntüleme ile izo-ekoik görünen sert 
doku bile, yumuşak dokudan ayırt 
edilebiliyor [10]. Bu teknoloji, 
kurumumuzda rutin tiroid ultrason 
muayenesi için 2012’den bu yana 
kullanılıyor. Bu çalışmada, mikro-
ekojeniteli nodüller için tanımlanmış 
olan yeni gösterge, VTI modunun 
kullanılmasını özel olarak gerektiriyor 
ve literatürde kullanılmış olan, gerçek 
zaman ya da shear wave modunda 
gerçekleştirilen diğer elastografi 

tekniklerinden farklı bir yöntemi ve 
hedefi bulunuyor [10,14].

Bugüne dek, hem strain hem de SWE 
tekniğinde, hekimler kötü huylu 
lezyonları iyi huylu lezyonlardan ayırt 
etmek için hep nodül ve parenkimin 
sertlik değerlerini kıyaslıyordu [15-17]. 
US elastografi ile gri ölçek 
ultrasonografinin bir arada kullanıldığı 
bu çalışmalarda, araştırmacılar iyi 
huylu ve kötü huylu nodülleri %75 ila 
%96 arasında değişiklik gösteren, 
nispeten anlamlı bir sensitivite derecesi 
ile ayırt etmeye çalışmıştı. Bu 
çalışmalardan farklı olarak, bu 
makalenin konusu olan çalışmada, 
ARFI tekniğinin gri ölçek haritalarında 
ARFI ile indüklenen mikro-yer 
değişimlerinin tahmin edilmesi yoluyla 
mikrokalsifikasyonlar ile kalsifiye olmuş 
kolloid debrisleri ayırt etme yetisini 
değerlendirmeyi hedefledik.

Bildiğimiz kadarıyla, literatürde bu 
ayrımı vurgulayan bir başka çalışma 
bulunmuyor. Mikrokalsifik fokuslar 
olasılıkla kolloidlerden daha ağır 
oldukları için, kötü huylu mikrokalsifik 
fokusların ARFI haritasında çevre 
dokulardan daha az yer değişimi 
gösterdiğini fark ettik. Aslında, bu 
çalışmayı merkezimize sevk edilmiş, 
mikro-ekojenik fokuslu tiroid nodülleri 
olan hastaların ilk ARFI ve sitopatoloji 
sonuçlarını değerlendirdiğimizde 
başlattık. Bilindiği üzere, tiroid nodülü 
içinde mikrokalsifikasyonların varlığı, 
papiller karsinom için iyi bilinen bir 
majör risk faktörüdür. Eğer bu 
ekojeniteler küçük boyutlu ise, hiçbir 
posterior akustik gölgeleme ve tipik 
reverberasyon artefaktı yoksa, bu 
ekojenitelerin kalsifiye olmuş iyi huylu 
kollodial ekojenitelerden ayırt edilerek 
tanılanması genellikle konvansiyonel 
US ile mümkün değildir [14]. Daha önce 

İkinci radyolog 
Hiperekoik n (%) İzohiperekoik n (%) İzohipoekoik n (%)

p Kappa Değeri

Birinci 
radyolog

Hiperekoik, n (%)
İzohiperekoik, n (%)
İzohipoekoik, n (%)

11 (91.7)
2 (40.0)
0 (0.0)

1 (8.3)
2 (40.0)
2 (18.2)

0 (0.0)
1 (20.0)
9 (81.8)

<0.001 0.659

Tablo I. Mikro-ekojenik fokusların sınıflandırılması için iki radyolog arasındaki gözlemciler arası anlaşma

İkinci radyolog 
İyi huylu n (%) Kötü huylu n (%)

p Kappa Değeri

Birinci 
radyolog

İyi huylu n (%)
Kötü huylu, n (%)

16 (94.1)
2 (18.2)

1 (5.9)
9 (81.8)

<0.001 0.772

Tablo II. İyi huylu (hiperekoik ve izohiperekoik) ve kötü huylu (izohipoekoik) nodüllerin saptanması için iki radyolog arasındaki gözlemciler 
arası anlaşma 

Birinci radyolog 
İyi huylu, n (%) Kötü huylu, n (%)

p Kappa Değeri

Patoloji 
sonucu

İyi huylu, n (%)
Kötü huylu, n (%)

14 (100.0)
3 (21.4)

0 (0.0)
11 (78.6)

<0.001 0.786

Tablo III. Birinci okuyucunun değerlendirmesinin altın standart patoloji sonuçları ile uyumu 

Birinci radyolog 
İyi huylu, n (%) Kötü huylu, n (%)

p Kappa Değeri

Patoloji 
sonucu

İyi huylu, n (%)
Kötü huylu, n (%)

14 (100.0)
4 (28.6)

0 (0.0)
10 (71.4)

<0.001 0.714

Tablo IV. İkinci radyoloğun değerlendirmesinin altın standart patoloji sonuçları ile uyumu 
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hiç bildirilmemiş olmakla birlikte, 
SWE’nin kötü huylu 
mikrokalsifikasyonların ayırt 
edilmesinde faydalı olabileceği 
düşünülüyordu [18].

Gereksiz FNAB uygulamalarını önlemek 
için, tiroid nodüllerinde iki mikro-
ekojenite grubunu ayırmaya yarayan 
yeni göstergeye ilişkin ilk sonuçlarımızı 
sunduk. Bu çalışmanın birtakım 
kısıtlamaları vardı. İlk olarak, hasta 
sayısı yeni bir gösterge için nispeten 
yetersizdi. Bununla birlikte, 
mikrokalsifikasyon kuşkusu duyulan, 
reverberasyonsuz mikro-ekojenik 
fokuslu tiroid nodüllerinin seçilmesi ve 
sınıflandırılması ve olgu sayısının 
standardizasyonunun sağlanması uzun 
zaman almaktadır; bu çalışmaya dâhil 
edilen hasta sayısı için bu süre 3 yıl 
olarak gerçekleşti. Yalnızca 
mikrokalsifikasyonları ayırt etmeyi 
hedeflediğimiz için, ARFI yer değişimi 
haritalarındaki gri ölçek özellikleri ve 

SWE özellikleri de dâhil olmak üzere 
başkaca nodül karakteristikleri, 
çalışmanın amacının dışına çıkmamak 
amacıyla, bu çalışmada kullanılmadı. 

Sonuç olarak, bu çalışmada elde 
edilen ilk bulgulara göre, VTI 
kompresyonlu yer değişimi gri ölçek 
haritaları tiroid nodüllerindeki mikro-
ekojenik fokusların ayrımsal tanısında 
faydalı olabilir. Yalnızca ARFI yer 
değişimi haritasındaki ekojenite 
derecelerine bakılarak, tiroid 
nodüllerindeki kötü huylu ve iyi huylu 
mikro-ekojenik fokusları %86’lık bir 
isabetlilik oranıyla ayırt etmek 
mümkün olabilir. ARFI yer değişimi 
haritalarındaki karakteristik parlama 
düzeninin, tiroid nodüllerinin kötü 
huylu mikrokalsifikasyonlarının ayırt 
edilmesi için değerli bilgiler 
sağlayabilecek başlıca kriterlerden biri 
olabileceği görüşündeyiz. 

Çıkar çatışması yoktur.
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