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Sunufl

Türk Kulak Burun Bo¤az ve Bafl Boyun Cerrahisi Vakf›n›n (TKBBV)

gelenekselleflen Akademi Toplant›lar› sonras› ç›karmaya bafllad›¤› ve ye-

dincisinin yay›nland›¤›n› görmekten büyük mutluluk duydu¤um “Tiro-

id ve Paratiroid Cerrahisi” kitab›n›n, baflta editör ve TKBBV Baflkan Yar-

d›mc›s› Prof. Dr. Murat Toprak olmak üzere tüm yazarlar›na teflekkür

ediyorum.

Tiroid ve paratiroid hastal›klar›n›n, branfl›m›z›n tart›flmal› konular›n-

dan biri olmas› nedeniyle bu kitap ayr› bir önem tafl›maktad›r. Branfl›-

m›zdaki tart›flmal› konulara e¤ilerek ve e¤itim programlar›m›zda yer ve-

rerek sahiplenmek bizi daima güçlü k›lacakt›r. 

Tüm KBB ailesine sayg›lar›m› sunuyorum.

Prof. Dr. ‹rfan Devrano¤lu

TKBBV Baflkan›

Tiroid ve
paratiroid 
cerrahisi
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Önsöz

Son y›llarda gerçek yerini bulmaya bafllayan tiroid cerrahisi ile ilgili
bu kitab› haz›rlaman›n gururunu yafl›yorum. Dünyan›n birçok ülkesin-
de Kulak Burun Bo¤az ve Bafl Boyun Cerrahisi olarak tan›mlanan bran-
fl›m›z›n kapsam› oldukça genifltir. Larenks cerrahisi, tükürük bezi cerra-
hisi, kafa taban› cerrahisi, farenks, servikal özefagus, orofarekns, hipofa-
renks ve boyun cerrahilerini yaparken bu bölgenin tam ortas›nda yer
alan tiroid ve paratiroid bezini alan›m›z›n d›fl›na tafl›ma giriflimleri ge-
çen y›llar içinde oldukça zay›flam›flt›r. Biz kendi saham›za sahip ç›kt›¤›-
m›z sürece bu sorunu yaflamayaca¤›m›za inan›yorum. En önemli kriter
e¤itim olmal›d›r ki, biz TKBBV olarak yaklafl›k 10 y›ld›r her y›l uzman ar-
kadafllar›m›z› yurt d›fl›ndaki tiroid cerrahisiyle u¤raflan KBB merkezleri-
ne göndererek onlar›n bu cerrahiyle ilgili e¤itimlerine katk›da bulun-
duk. Tiroid cerrahisine yeni bafllayan uzman arkadafllar›m›za yard›mc›
olmay› hedefleyen bu kitapta, bu e¤itimi alan 4 arkadafl›m›z› da bölüm
yazar› olarak görmek çok keyif verdi. 

37 ö¤retim üyesi ve yard›mc›s›n›n katk›lar›yla haz›rlanan bu eserde
en önemli yeniliklerinden biri de de¤erli yazarlar›m›z›n operasyon vide-
olar›n›n bulundu¤u CD olacakt›r. Tiroid cerrahisinin temelinde multidi-
sipliner yaklafl›m vard›r. Biz de yazar profilinde KBB ve Bafl Boyun Cer-
rahisi d›fl›nda Anatomi, Endokrinoloji, Nükleer T›p, Radyoterapi gibi di-
¤er bilim dallar›ndan yard›m ald›k. Önümüzdeki y›llarda tiroid ve para-
tiroid cerrahisiyle ilgili birçok kitap yaz›laca¤›na inan›yorum. Özellikle
genç uzmanlar›m›zdan beklentim yurtiçi ve yurtd›fl› yay›nlar›nda bu
bafll›¤› da unutmamalar› olacakt›r.

Bu eserin yay›nlamas›nda eme¤i geçen de¤erli yazar arkadafllar›ma,
TKBBV’ye, özgün çizimleriyle katk›da bulunan Dr. Levent Efe'ye, kitab›
h›zl› süreçte olabildi¤ince eksiksiz yay›na haz›rlayan Deomed Yay›nc›l›k
ekibine, vakitlerinden çald›¤›m eflim ve çocuklar›ma teflekkür ederim. 

Sevgilerimle
Prof. Dr. Murat Toprak

Editör
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Gestasyonun 2.-7. haftalar›nda, ileride boyun ve yüzü oluflturmak üze-
re embriyonun boyun bölgesinde brankial (ya da farengeal) ark ad› veri-
len 5 veya 6 adet parmak benzeri, geçici doku uzant›s› bulunur. Lateral ba-
k›flta bu oluflumlar boyun bölgesinde, her biri horizontal yerleflimli olarak
bulunurlar ve iç tarafta endoderm ile örtülü brankial pofl (kese) ve d›fl ta-
rafta ektoderm ile örtülü brankial yar›k ad› verilen boflluklarla birbirinden
ayr›l›rlar.1-5 Mezodermden oluflan bu arklar›n her birinin bir adet k›k›rda-
¤›, siniri ve beslenmesini sa¤layan arteri vard›r.

Brankial Sistem

Brankial sistem yukar›da tan›mlanan brankial ark, pofl ve yar›klardan
oluflur. 4 haftal›k embriyoda 4 ark, 4 yar›k ve 5 pofl bulunur (fiekil 1.1).

Tiroid ve Paratiroid
Embriyolojisi

Murat Toprak, Salih Murat Akk›n, Murat Yener, Tuna Edizer

1. Konu

fiekil 1.1. Brankial yar›k ve pofllar›n geliflimi. 4 haftal›k (A) ve 6 haftal›k (B) embriyo.
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‹nsanda  V. ve VI. arklar ilgili aortik arklardan geliflir. Bunlardan V. ark bir
süre sonra kaybolarak VI. ark ile birleflir. 

5 adet brankial pofltan ilk dördü iyi geliflirken V. pofl rudimenter kal›r
ve IV. poflla birleflir.

Brankial yar›klar›n say›s› 5. haftadan sonra de¤iflir. II.-IV. brankial
yar›klar birleflerek servikal sinüsü olufltururlar (fiekil 1.1).

Brankial sistemden geliflen anatomik yap›lar afla¤›da s›n›flanm›flt›r.

I. Brankial Ark (Mandibular Ark):

• Meckel k›k›rda¤›: Malleus bafl› ve boynu, inkus gövdesi ve k›sa kolu,
anterior malleolar ligaman ve mandibula

• Siniri: Trigeminal sinir (V3); çi¤neme kaslar›, tensor timpani, tensor
veli palatini, mylohyoid ve ön digastrik kas

• Arteri: Maksiller arter

II. Brankial Ark (Hyoid Ark):

• Reichert k›k›rda¤›: Manubrium mallei, inkus uzun kolu ve lentiküler
prosesi, stapes (taban›n vestibüler k›sm› hariç), stiloid ç›k›nt›, stiloh-
yoid ligaman, hyoid küçük boynuz ve cisimin üst k›sm›, 

• Siniri: Fasiyal sinir; yüz kaslar›, stapedius, stilohyoid ve posterior di-
gastrik kas

• Arteri: Stapedial arter 

III. Brankial Ark (Tirohyoid Ark): 

• K›k›rdak: Hyoid büyük boynuz ve cisminin alt k›sm› 

• Siniri: Glossofaringeal sinir; stylofaregeus kas, superior ve orta
farengeal konstriktörler

• Arteri: Karotis kommunis ve internal karotid arterler

IV. Brankial Ark:

• K›k›rdak: Tiroid (V. arktan da köken al›r) ve kuneiform k›k›rdaklar

• Siniri: Superior larengeal sinir; krikotiroid kas ve inferior farengeal
konstriktör

• Arteri: Aorta (sol); subklavian arter (sa¤)

V/VI. Brankial Arklar:

• K›k›rdak: Krikoid, aritenoid ve kornikulat k›k›rdak

• Siniri: Rekürren larengeal sinir; intrinsik laringeal kaslar (krikotiroid
kas hariç)

• Arteri: Duktus arteriosus ve pulmoner arter (sol); pulmoner arter
(sa¤)

2
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Brankial Yar›klar:

• I: D›fl kulak yolu, kulak zar› d›fl k›sm› 

• II-IV: Kapan›r

Brankial Pofllar:

• I: Östaki tüpü, orta kulak, mastoid antrum, kulak zar› iç k›sm›

• II: Supratonsillar fossa, palatin tonsili çevreleyen mezenkim

• III: Timus ve inferior paratiroidler

• IV: Superior paratiroidler

• V: Ultimobrankial cisim (parafolliküler hücreler - C hücreleri)

Tiroid Bezi Embriyolojisi

Tiroid bezi endokrin bezler içinde ilk oluflan bezdir ve gestasyonun
24. gününde geliflmeye bafllar. Bez, geliflen farenks taban›n›n median yü-
zünde endodermal epitel hücrelerinin proliferasyonu ile oluflmaya bafllar.
Bu ilk geliflim bölgesi tuberkulum impar ve kopula isimli iki adet önemli
yap›n›n aras›ndad›r ve foramen çekum olarak adland›r›l›r3-6 (fiekil 1.2).

Birinci ve ikinci brankial arklardan oluflan tuberkulum impar (median
dil tomurcu¤u) ve bunun lateralindeki iki adet lateral dil tomurcu¤u
(tuberkulum laterale) dilin ön 2/3’ünü oluflturur. Kopula ise (hipobranki-
al ç›k›nt›) 3 ve 4. arklardan geliflerek dilin posterior 1/3’ünü oluflturur. Ti-
roid bezinin ilk yap›s› orta hatta basit bir epitel kal›nlaflmas› olarak görül-
meye bafllar ve geliflerek tiroid divertikülünü oluflturur. Bu divertikül bafl-
lang›çta geliflmekte olan miyokardial hücrelere bitifliktir. Geliflim süresin-
ce bu median divertikül miyokard hücrelerini takip ederek kaudal olarak
yer de¤ifltirmeye bafllar.4-6

Bu primordial hücreleri dil kökü-farengeal tabandaki orijinal yerine
ba¤layan primitif sap uzayarak tiroglossal duktusu oluflturur (fiekil 1.3).

Tiroid ve
paratiroid 
embriyolojisi

3

fiekil 1.2. (A) 28 günlük embriyonun ve (B) 6. hafta sonundaki embriyonun farenks taban›. 
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Kaudal yer de¤ifltirme s›ras›nda bu primordial yap› önce içi bofl bir yap›
iken daha sonra içi dolar; iki loblu bir flekil al›r ve 50. gün civar›nda boyun-
daki son pozisyonuna ulafl›r. Boyunda inifl s›ras›nda bez hyoid kemi¤in ve
daha sonra da larengeal k›k›rdaklar›n önünden geçer. Tiroid bezi afla¤›ya
do¤ru inerken median istmus ile birbirine ba¤lanan iki lob fleklindeki ma-
tür formunu al›r. Tiroid yedinci gestasyonel haftada iniflini tamamlam›fl ve
trakean›n önündeki son yerine ulaflm›fl olur.4-6

Normalde tiroglossal duktus konsepsiyonun ikinci ay› civar›nda frag-
mante olarak ortadan kaybolur ve sadece dilin posterior 1/3 ile anterior
2/3’ü aras›nda, orta hatta ufak bir girinti fleklinde (foramen çekum) kal›r.
Duktusun distal ucundaki hücreler tiroid dokusuna diferansiye olarak be-
zin piramidal lobunu oluflturur. Bu s›rada loblar ultimobrankial yap› ile te-
mas eder ve tiroid bezinin içinde C hücrelerini gelifltirir.7 Daha sonra (fe-
tal yaflam›n 3. ay› civar›nda) bez içindeki hücreler solid ve kompakt bir ya-
p›dan tübüler bir yap›ya dönüflerek organize olur. Bundan k›sa bir süre
sonra kolloidsiz folliküler yap›lar görülmeye ve 12-13. haftalarda foliküller
içinde koloid birikmeye bafllar.7

Foliküler hücreler gestasyonun 29. gününden itibaren tiroglobulin
oluflturma kapasitesine eriflirler ancak iyodid konsantre etmeleri ve tirok-
sin sentezlemeye bafllamalar› 11. haftay› bulur.7

Parafolliküler Hücreler - C Hücreleri

Bu hücreler tiroid bezi içinde yer alan ve kalsitoin sekresyonu yapan
hücrelerdir. Parafolliküler hücreler ultimobrankial cisim ad› verilen yap›-
dan oluflur. Bu cisim farengeal pofllardan geliflen son yap›d›r. Ultimobran-
kial cisim dördüncü ve beflinci brankial pofllar›n füzyonu sonras›nda orta-
ya ç›km›fl olan bilateral olarak bulunan bir yap›d›r. Nöral krest bölgesin-
den göçen hücreler ultimobrankial cismi infiltre eder; yani C hücreler nö-
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fiekil 1.3. Brankial sistem.
I-IV: Brankial arklar, 1-4: Brankial
pofllar (iç) ve brankial yar›klar (d›fl), 
a: Tuberkulum laterale, b:
Tuberkulum impar, c: Foramen
çekum; d: Tiroglossal duktus, 
e: Servikal sinüs.
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ral krest kaynakl›d›r.4,6 Parafoliküler hücreler tiroid dokusunun lateral lob-
lar›n›n orta ve üst 1/3’lük k›s›mlar›nda daha çok da¤›l›m göstermektedir.
Bu bilgi medüller tiroid karsinomunun, tipik olarak lateral loblar›n üst ve
orta 1/3’ünden orijin almas› ile de uyumludur. 

‹nferior Paratiroid Embriyolojisi

‹nferior paratiroid bezler üçüncü farengeal poflun dorsal k›sm›ndan kö-
ken al›r. Üçüncü brankial pofl gestasyonun 5-6. haftalar›nda farkl›laflmaya
bafllar ve ventral k›sm› timusa dönüflür (fiekil 1.1). Timus ve inferior parati-
roidler farenksten gestasyonun 7. haftas›nda ayr›l›r. Timus daha sonra me-
dial ve kaudal olarak ilerlerken paratiroid bezleri de beraberinde çeker;
böylece inferior paratiroidler, superior paratiroidlerden daha yukar›da
oluflmufl olmas›na ra¤men superior paratiroidlerden daha alt seviyeye ula-
fl›r. Daha sonra inferior paratiroid bezler timusla ba¤lant›s›n kaybeder ve ti-
roid bezinin dorsal yüzünde, bezin fibröz kapsülünün d›fl›nda yerleflir.4-6

Superior Paratiroid Embriyolojisi

Superior paratiroid bezler dördüncü farengeal poflun dorsal k›sm›n-
dan köken al›r. Gestasyonun 5-6. haftalar›nda dördüncü pofl farkl›laflarak
superior paratiroidleri oluflturmaya bafllar. Yedinci gestasyon haftas›nda
bezler farenks ile ba¤lar›ndan ayr›l›r ve kendisi de inferiora do¤ru yer de-
¤ifltiren tiroid bezine yap›fl›r. Migrasyonun daha az olmas› sebebiyle supe-
rior paratiroid bezler tiroid bezi arkas›nda daha yüksekte ve inferior para-
tiroid bezlere göre daha sabit bir bölgede yer al›r. Superior paratiroidler
inferior paratiroidlere göre daha posterior ve medialdedir ve genellikle ti-
roid bezinin dorsal yüzünde fibröz kapsülün d›fl›nda bulunur.4-6

Tiroid Bezinin Anatomisi

Kahverengi-k›rm›z› renkte ve oldukça vasküler bir yap› olan tiroid be-
zi boynun alt k›sm›nda anteriorda, 5. servikal vertebra ile birinci torasik
vertebra aras›nda bulunur. H veya U fleklinde olan tiroid bezi 2 adet late-
ral lob ve bunlar› ba¤layan median bir istmustan oluflmufltur. ‹stmus ikin-
ci ile dördüncü trakeal halkalar aras›nda, yaklafl›k olarak 12-15 mm yük-
sekli¤inde bir yap›d›r. Endokrin bezlerin en büyü¤ü olan tiroid bezi fa-
renks, larenks, özofagus ve trakea ile yak›n komfluluk içindedir. Prelaren-
geal kaslar›n derininde yer alan tiroid bezinin loblar› alt›nc› trakeal halka-
ya kadar uzan›r. Ortalama 25 g a¤›rl›¤›nda olan tiroid bezinin boyutlar›n-
da, bireyler aras›nda büyük de¤ifliklik görülebilmektedir. Tiroid bezi ka-
d›nlarda genellikle erkeklere göre daha a¤›rd›r ve menstrüasyon ve gebe-
lik dönemlerinde a¤›rl›k daha da artmaktad›r. Baz› bireylerde, tiroid bezi-
nin istmusundan yukar› do¤ru uzanan koni fleklinde bir piramidal lob bu-
lunmaktad›r (Resim 1.1). Piramidal lob, embriyonik tiroglossal duktusun
inferior parças›ndan kaynaklanmaktad›r ve hastalar›n %40’›nda görülmek-
te, orta hat d›fl›nda, sa¤ veya sol lobtan da kaynaklanabilmektedir.3,7-10
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Yap›s›

Tiroid bezi ba¤ dokusundan oluflan ince bir fibröz kapsül ile çevrilidir.
Bu fibröz kapsülün etraf›nda pretrakeal fasyan›n bir parças› olan yalanc›
bir kapsül yer al›r. Cerrahi s›ras›nda, gerçek tiroid kapsülü, yalanc› kapsül-
den ayr›lmal›d›r. Gerçek kapsül tiroid bezinin parenkimine s›k›ca ba¤lan-
m›flt›r ve parenkimi lobüllere ay›ran fibröz septumlar ile devaml›l›k göster-
mektedir. Folikül, kolloid ile dolu bir kavite ve bunu çevreleyen epitel taba-
kas›ndan ibarettirler (Resim 1.2). Bu kolloid dokusu iyod içeren bir gli-
okoprotein olan iyodotiroglobulin bar›nd›rmaktad›r. ‹yodotiroglobulin ti-
roid hormonlar›n›n öncüsüdür. Foliküllerin boyutu distansiyona ba¤l› ola-
rak de¤iflmektedir ve etraflar›nda zengin bir kapiller, lenfatik ve sinir a¤›
bulunmaktad›r. Kolloidin etraf›ndaki epitel hücreleri iki tiptir: temel hücre-
ler ve parafoliküler hücreler. Temel hücreler iyodotiroglobulin sentezler-
ken, parafoliküler hücreler kalsitonin hormonu üretmektedir. Parafolikü-
ler hücreler bazal lamina içinde foliküllere komflu olarak bulunurlar.3,7,8
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Resim 1.2. Tiroid bezinin histolojisi.
fiekilde bezin yap›sal üniteleri olan
içleri kolloid ile dolu olan foliküller
görülmektedir.

Resim 1.1. Kadavrada
tiroid bezinin yerleflimi.
Sol lob kaynakl›
piramidal lob ve sa¤
superior tiroid arterin
mediale deplase
varyasyonlu seyri 
izlenmektedir (Orijinal
foto¤raf Schattauer
Yay›nevinin izni ile 
kullan›lm›flt›r. Kaynak:
Rohen JW, Yokochi C,
Lütjen-Drecoll E.
Anatomie des
Menschen. 6. Auflage.
Stuttgart: Schattauer;
2006. Türkçe bask› için
bkz. 10 no'lu kaynak).

Sternohyoid kas

Superior tiroid arter Piramidal lob



Fasya ve Ba¤lar

Tiroid bezi visseral fasya ile sar›lm›flt›r. Bu fasya derin servikal fasyan›n
orta tabakas›d›r ve larengeal k›k›rdaklara s›k›ca ba¤l›d›r. Anterior as›c› ba¤
her bir tiroid lobunun superior ve medial yüzünden bafllayarak krikoid ve
tiroid k›k›rda¤a ulafl›r. Bezin posteromedial yüzü ise krikoid k›k›rdak, bir
ve ikinci trakeal halkalara posterior as›c› ba¤ (Berry ligamenti) ile ba¤lan›r
(fiekil 1.4). Bu ba¤lant›lar tiroid bezinin yutma s›ras›nda yukar› ve afla¤›
do¤ru hareketine neden olmaktad›r. Bu hareket bir tiroid nodülünün ay›-
r›c› tan›s›nda önemli bir özellik oluflturmaktad›r. Berry ligamenti tiroid
kapsülünün bir parças› olarak kabul edilmektedir. Oldukça yo¤un ve ol-
dukça vasküler bir yap› olan Berry ligamenti komflu tiroid dokusu ile ya-
k›n iliflkilidir. Tiroid dokusu bu ligamentin içine do¤ru girebilmektedir.
Larenkse do¤ru ilerleyen rekürren larengeal sinir genellikle Berry liga-
mentinin derininde veya ligaman›n içinde ve lateral yapra¤›n›n aras›nda
bulunabilir. Berry ligamenti içinde yer alabilen tiroid dokusu, total tiro-
idektomi sonras›nda tiroid yata¤›nda kalarak, rezidüel doku olarak karfl›-
m›za ç›kabilmektedir.3-8

Tiroid bezinin lateral yüzeyi sternotiroid kas ile kapl›d›r ve bu kas›n tiro-
id k›k›rda¤a oblik olan ba¤lant›s› tiroid bezinin üst polünün tirohyoid kas›n
alt›ndan yukar›ya do¤ru uzanmas›na engel olur (Resim 1.1). Daha anterior-
da sternohyoid ve omohyoid kas›n üst karn› afla¤›dan sternokleidomastoid
kas›n ön kenar› taraf›ndan kapat›l›r. Sternohyoid ve sternotiroid kaslar orta
hatta avasküler bir fasya ile birleflir. Tiroidektomi s›ras›nda iflte bu orta hat-
tan girilerek beze ulafl›labilir. E¤er daha iyi bir ekspozisyon sa¤lanmas› için
strep kaslar kesilecekse bu insizyonun boyunda olabildi¤ince yukar›da ya-
p›lmas›nda yarar vard›r çünkü bu kaslar›n motor innervasyonunu sa¤layan
ve ansa servikalisten gelen sinir lifleri kaslara inferiordan girer.2,8
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Vasküler Anatomi ve Larengeal ‹nnervasyonla ‹liflki 

Tiroid bezinin damarlar› superior ve inferior tiroid arterden ve nadi-
ren de tiroidea ima (%10) arterinden kaynaklanmaktad›r (fiekil 1.5). Tiro-
id bezinin arterleri tiroidin kapsülü ve pretrakeal fasya (yalanc› kapsül)
aras›nda bulunmaktad›r. Bu arterlerin aras›nda ipsilateral ve kontralateral
çok yo¤un anastamozlar mevcuttur. Tiroidea ima e¤er mevcutsa aortik ar-
kustan veya inominat arterden (brakiosefalik trunkus) kaynaklan›r ve tiro-
id bezine istmusun inferior kenar›ndan girer.3,8,9

Superior Tiroid Arter ve Superior Larengeal Sinir

Superior tiroid arter eksternal karotis arterin ilk dal›d›r. Nadir durum-
larda superior tiroid arter karotis kommunisten direkt olarak da ayr›labi-
lir. Superior tiroid arter omohyoid ve sternohyoid kaslar›n alt›nda larenk-
se do¤ru lateral yönde ilerler. Arter lateral lobun anterior kenar›nda yüze-
yelleflir ve istmusa yönlenmeden önce bezin derinine do¤ru bir dal vere-
rek istmusta karfl› taraftan gelen arterle anastomoz yapar.3,8,11

Superior polün sefalik k›sm›nda superior larengeal sinirin eksternal dal›
mediale dönüp krikotiroid kasa ulaflmadan önce superior tiroid arterle bir-
likte yol al›r (fiekil 1.6). Tiroidektomi s›ras›nda superior tiroid arterin yüksek-
te ba¤lanmas› ile superior larengeal sinirin hasar görme riski vard›r. Superi-
or tiroid arterin bir dal› olan krikotiroid arter üst polün sefalik k›sm›nda bu-
lunur ve krikotiroid ligaman›n üzerinde orta hatta do¤ru ilerler. Bu damar
krikotiroidotomi s›ras›nda zarar görebilir ve kanamaya sebep olabilir.8,10,11
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fiekil 1.5. Tiroid 
bezinin vasküler
anatomisi.
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‹nferior Tiroid Arter ve Rekürren Larengeal Sinir 

‹nferior tiroid arter subklavian arterin bir dal› olan tiroservikal trunkus-
tan kaynaklan›r. Arter vertikal olarak yukar›ya do¤ru uzan›rken trakeaöze-
fageal olu¤a girmek üzere karotis k›l›f›n›n posteriorunda mediale k›vr›l›r.
Dallar›n›n büyük k›sm› lateral lobun posterior k›sm›ndan beze girer.3,8

‹nferior tiroid arterin oldukça de¤iflken bir dallanma paterni vard›r ve
rekürren larengeal sinir ile oldukça yak›n bir iliflki içindedir. Rekürren la-
rengeal sinir de inferior tiroid arter gibi trekeoözofageal olukta ilerler ve
larenkse tiroid k›k›rdak inferior boynuzu ve krikoid k›k›rdak arkusu ara-
s›ndan girer.13 Rekürren larengeal sinir (sa¤daki, superior torasik boflluk-
tan ç›kt›ktan sonra) boyun kökünde lateralde karotis kommunis, medial-
de trakea ve superiorda tiroid lobu ile oluflan bir üçgen içinde bulunabi-
lir14 (fiekil 1.5).
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fiekil 1.6. Superior
larengeal sinir ve superior
tiroid arterin majör
anatomik varyasyonlar›.
(A) Sinir arterin 
medialinde. (B) Sinir
fasya ve inferior
farengeal konstriktör 
kas içinde. (C) Sinir
aritenoidin lateralinde ve
mediale do¤ru giderken
arterin dallar› aras›nda.
(D) Sinir artere çok yak›n
ve dallar› aras›nda. (E)
Tiroidin apeksi çok
yukar›da, superior tiroid
arter tiroide apeksin
alt›ndan giriyor; sinir
tiroidin üzerinde, apeksin
alt›nda arterin dallar›
aras›nda 
(8 no’lu kaynaktan
al›nm›flt›r).
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Sinir ile inferior tiroid arter aras›ndaki iliflki oldukça de¤iflkendir. Reed
1943 y›l›nda 28 adet varyasyon bildirmifltir. Sinir %40 vakada inferior tiro-
id arterin inferiorunda, %20 vakada arterin yüzeyelinde veya %35 vakada
arterin dallar› aras›nda bulunabilir. Ayr›ca bir tarafta bulunan iliflki vakala-
r›n sadece %17’sinde karfla taraftaki iliflki ile ayn›d›r. Bunun d›fl›nda inferi-
or tiroid arter seviyesinde rekürren larengeal sinirin dallar› %5 vakada eks-
tralarengeal olabilir15 (fiekil 1.7). 

Rekürren larengeal sinirin bulunmas›ndaki bir di¤er ipucu ise tiroidin
Berry ligaman› yak›n›ndaki Zuckerkandl tüberkülüdür.16 Nadiren de rekür-
ren larengeal sinir superior tiroid damarlara yak›n bir bölgede vagustan di-
rekt olarak larenkse do¤ru ayr›l›r. Bu durum hemen hemen sadece sa¤ ta-
rafta görülür ve retroözefageal subklavian arterle birliktedir. Bu durum bü-
yük damarlar›n transpozisyonu durumunda sol tarafta da görülebilir. 

Venöz Drenaj

Üç adet ven tiroidin venöz drenaj›n› sa¤lar (fiekil 1.5). Superior tiroid
ven, superior tiroid arterle birlikte seyreder ve internal juguler vene dökü-
lür. Orta tiroid ven ise do¤rudan internal juguler vene dökülür. ‹nferior ti-
roid ven ise boynun her iki taraf›nda da farkl› yollar izler. Sa¤ inferior tiro-
id ven inominat arterin (brakiosefalik trunkus) önünden geçerek sa¤ bra-
kiosefalik vene ulafl›r veya trakean›n önünden geçerek sol brakiosefalik
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fiekil 1.7. Rekürren larengeal
sinir ve inferior tiroid arter
aras›ndaki anatomik 
varyasyonlar.



vene dökülür. Solda ise drenaj sol brakiosefalik venedir. Nadiren her iki
inferior ven, tiroidea ima veni olarak adland›r›lan ortak bir trunkus olufltu-
rur ve sol brakiosefalik vene dökülür.3,8,9

Lenfatikler

Tiroid bezinin lenfatik drenaj› oldukça fazlad›r ve birden fazla seviyeye
dökülür. Tiroid bezinin lenfatikleri kapsülden geçer ve rekürren larengeal
siniri takip ederek prelarengeal (Delphian), pretrakeal ve paratrakeal lenf
nodlar›na ulafl›r. Lateralde ise lenfatikler superior tiroid arteri takip ederek
inferior derin servikal lenf nodlar›na drene olmaktad›r. Tiroid kanserlerin-
de rejyonel metastaz internal juguler ven boyunca daha yüksek ve lateral
lenf nodlar›na da olabilmektedir. Bu durum tümörün pretrakeal ve paratra-
keal nodlar› tutup normal lenf ak›m›n› t›kamalar› ile aç›klanabilir.3,8,9

‹nnervasyon

Tiroid bezinin ana innervasyonu otonom sinir sisteminden olmakta-
d›r. Sempatik sinirleri superior, orta ve inferior servikal ganglionlardan
orijin al›r. Vagus sinirinin kardiak ve larengeal dallar› ile tiroid bezine ula-
flan bu sinirler postganglionik lifler içermektedir ve kan damarlar› üzerin-
de direkt vazomotor etkiye sahiptirler. Otonom innervasyonun glandüler
sekresyon üzerindeki etkisi tam olarak anlafl›lmam›flt›r ancak etkinin ço¤u
kan damarlar› üzerindeki düzenlemedir ve bu da bezin perfüzyonunu et-
kilemektedir.3,8,9
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Tiroid bezi boynun ön taraf›nda, 5. servikal ve 1. torakal vertebralar
aras›nda yerleflmifl kahverengi-k›rm›z› renkte damardan zengin bir organ-
d›r (Resim 1.1 ve fiekil 2.1). Endokrin bezlerin en büyü¤ü olan tiroid bezi-
nin a¤›rl›¤› kifliden kifliye de¤iflmekle birlikte, ortalama 15-30 gr kadard›r.
Tiroid bezi kad›nlarda biraz daha büyük ve a¤›rd›r. Menstruasyon ve ge-
belik dönemlerinde fizyolojik olarak büyür. Ayr›ca diyet ile al›nan iyotun
yetersiz oldu¤u bölgelerde yaflayan kiflilerde de tiroid bezinin büyüklü¤ü
ve a¤›rl›¤› belirgin olarak artar.1-3

Tiroid Bezinin Genel Anatomisi

Tiroid bezinin sa¤, sol loblar› ve bunlar› ortada birbirine ba¤layan ist-
hmus ad› verilen bir parças› vard›r. Loblar tepeleri yukar›da tabanlar› afla-
¤›da olan birer piramid fleklindedirler. Loblar›n tepe k›sm› yukar› ve d›fl ta-
rafa do¤ru yönelmifl olup tiroid k›k›rda¤›n alt ve orta 1/3’ünün birleflim
yeri hizas›nda bulunurlar. Afla¤›da olan tabanlar› ise 5-6. trakea halkalar›
veya 1. torakal vertebra hizas›nda yer almaktad›r. Loblar›n boyutu vertikal
uzunluk olarak 5 cm, genifllik olarak 2-2.5 cm ve derinlik olarak da 1-1.5
cm kadard›r. Loblar›n konveks olan d›fl yüzünü d›flar›dan içeri do¤ru cilt,
cilt alt› ya¤ dokusu, boynun yüzeyel ve derin fasyalar›, k›smen sternokle-
idomastoid kas, omohyoid kas›n üst karn›, sternohyoid ve sternothyroid
kaslar örter. Tiroid bezini boynun derin fasyas›n›n devam› olan pretrake-
al fasya sarar. Bu fasya beze s›k›ca sar›l› olmad›¤› için bezin esas kapsülün-
den (fibröz kapsül) kolayca s›yr›labilir. Loblar›n iç yüzleri trakea, tiroid k›-
k›rda¤›n alt bölümü, krikoid k›k›rda¤›n yan k›sm›, inferior farengeal kons-
triktör kas, özofagus, superior tiroid arter (STA), inferior tiroid arter (‹TA),
superior paratiroid, inferior paratiroid ve rekürren larengeal sinir (RLS) ile
komfludur (fiekil 2.1). Bezin ince olan ön kenar› yukar›dan afla¤›ya ve bi-
raz da d›fltan içe do¤ru uzanarak alt bölümde boynun orta hatt›na yakla-
fl›r. Daha kal›n olan arka kenar› ise paratiroid bezler ve damar sinir paketi
ile komfluluk yapmaktad›r.1,4

Tiroidin isthmus parças› yaklafl›k 1.5 cm kal›nl›kta olup 2-3. trakeal hal-
kalar hizas›nda yer al›r ve tiroidin lateral loblar›n›n alt 1/3’ünü orta hatta
birbirine ba¤lar.  ‹sthmus orta hatta sadece cilt ve fasya ile örtülüdür, yan-
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larda ise k›smen sternothyroid kas taraf›ndan sar›l›d›r. Anterior juguler
ven isthmusun ön yüzünden geçer, her iki taraf›n STA’leri aras›nda yer
alan anastomotik bir dal da isthmusun üst kenar› boyunca seyreder. Alt ke-
nar›nda ise inferior tiroid ven bulunur. ‹sthmus nadiren bulunmayabilir,
bu durumda tiroid iki ba¤›ms›z lateral lobdan oluflur.1,2

Olgular›n %40-50’sinde piramidal lob ad› verilen üçüncü bir lob daha
bulunur (Resim 1.1). Bu lob isthmusun üst kenar›ndan veya isthmusa kom-
flu lateral loblar›n iç kenar›ndan (genellikle sol lob) hyoid kemi¤e do¤ru
uzan›r. Bazen piramidal lob as›l bezden ayr› bir bölüm olarak, bazen de bir-
kaç bölüme ayr›lm›fl küçük kümeler (aksesuar tiroid bezi) halinde buluna-
bilir. Piramidal lob tiroglossal kanal›n alt ucunun aç›k kalmas› nedeni ile
oluflur ve bu duktus embriyoda dilde bulunan foramen caecum’a aç›l›r.1,2,5

Tiroid Bezinin Kapsülleri ve Ligamanlar›

Tiroid bezinin biri içte di¤eri d›flta olmak üzere iki kapsülü vard›r. ‹ç
kapsüle fibröz (gerçek) kapsül ad› verilir. ‹nce ba¤ dokusu yap›s›nda olan
bu kapsül bez dokusuna s›k›ca yap›fl›kt›r ve bez parenkimas›na uzant›lar
göndererek onu küçük lobüllere ay›r›r. Lobüller ise stroma içinde gömü-
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fiekil 2.1. Sa¤da 7., solda 5. servikal omur düzeyinden geçen boyun transvers kesitinde tiroid bezinin
yerleflimi ve komflulu¤u.
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lü folliküller taraf›ndan oluflturulmaktad›r. Fibröz kapsülün içinden yap›-
lan ve subkapsüler disseksiyon tekni¤i olarak tan›mlanan tiroidektomi
tekni¤inin; hastalarda malign doku b›rakma potansiyelinin yüksek olmas›,
geride kalan kal›nt› tiroid dokusunun kabul edilemeyecek oranda fazla ol-
mas› ve posterior suspansuar ligaman düzeyinde RLS’in zedelenme riski-
ni içermesi nedeni ile güncel tiroid kanseri cerrahisinde yeri bulunma-
maktad›r. Bu nedenle cerrahi esnas›nda tiroid bezinin iç kapsülünün d›-
fl›nda kal›nmas›na ve tiroid bezinin fibröz kapsül bütünlü¤ü korunarak ç›-
kar›lmas›na özen gösterilmelidir. 

D›fltaki kapsül ise boynun derin fasyas›n›n devam›d›r. Pretrakeal fasya
ad› verilen bu kapsül içteki esas kapsüle gevflek olarak ba¤lan›r. Bu fasya
tiroid bezini görebilmek için cerrahi esnas›nda infrahyoid (strep) kaslar
laterale do¤ru ekarte edildi¤inde strep kaslarla tiroidin gerçek fibröz kap-
sülü aras›nda görülen, örümcek a¤›na benzetilen ince bir fasyad›r ve peri-
tiroidal k›l›f olarak da isimlendirilir. Strep kaslar ile gerçek tiroid kapsülü
aras›nda köprü fleklinde baz› küçük vasküler yap›lar yer ald›¤› ve künt dis-
seksiyon esnas›nda kanamaya yol açabilecekleri için strep kaslar›n latera-
le ekarte edilmeleri esnas›nda bu vasküler yap›lar›n tek tek koterize edil-
mesi kans›z bir cerrahi çal›flma sahas› temin edilebilmesi aç›s›ndan önem-
lidir. Paratiroid bezler, ‹TA ve RLS her iki kapsülün aras›nda bulunur.1,6

Anterior suspansuar ligaman üst servikal trakean›n orta hatt› ve para-
median bölgesinden bafllayarak isthmusun iç yüzüne do¤ru uzanan bir li-
gamand›r. 

Berry ligaman› (posterior suspansuar ligaman) tiroid bezini larengo-
trakeal komplekse ba¤layan temel yap›d›r (fiekil 1.4). Anatomik olarak ti-
roidin d›fl kapsülünün yo¤unlaflarak ligaman halini alm›fl bir bölümü ola-
rak düflünülmekle birlikte bu bölgede gerçek kapsülün bir bölümü de
Berry ligaman› ile iç içe geçmektedir. Krikoidin posterolateral yüzü, 1-2.
trakea halkalar›, bazen de ek olarak 3. trakea halkas›ndan bafllar ve her iki
yanda tiroid lobunun medial derin yüzünde sonlan›r.  Berry ligaman›,  an-
terior suspansuar ligamana göre çok daha güçlü ve daha vasküler bir ya-
p›d›r. ‹TA’in bir dal› Berry ligaman›n›n alt kenar› boyunca yer al›r ve tiro-
idektominin son safhas›nda kanamaya neden olabilir. Berry ligaman› ayr›-
ca tiroid dokusu ile de çok yak›n iliflkidedir ve hatta iç içe bulunabilir.
Berry ligaman›n›n RLS ile de yak›n komflulu¤u vard›r (fiekil 2.2). Yap›lan
çal›flmalarda RLS’in %10-38 oran›nda Berry ligaman›n›n içinden geçti¤i
saptanm›flt›r. Berry ligaman›n›n kaudalindeki tiroid bezinin posterolateral
lobu “Zuckerkandl tüberkülü” olarak isimlendirilir. Tiroid dokusunun bu
lobülünün RLS ile de¤iflken bir iliflkisi vard›r ve sinirin distal bölümünün
disseksiyonunu güçlefltirir. Berry ligaman›n›n güçlü ve vasküler yap›s›,
RLS’in Berry ligaman›n›n içinden geçebilmesi, RLS’in ekstralarengeal ola-
rak dal verdi¤i durumlarda Berry ligaman›n›n inferiorunda bu dallar›n›
vermesi, RLS’in larenkse girdi¤i alanda Berry ligaman› hizas›nda dirsek ya-
pabilmesi ve tiroid dokusu ile Berry ligaman› aras›ndaki yak›n bazen de iç
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içe olan iliflki nedeniyle bu bölge tiroidektomi esnas›nda disseksiyonu en
güç olan bölgedir. Bu bölgede çal›fl›rken kanamaya yol açabilecek ‹TA’in
dallar› mümkün oldu¤unca önceden sütüre edilerek veya koterize edile-
rek kans›z bir çal›flma sahas› sa¤lanmal›d›r. Tüm önlemlere ra¤men kana-
ma olufltu¤unda ise RLS’de hasar oluflturmamak için sinir boylu boyunca
görülüp kanama oda¤› net olarak tan›mland›ktan sonra gerekli müdahale
yap›lmal›d›r.7

Tiroid Bezinin Kanlanmas› ve Lenfatik Drenaj›

Tiroid bezinin arteryel kanlanmas› iki tarafl› olarak eksternal karotisin
ilk dal› olan STA ve suklavian arterden ç›kan tiroservikal trunkusun ‹TA
dal› ile olur (fiekil 1.5). Olgular›n yaklafl›k olarak %10’unda brakiosefalik
arterden ç›kan arteria tiroidea ima da bezin kanlanmas›na katk›da bulu-
nur. Gram› bafl›na dakikada ald›¤› 4-6 ml kan ile tiroid bezi vücutta adre-
nal bezden sonra en yo¤un kanlanmas› olan organd›r; bu kanlanma mik-
tar› ile böbrek, beyin ve kalp gibi organlardan daha fazla kan almaktad›r.1,4

STA genellikle ilk dal olarak eksternal karotisten ç›kmakla birlikte en-
der olmayarak karotis kommunisten de ç›kabilir. Bu arter afla¤›ya tiroid
bezinin üst polüne do¤ru seyrederken eksternal larengeal sinir ile yak›n
komfluluk gösterir. Tiroide ulaflt›ktan sonra anterior ve posterior dallar ol-
mak üzere iki dala ayr›l›r (fiekil 1.5). Anterior dal ipsilateral tiroid lobunun
medial s›n›r› boyunca önce afla¤› sonra mediale do¤ru seyrederek isthmu-
sun üst kenar›nda karfl› STA’in anterior dal› ile anastomoz yapar. STA’in
posterior dal› ise ‹TA’in superior dal› ile anastomoz yapar. 

‹TA tiroid bezini besleyen ana arterdir. Tiroservikal trunkustan ç›kt›k-
tan sonra anterior skalen kas›n üzerinde yukar› do¤ru ç›kar. Daha sonra
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fiekil 2.2. Berry 
ligaman›n›n rekürren
larengeal sinir 
ile yak›n komflulu¤u 
(önden görünüfl).
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karotis kommunisin alt›ndan geçer ve longus kolli kas› boyunca afla¤›
do¤ru ilerleyerek (isminin belirtti¤inin aksine alt pol hizas›nda de¤il) orta
pol hizas›nda tiroid bezine ulafl›r. Tiroid bezi hizas›nda superior ve inferi-
or olmak üzere iki ayr› dala ayr›l›r. Superior dal bezin arka kenar› boyun-
ca yukar› ç›karak STA’in posterior dal› ile anastomoz yapar ve superior pa-
ratiroid bezini kanland›r›r. ‹nferior dal ise tiroid bezinin alt bölümünü ve
inferior paratiroid bezini kanland›r›r. Olgular›n %0.2-6’s›nda (genellikle
solda olmak üzere) ‹TA bulunmaz. RLS ile ‹TA aras›nda de¤iflken bir iliflki
vard›r.  RLS, ‹TA’e göre daha yüzeyel, daha derinde veya ‹TA’in dallar› ara-
s›nda bulunabilir. De¤iflmeyen temel iliflki ise her ikisinin birbiri ile çap-
razlaflan yap›lar olmalar›d›r.1,7,8

Venöz drenaj parankim içinde anastomoz yapan iki veya üç çift ven ta-
raf›ndan sa¤lan›r. Superior tiroid ven STA’e efllik eder ve direkt olarak ve-
ya fasiyal ven ile birlikte internal juguler vene boflal›r. Orta (middle) tiro-
id ven yaklafl›k olarak %50 oran›nda bulunur ve kendisine efllik eden bir
arter olmaks›z›n direkt olarak internal juguler vene boflal›r. Tiroidektomi
esnas›nda orta tiroid ven ba¤lanmadan tiroid bez öne do¤ru ekarte edildi-
¤i takdirde bu ven zedelenerek istenmeyen kanamalara neden olabilir. ‹n-
ferior tiroid venler ise afla¤›da kendi taraflar›ndaki brakiosefalik trunkusa
dökülürler. Alt tiroid venler trakean›n önünde anastomoz yaparak pleksus
tiroideus impar ad› verilen bir venöz pleksus da oluflturabilirler.8,9

Tiroidin lenfatik drenaj› lateralde arteryel  pedikülleri izler. Lenfatik
damarlar yukar›ya do¤ru STA’i, afla¤›ya do¤ru ise ‹TA’i izleyerek juguler
zincir boyunca yer alan lenf nodlar›na ulafl›rlar. Bu iki arterin aras›nda ka-
lan bölgelerde lenfatikler direkt olarak juguler lenfatiklere boflalabilirler.
Tiroid bezinin medial yüzü ise yukar›da digastrik lenf nodlar›na afla¤›da
da pretrakeal ve brakiosefalik lenf nodlar›na direne olurlar.8

Paratiroid Bezler

Tiroid cerrahisi esnas›nda paratiroid bezlerinin tan›narak korunmas›
son derece önemlidir. Genellikle 4 tane paratiroid bezi bulunmakla birlik-
te say›lar› 2-9 aras›nda de¤iflebilir (fiekil 2.3). Superior paratiroid bezleri 4.
brankial pofltan, inferior paratiroid bezleri ise 3. brankial pofltan geliflir. Su-
perior paratiroid bezleri krikotiroid eklemin posteriorunda tiroid bezinin
posterior s›n›r›na do¤ru migrasyon gösterirler. Superior paratiroid bezleri
olgular›n %80’inde ‹TA ve RLS’in kesiflim noktas› ile bu noktan›n 1 cm yu-
kar›s› aras›nda kalan alanda (krikotiroid eklem yak›n›nda) yer al›rlar. RLS
hemen daima superior paratiroid bezlerin medialindedir. Ayr›ca superior
paratiroid bezleri RLS boyunca çizilecek frontal bir düzleme göre, RLS’in
dorsalinde yer al›rlar (fiekil 2.4).  ‹nferior paratiroid bezlerin yerleflimi ise
tiroidin alt polü ve timus ile birlikte yapt›klar› migrasyon nedeni ile daha
de¤iflkendir. Olgular›n %45-61’inde inferior paratiroid bezleri tiroidin alt
kutbunun inferior, lateral veya posteriorunda; ‹TA’e göre daha afla¤›da yer
al›rlar. Olgular›n %28-35’inde tiroidin alt kutbunun hemen alt›nda servikal
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timus ile iliflkilidirler; %1 olguda ise ön mediastende yer al›rlar. RLS boyun-
ca çizilecek frontal bir düzleme göre inferior paratiroid bezler, RLS’e göre
daha ventralde yer al›rlar (fiekil 2.4).  Paratiroid bezlerin kanlanmalar› te-
mel olarak ‹TA taraf›ndan sa¤lanmakla birlikte superior paratiroid bezlerin
kanlanmas› STA’in posterior dal› taraf›ndan da sa¤lanabilir.

Paratiroid bezleri sar›-kahverengi karamel rengindedir. Bu renkleri ile
genellikle daha sar› olan ya¤ dokusundan ve grimsi olan lenf nodlar›ndan
ayr›labilirler. Büyüklükleri kifliden kifliye de¤iflebilmekle birlikte genellik-
le 6 mm uzunlu¤unda, 3-4 mm geniflli¤inde, 1-2 mm kal›nl›¤›nda ve 0.5 gr
a¤›rl›¤›ndad›rlar.     

18

‹kiz, AÖ

fiekil 2.3. Paratiroid 
bezlerin yerleflimi 
(arkadan görünüfl).

fiekil 2.4. Superior
paratiroid bez ve 
rekürren larengeal 
sinir iliflkisi (s›rt üstü
yatar pozisyonda 
sol lateral görünüfl).

Sol rekürren
larengeal sinir

Mediale deviye edilmifl tiroid lobu

Berry ligaman›

Sol superior paratiroid

Sol inferior
paratiroid

Superior
paratiroid

‹nferior
paratiroid

Sa¤ rekürren
larengeal sinir

Sol rekürren
larengeal 

sinir

Sol inferior
tiroid arter



Cerrahi esnas›nda paratiroid bezleri tan›nmal› ve arteryel pedikülleri
ile birlikte korunmal›d›rlar. Tiroid kapsülü boyunca medialden laterale
do¤ru yap›lacak bir disseksiyon ile paratiroid bezlerin yukar›da tan›mla-
nan yerleflim bölgelerinde tan›nmalar› ve arteryel kan ak›mlar›n›n da ko-
runabilmesi mümkün olmaktad›r. Herhangi bir nedenle paratiroid bezle-
rinin kanlanmas›n› korumak mümkün olmad›¤›nda veya tan›nan paratiro-
id bezinde cerrahi sonunda renk de¤iflikli¤i görüldü¤ü takdirde en uygun
yöntem bezin sternokleidomastoid kasa veya önkola implante edilmesi-
dir. Tiroidektomi tamamland›ktan sonra lobektomi yap›lan her lojda iki-
fler paratiroid tan›namad› ise spesmen dikkatle incelenerek üzerinde pa-
ratiroid bezi olup olmad›¤› araflt›r›lmal›d›r. Paratiroid dokusunu ya¤ doku-
sundan ay›rmada ilgili dokunun serum fizyolojik içinde bat›p batmama-
s›ndan yararlan›labilir. Paratiroid dokusu serum fizyolojik içine kondu-
¤unda batar,  ya¤ dokusu ise batmaz ve serum fizyoloji¤in üzerinde yüzer.
Ancak bu ayr›m paratiroid dokusunun lenf nodlar› ve normal tiroid doku-
sundan ayr›m›nda faydal› olamamaktad›r çünkü her üç doku da serum fiz-
yolojik içine batmaktad›r. Emin olunamayan durumlarda paratiroid oldu-
¤u düflünülen dokudan al›nan küçük bir biyopsi frozen inceleme için pa-
tolojik incelemeye yollanmal›, kalan bölümü ise serum fizyolojik içinde
saklanmal›d›r. Gönderilen dokunun paratiroid oldu¤u patoloji taraf›ndan
da do¤ruland›¤› takdirde dokunun kalan bölümü serum fizyolojik içinden
al›n›p küçük parçalara bölünerek önkola veya sternokleidomastoid kas
içine implante edilebilir.10,11

Superior Larengeal Sinir (SLS)

SLS, X. kranyal sinirin ilk dallar›ndan biridir ve nodose ganglion sevi-
yesinde vagus’tan ayr›l›r. SLS servikal sempatik trunkusun anteriorundan,
karotisin ise posteriorundan geçerek inferomedialde tirohyoid membra-
na do¤ru ilerler. ‹nternal karotisin posteriorundan geçerken SLS internal
(SLSID) ve eksternal (SLSED) olmak üzere iki ayr› dala ayr›l›r (fiekil 2.5).
SLSID tirohyoid membran seviyesinden superior larengeal arter ile birlik-
te larenkse girer ve larenksin supraglottik bölümünün innervasyonunu
sa¤lar. SLSED ise karotisin posteriorundan geçtikten sonra STA’in posteri-
orundan afla¤› do¤ru inerek krikotiroid kas› innerve etmek üzere afla¤›
do¤ru iner (fiekil 2.6).  SLSED krikotiroid kas›n tek motor siniridir; hasar-
lanmas› durumunda oluflan krikotiroid kas paralizisinde sesin temel fre-
kans› düfler ve ses performans› özellikle yüksek frekansl› seslerde bozu-
lur. 1935 y›l›nda dönemin ünlü opera sanatç›s› Amelita Galli-Curci’ye
RLS’lere hasar vermemek amac› ile lokal anestezi alt›nda sesini ameliyat
esnas›nda kullanmas› sa¤lanarak tiroidektomi ameliyat› yap›lm›flt›r. Ame-
liyatta RLS’ler tan›narak korunmalar›na karfl›n cerrahi sonras› sanatç›n›n
ses performans›nda dramatik bir bozulma görülmüfltür. SLSED’n›n hasar›-
na ba¤l› oluflan ve sanatç›n›n kariyerini sona erdiren bu komplikasyon ne-
deni ile SLSED “Amelita Galli-Curci siniri” olarak da bilinir.11,12
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Tiroidin üst pedikülü ile olan iliflkisi nedeniyle SLS ve özellikle de SLSED
son 20 y›lda artan oranda ilgi çekmifltir. Cernea ve ark. 1992 y›l›nda yapt›k-
lar› çal›flmada SLSED’n› tiroid üst pedikül damarlar› ve tiroidin üst polü ile
olan iliflkisine göre afla¤›daki flekilde s›n›fland›rm›fllard›r13 (fiekil 2.7):
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fiekil 2.5. Superior
larengeal sinir ve
dallar›n›n seyri 
(sol anterolateral
görünüfl).

fiekil 2.6. Superior
larengeal sinirin
eksternal dal›n›n
seyri (önden
görünüfl).
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Tip 1: SLSED tiroid üst pedikül damarlar›n› üst tiroid polünden çizi-

len horizontal çizginin 1 cm veya daha yukar›s›nda çaprazlar.

Tip 2a: SLSED tiroid üst pedikül damarlar›n› üst tiroid polünden çizi-

len horizontal çizginin 1 cm’den daha yak›n mesafede çapraz-

lar.   

Tip 2b: SLSED üst tiroid polünden çizilen horizontal çizginin alt›nda

yer almaktad›r. 

Bu s›n›flamaya göre tiroidektomi esnas›nda iatrojenik hasar aç›s›ndan

en fazla riski Tip 2b sinirler tafl›maktad›r. Tip 2b kadavra çal›flmalar›nda

%20, normal veya normalden biraz büyük olan tiroid bezleri üzerinde ya-

p›lan klinik çal›flmalarda ise %14 oran›nda saptanm›flt›r.  Cerrahi aç›dan

daha az risk tafl›yan tip 1 sinirler ise kadavra serilerinde %60, klinik seriler-

de %68 oran›nda saptanm›flt›r.13,14

Friedman ve ark. ise cerrahi esnas›nda riske giren 1057 SLSED’n›n

900’ünü (%85.1) cerrahi esnas›nda tan›m›fllar ve distal bölümünün inferi-

or konstriktör kas ile olan iliflkisine göre üç farkl› tipini tan›mlanm›fllar-

d›r:15

Tip 1: SLSED inferior konstriktör kas›n üzerinde seyreder. 

Tip 2: SLSED alt 1/3’ü seviyesinde inferior konstriktör kas›n içine gi-

rer.

Tip 3: SLSED üst bölümünde inferior konstriktör kas›n içine girer ve

krikotiroid kas› innerve edene kadar inferior konstriktör kas ta-

raf›ndan örtülüdür.

Hangi s›n›flama sistemi kullan›l›rsa kullan›ls›n SLSED’n›n üst tiroid po-

lü ile yak›n iliflkide olabilece¤i daima an›msanmal› ve cerrahi esnas›nda

korunmas› istenen yap›n›n tan›nmas› prensibine ba¤l› kal›narak tiroidek-

tomi esnas›nda SLSED’n›n tan›narak korunmas›na büyük özen gösterilme-

lidir.   
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Tip 1 Tip 2a Tip 2b

fiekil 2.7. Cernea ve ark.’na göre superior larengeal sinirin eksternal dal›n›n tiroid üst pedikül damar-
lar› ve tiroidin üst polü ile olan iliflkisine göre tiplemeleri.



Rekürren Larengeal Sinir (RLS)

RLS larenksin intrensek kaslar›n› innerve eder ve glottik düzeyde la-
renksin duysal innervasyonunu sa¤lar. RLS sa¤ tarafta subklavian arter, sol
tarafta ise arkus aorta düzeyinde vagus’tan ayr›l›r (fiekil 2.3). Sinirler daha
sonra superiora ve mediale trakea-özofageal olu¤a do¤ru ilerleyerek özo-
fageal ve trakeal dallar›n› verirler. Sol taraftaki RLS trakea-özofageal oluk-
ta yukar› do¤ru ilerlerken, sa¤ taraf genellikle trakea-özofageal olu¤un bir
miktar lateralinde kal›r. Bu nedenle iatrojenik olarak hasarlanma riski sa¤
tarafta daha fazlad›r. RLS ile ‹TA aras›nda de¤iflken bir iliflki vard›r.  RLS,
‹TA’ya göre daha yüzeyel olabilece¤i gibi daha derinde veya ‹TA’in dallar›
aras›nda bulunabilir. Bu de¤iflken iliflki nedeni ile RLS hasar›ndan kaç›n-
mak için ‹TA ve dallar›n›n sinir tan›nd›ktan sonra ba¤lanmas› en uygun
yaklafl›md›r. Sinirin lateral yaklafl›mla bu bölgede tan›nmas› güçlük arz et-
ti¤inde sinirin daha afla¤›da toraks giriminde tan›narak yukar› do¤ru takip
edilmesi (inferior yaklafl›m) veya yukar›da krikotiroid eklem düzeyinde
tan›narak afla¤› do¤ru takip edilmesi de (superior yaklafl›m) kullan›lan cer-
rahi yaklafl›m yöntemleridir.     

Sinir trakea-özofageal oluk bölgesinde yukar› do¤ru ilerlerken tiroid
bezinin posterior kenar› ile yak›n iliflkidedir. Tiroidektomi esnas›nda tiroid
bezi mediale do¤ru çevrildi¤inde, sinirin özellikle daha lateralde yer ald›¤›
durumlarda,  tiroid bezine yap›fl›k olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r. Ayr›ca
Berry ligaman› bölgesi de sinirin disseksiyonu esnas›nda güçlükle karfl›la-
fl›lan alanlardand›r (fiekil 2.2 ve 2.4). 

Olgular›n %35-80’inde RLS larenkse girmeden önce ekstralarengeal ola-
rak dallara ayr›l›r. Genelde tipik ekstralarengeal dallanma flekli anterior
(motor) ve posterior (duysal) dal olarak iki dal›n bulunmas› fleklindedir an-
cak literatürde 2-8 adet ekstralarengeal dal tan›mlanm›flt›r. 

Nonrekürren larengeal sinir %0.3-0.8 olguda bildirilmifltir. Nonrekürren
larengeal sinir vagus’un servikal bölümünden larenks veya tiroid bez hiza-
s›nda ç›kar ve afla¤›dan dönen bir halka yapmaks›z›n direkt olarak krikoti-
roid eklem seviyesinde larenkse girer. Bu durum ço¤unlukla sa¤ tarafta bil-
dirilmifltir ve subklavian venin retro-özofageal yerleflimi ile birlikte görülür.
Sol tarafta da ender olarak non rekürren larengeal sinir bildirilmifltir.11
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Tiroid Hormon Sentezi ve ‹yot Metabolizmas›

Tiroid bezi folliküler hücrelerinin görevi, yeterli miktarda tiroksin (T4)
ve tri-iyodotironin (T3) olarak isimlendirilen tiroid hormonlar›n›n sekres-
yonu sa¤lamakt›r. T3 aktif olan formdur. Dolafl›mdaki T3’ün %80’i bafll›ca
karaci¤er ve böbrekte olmak üzere periferik dokularda T4’ün T3’e deiyo-
dinasyonu sonucu oluflmaktad›r.1 Tiroid hormonlar› nerdeyse tüm doku-
lar›n normal fonksiyonu için gereklidir.2 Tiroid hormonlar›n›n ifllevleri
afla¤›daki gibi s›ralanabilir: 

• Normal büyüme ve geliflmeyi sa¤lar.

• Kalp h›z› ve myokardial kontraktiliteyi düzenler.

• Renal su klirensini ve gastrointestinal motiliteyi düzenler

• Osteoklast ve osteoblastlar›n aktivasyonunu sa¤layarak iskelet ve kas
sisteminin normal geliflimini sa¤lar.

• Hamilelik s›ras›nda, maternal tiroid fonksiyonlar› erken fetal beyin
geliflimi için önemli bir belirleyicidir.

• Kad›n fertilite fonksiyonlar›n› etkiler (ovulasyon, düflük riski, ölü do-
¤um, prematurite).

• Hedef dokular›n katekolaminlere hassasiyetini art›r›r, bazal ›s› regu-
lasyonunun düzenlenmesini sa¤lar.

• Tiroid hormonlar› protein döngüsünü, glikojenoliz ve glukoneoje-
nez aras›ndaki döngüyü uyar›r.

• Yeni ya¤ asitlerinin sentezini uyar›r (lipojenez), ya¤ dokusundaki ka-
tekolaminlerle-indüklenen hormon-sensitif lipaz›n uyar›lmas›n› art-
t›rarak lipolizi uyar›r.

Ayr›ca parafolliküler (C hücreler) hücrelerden kemik rezorpsiyonunu
inhibe eden kalsitonin salg›lar. 

Tiroid Hormonlar›n›n Sentezi

Tiroid hormonlar›n›n sentezi 5 ana basamakla gerçekleflmektedir.1

1. ‹yotun (I -) aktif transportla bazal membran› geçerek tiroid follikü-
ler hücrelere geçifli
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2. ‹yotun oksidasyonu, tiroglobülin yap›s›nda tirozil köklerine iyodi-
nasyonu (organifikasyon)

3. Tiroglobülindeki iyodotirozin moleküllerinin birbirine ba¤lanmas›
ve T3, T4 iyodotironinlerin oluflmas› (coupling)

4. Tiroglobülinin proteolizisi, serbest iyodotironinlerin ve iyodotiro-
zinlerin dolafl›ma sal›n›m›

5. Tiroid hücresinde iyodotirozinlerin deiyodinasyonu ve T4’ün T3’e
5’ deiyodinasyonu

‹yotun (I-) Aktif Transportla Bazal Membran› Geçerek 
Tiroid Folliküler Hücrelere Geçifli

Tiroid hormon metabolizmas›n› anlayabilmek için iyot metabolizmas›-
n› bilmek gerekir. 

‹yot Metabolizmas›

G›dalar, hava ve su ile iyodid veya iyodat olarak al›nan iyot, tiroid hor-
monlar›n›n en önemli yap›sal komponentidir. Dünya Sa¤l›k Örgütü gün-
lük iyot al›m›n› eriflkinlerde 150 μg, gebelik ve laktasyon dönmelerinde
200 μg, çocuklarda 50-120 μg kadar önermektedir. Al›nan iyodun ço¤u id-
rarla at›ld›¤›ndan idrarda iyot ölçümü günlük iyot al›m›n›n belirlenmesin-
de iyi bir göstergedir. ‹yot al›m› 50 μg’›n alt›na düfltü¤ünde tiroid yeterli
hormon yap›m›n› sürdüremez, guatr ve hipotiroidizm geliflir.3 Özellikle
geliflmekte olan ülkelerde endemik iyot eksikli¤inde, fetus ve çocukluk
döneminde nörolojik büyüme ve geliflme etkilenir. Yeterli iyot al›m›, iyot-
lanm›fl tuz, iyodat ile korunmufl f›r›nlanm›fl yiyecek, süt ve deniz ürünleri
ile sa¤lanmaktad›r. ‹yot Na+- K+ATPaz arac›l›¤› ile aktif ve iyonize flekilde ti-
roid follikül hücresine girer. Hücre membran›n›n bazal bölümünün latera-
linde yer alan Na-I simporter ad› verilen tafl›y›c› proteinler iyodun kandan
aktif transportunda rol oynar. Tiroid bezinde konsantre olan iyodun bir
k›sm› hormon sentezinde kullan›l›r, kalan› ekstrasellüler s›v› kompartma-
n›na döner. Tiroidin ald›¤› iyot (iyot uptake) al›nan günlük iyotla kabaca
orant›l›d›r.2 Bu aktif mekanizma ve bunu izleyen intrasellüler iyot organi-
fikasyonu nedeniyle intratiroidal iyot havuzu 8-10 mg kadar büyüktür. 

Tiroid hormon sentezi için tiroglobulin (TG), tiroid peroksidaza (TPO)
ve Na-I simporter’a (NIS) ihtiyaç vard›r.

Tiroglobulin (TG)

Tiroglobulin her biri 5496 aminoasit içeren 2 subunitten oluflan büyük
bir glikoproteindir. Yaklafl›k 140 tirozil rezidü içermesine ra¤men her mo-
lekülde hormonogenez için 4 bölge aktiftir. ‹yottan zengin beslenen erifl-
kin bir insanda kolloidde bulunan TG 5-7 mg iyot içermektedir. Bunun
1/3’ü hormonal flekilde, kalan› ise iyodotirozinler fleklindedir. Tiroglobü-
lin geni 8. kromozomun uzun kolunda yer al›r. TG gen ekspresyonu TSH

26

Çelik, Ö
Kad›o¤lu, P



taraf›ndan düzenlenmektedir.2 Tiroidde sentezlenen TG’nin 4 ana görevi
vard›r:

1. Di-iyodotirozinlerin yeterli sentezinin sa¤lanmas›, 

2. T4 oluflumu için yeterli "coupling" sa¤lanmas›, 

3. Normal koflullarda veya talep an›nda sekrete edilecek hormon de-
polanmas›,

4. Yeni hormon sentezinde kullan›lmak üzere, tiroid hücresi içinde
tekrar kullan›m› sa¤layan iyodo-tirozinleri sa¤lamakt›r.4

Tiroid Peroksidaz (TPO)

Apikal membrana ba¤l› enzimal hemoprotein olan TPO hem iyodun
oksidasyonunu hem de TG yap›s›ndaki tirozil rezidülerine iyodun kova-
lan ba¤lanmas›n› katalize eder. TPO1 ve TPO2 olmak üzere iki izoformu
vard›r ancak apikal membrana ulaflarak enzimatik aktivite gösteren
TPO1’dir. TPO gen ekspresyonu TSH taraf›ndan düzenlenir.2

Na-I Simporter (NIS)

Tiroid bezi normal koflullarda kandan yaklafl›k 2μg/saat kadar iyodu
konsantre etmeye çal›fl›r. Ayr›ca tükrük bezlerinde, mide s›v›s›nda, anne
sütünde iyot yüksek konsantrasyonda bulunmaktad›r. ‹yot (uptake) al›m›
tiroid folliküler hücrelerin bazolateral membran›nda eksprese olan Na-I
simporter (NIS) arac›l›¤› ile olmaktad›r.5 Perklorat, tiyosiyanat, perteknetat
gibi anyonlarda NIS ile tafl›nd›¤› için iyot al›m›n› yar›flmal› inhibe ederler.
NIS tiroid hücresinde perteknetat› (TcO4

-) konsantre etti¤inden tiroid be-
zininin görüntülenmesinde ve aktivitesinin de¤erlendirilmesinde radyo-
nüklid sodyum perteknetat kullan›lmaktad›r. Na+- K+ ATPaz’› kullanan
membran ba¤›ml› NIS plazmadan 30-40 kat daha fazla iyodun tiroidde
konsantre edilmesini sa¤lar. NIS hareketi fizyolojik olarak TSH taraf›ndan,
patolojik olarak Graves hastal›¤›nda TSH reseptör- stimüle edici antikor ta-
raf›ndan uyar›lmaktad›r. Tiroid d›fl› organlarda konsantre olan iyot depo-
lanmaz, organifikasyona u¤ramaz ve NIS aktivitesi TSH taraf›ndan uyar›l-
maz. Fazla miktarda iyot NIS aktivasyonunu ve NIS gen ekspresyonunu in-
hibe eder (iyot otoregülasyonu). 

Tirositin apikal kenar›nda iyodu membran-kolloid yüzeye tafl›yan di¤er
bir protein de pendrindir. Pendrin gen mutasyonlar› fonksiyon bozuklu¤u
yaparak guatr ve konjenital sa¤›rl›¤a neden olur (Pendred sendromu).6

‹yotun Oksidasyonu, Tiroglobülin Yap›s›nda Tirozil 
Köklerine ‹yodinasyonu (Organifikasyon)

‹yot tiroid hücresinin apikal-kolloid yüzeyinde lokal olarak üretilen
hidrojen peroksit (H2O2) yard›m›yla, TPO’nun katalize etti¤i bir reaksiyon-
la okside olur. ‹yonize formdan elementer forma geçen iyod ancak bu fle-
kilde TG’e ba¤lanabilir. Buna iyodun organifikasyonu denir.1 Hidrojen pe-
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roksit apikal membranda TSH’›n kontrolü alt›nda NADPH oksidaz taraf›n-
dan oluflturulur. Birçok kimyasal madde (potasyum perklorat gibi) ve ilaç
(tiyonamidler gibi ) bu reaksiyonu bask›layarak iyodun organifiye olmas›-
n› engeller.2 Bu durumda iyot hücre içinden hücre d›fl›na ç›kar. 

Tiroglobülindeki ‹yodotirozin Moleküllerinin Birbirine 
Ba¤lanmas› ve T3, T4 ‹yodotironinlerin Oluflmas› (Coupling)

Bu aflamada TG’deki iyodotirozil rezidülerinin coupling’i TPO’nun ka-
talizledi¤i bir reaksiyonla olmaktad›r. Önce TG’deki tirozil köküne bir I0

(elementer formdaki) ba¤lan›r ve mono-iyodo-tirozin (MIT) oluflur. Daha
sonra ikinci I0 eklenmesiyle di-iyodo-tirozin (DIT) meydana gelir. ‹ki DIT
molekülünün birleflmesiyle tetra-iyodo-tironin (L-tiroksin, T4), bir DIT ve
bir MIT molekülünün birleflmesiyle L- tri-iyodo-tironin (T3) oluflur. T3 sen-
tezinde alternatif yol L-tiroksindeki iyodlardan birinin mono-deiyonidaz
enzimi ile molekülden ç›kar›lmas›d›r. Tiyonamidler (propiltiyourasil, me-
timazol, karbimazol) TPO ile yar›flmal› inhibisyon yaparak tiroid hormon
sentezini bloke ettiklerinden hipertiroidi tedavisinde kullan›l›rlar.1

Tiroglobülinin Proteolizisi, Serbest ‹yodotironinlerin ve
‹yodotirozinlerin Dolafl›ma Sal›n›m›7

Tirositin apikal membran›nda folliküler lümene uzayan mikrovilluslar
vard›r. TG follikül lümenine kolloid içine at›l›r. Burada bol miktarda MIT,
DIT, T4, T3 yer almaktad›r. TSH uyar›s›yla kolloid bu mikrovilluslar›n yar-
d›m›yla veziküller içinde pinositoz yoluyla hücre içine al›n›r. Bu veziküller
apikal yüzeyden bazal membrana do¤ru göçer ve giderek küçülürler. Pro-
teolitik enzimleri içeren lizozomlar bu veziküllere yap›fl›r ve TG’yi parça-
layarak T4, T3 yan› s›ra inaktif iyodo-tirozinler, peptidler ve aminoasitlerin
sal›n›m›na neden olur. Böylece biyolojik olarak aktif olan tiroid hormon-
lar› (T4, T3) dolafl›ma geçer. DIT ve MIT molekülleri deiyodinasyona u¤-
rar, iyotlar› saklan›r. Tiroid hormonlar›n›n sekresyonu TSH ile stimüle edi-
lir, fazla iyot ve lityum ile inhibe edilir. Az miktarda intakt TG hidrolize ol-
maz ve dolafl›ma kaçar. Serum TG konsantrasyonlar› tiroiditler, nodüler
guatr, Graves hastal›¤› gibi durumlarda artmaktad›r. 

Tiroid Hücresinde ‹yodotirozinlerin Deiyodinasyonu 
ve T4’ün T3’e 5’ Deiyodinasyonu

Mitokondri ve mikrozomlarda bulunan NADPH-ba¤›ml› flavoprotein
olan deiyodinazlar tiroid hormon sentezi s›ras›nda oluflan MIT ve DIT mo-
leküllerinin deiyodinasyonunu sa¤lar. T4 ve T3 üzerine etkisi yoktur. ‹yo-
dun ço¤u hormon sentezi için tekrar kullan›l›r, çok az bir k›sm› tiroid be-
zinin d›fl›na kaçar. 

5’ deiyodinasyon enzimi tiroid bezinde de bulunmakla birlikte perife-
rik dokularda T4’ün T3’e dönüflümünü sa¤lar. ‹yot eksikli¤inde ve de¤iflik
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hipertiroidi durumlar›nda enzim aktivitesi artarak tiroid bezinden T3 sek-
resyonunu art›rmaktad›r.7

Tiroid Hormon Sekresyonu ve Transportu

TSH follikül hücre membran›n›n bazal bölümünde bulunan reseptör-
lerine (TSHr) ba¤lanarak siklik adenozin monofosfat (cAMP) ve fosfoino-
sitol (IP) üzerinden sinyal üretir. cAMP ve proteinkinaz yoluyla çekirde¤e
gelerek TPO, TG, NIS ve hücre mitozunu uyar›r. IP aktivasyonuyla inositol
tri-fosfat (IP3) ve diaçilgliserol (DAG) oluflumuna neden olur. Böylece
hücreye kalsiyum ak›fl› ve H2O2 sentezi gerçekleflir.8

TSH;

• NaI-simporter kapasitesini art›rarak iyot al›m›n›,

• Tiroglobulin sentezini, 

• Tiroid peroksidaz (TPO) aktivitesi ve H2O2 yap›m›n›,

• Tiroglobulin üzerindeki tirozin rezidülerinin iyodinizasyonunu,

• Tiroglobulin endositozunu, hidrolizini ve hücreden tiroid hormon
sal›n›m›n› uyar›r. 

TSH’n›n tiroid hormon üretimi ve sekresyonunun her basama¤›nda et-
kili oldu¤u görülmektedir.

TSH sekresyonu ise 2 önemli mekanizma ile düzenlenmektedir (fiekil
3.1):
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fiekil 3.1. Hipotalamo-hipofizer-tiroid aks›.



1. Tirotroin salg›lat›c› hormon (TRH): Hipotalamik peptid olan TRH
venöz pleksusu geçerek median eminence’e ulafl›r. Ön hipofizden
TSH sentez ve sal›n›m›n› uyarmaktad›r. 

2. Tiroid hormonlar› (T4 ve T3): Hipofizden TSH sekresyonunu di-
rekt olarak inhibe eder. T4’ ün inhibisyonu T3’e göre daha kuvvetli-
dir. Tiroid hormonlar›n›n az da olsa hipotalamus üzerine negatif fe-
edback etkisi vard›r. 

Hipotalamo-hipofizer-tiroid aks› üzerine dopamin ve somatostatinin
de minör etkisi vard›r. Büyüme hormonu hipotalamustan somatostatin
sentezini uyararak inhibitör etki göstermektedir.9

Tiroid hormonlar›n›n büyük bölümü dolafl›mda plazma proteinlerine
ba¤lanarak tafl›n›r. Tiroid hormonlar›n›n metabolik olarak aktif k›sm› olan
serbest formlar› dolafl›mda az miktarda bulunmaktad›r. Dolafl›mdaki total
T4’ün sadece %0.03-0.04’ü, total T3’ün %0.3-0.4’ü serbest formdur. Tafl›y›c›
proteinlere ba¤lanan hormonlar›n yaklafl›k %75’i tiroksin ba¤lay›c› globu-
line (TBG) ba¤l› dolafl›mda bulunmaktad›r. T4’ün %15’i tiroid-ba¤lay›c›-
prealbümin (TBPA, transtiretin), %10’u albumine ba¤lan›r. Ancak T3 TBPA
ve albümine ba¤lanma oranlar› çok düflüktür (Tablo 3.1). TBG baflta ol-

mak üzere ba¤lay›c› proteinlerin konsantrasyonundaki de¤ifliklikler T4 ve
T3 konsantrasyonunda de¤iflikliklere neden olmaktad›r. TBG konsantras-
yon art›fl› tiroid hormon düzeylerinde art›fla, TBG eksikli¤i ise total T3 ve
T4 konsantrasyonlar›nda düflmeye neden olur (Tablo 3.2). Bundan ser-
best tiroid hormonlar› etkilenmedi¤inden metabolik durumda de¤ifliklik
olmaz. Ba¤lanma afiniteleri düflük olan albümin ve TBPA konsantrasyon-
lar›nda de¤ifliklikler serum T4 düzeylerini daha az etkiler. Familial ötiroid
T4 fazlal›¤› sendromunda T4’ün albümine anormal ba¤lanmas› buna ör-
nek verilebilir.2
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T4 T3

Tablo 3.1. Tiroid hormonlar›n›n transportu ve kineti¤i.

Günlük üretim 80-100 μg 20-30  μg

Kaynak Tiroid Tiroid 1/3, periferik dönüflüm 2/3

Serbest formu %0.03- 0.04 %0.3-0.4      

Ba¤l› formu
TBG %70 %77
TBPA %10 %8
Albumin %20 %15

Yar›ömrü 6-7 gün 1-1.5 gün

Metabolik klirens oran› 85 μg/gün 0 μg/gün



D1 D2 D3

Tiroid Hormonlar›n›n Periferik Metabolizmas›

Tiroid bezi dolafl›mdaki T4’ün ana kayna¤›d›r. Dolafl›mdaki T3’ün
%80’i bafll›ca karaci¤er, böbrek ve iskelet kas›nda olmak üzere periferik
dokularda T4’ün T3’e deiyodinasyonu sonucu oluflmaktad›r.2 Bu reaksiyo-
nu katalize eden, doku da¤l›m›, substrat spesifitesine göre ayr›lan 3 farkl›
deiyodinaz enzimi vard›r (Tablo 3.3). Günlük üretilen T3’ün sadece %20’si
tiroidde sentezlenir. Tiroid bezinden günlük yaklafl›k 80-90 μg T4, 20-30
μg T3 sentezlenmektedir. T4’ün T3’e dönüflümünün bozuldu¤u durumlar-
da alternatif deiyoidinasyon yoldan reverse T3 (RT3) oluflur. Bunun doku-
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TBG art›fl› TBG eksikli¤i

Tablo 3.2. Tiroid hormon konsantrasyonunu etkileyen TBG de¤ifliklikleri.

Gebelik Androjen kullan›m›  

Östrojen kullan›m› Anabolizanlar  

Tamoksifen Kortikosteroidler

Oral kontraseptifler IL-6

Klofibrat Asparaginaz

Ferfenazin Testosteron üreten tümörler

Metadon Hipoproteinemi

5-Florourasil Sepsis

Hepatitler (akut, kronik-aktif) ‹leri prematüre

Akut intermittan hepatik porfiriler Herediter

Östrojen üreten tümörler

‹diyopatik

Herediter

Eroin Kronik karaci¤er hastal›¤› (siroz)

Tablo 3.3. Deiyodinaz enzim tipleri ve karakteristikleri.2

Substrat rT3> T4> T3 T4> rT3 T3>T4

Doku da¤›l›m› Karaci¤er                       Beyin Beyin

Böbrek Hipofiz Plasenta  

‹skelet kas› Tiroid Fetal doku

Tiroid Kahverengi 

ya¤ dokusu    

Fonksiyon Plazma T3 üretimi Lokal T3 üretimi T3 y›k›m›
PTU inhibisyonu 5 >1000 >1000
Hipotiroidi azal›r artar azal›r
Hipertiroidi artar azal›r artar



larda biyolojik etkisinin olup olmad›¤›, hipofize feedback etkisi bilinme-
mektedir. Günlük RT3 üretimi 30 μg kadar olup ço¤u T4’den kayna¤›n› al-
maktad›r. Sistemik hastal›klar, anoreksi, malnütrisyon, cerrahi, yeni-do-
¤an, yafllanma, glukokortikoidler, propranolol, amiyodaron, ipodate, pro-
piltiyourasil kullan›m› T4’ün T3’e dönüflümünü inhibe eden faktörlerdir. 

Tiroid Fonksiyon Testleri 

Tiroid disfonksiyonu ve tiroid nodüllerinin yüksek prevalans› nede-
niyle tiroid fonksiyon testleri oldukça s›k kullan›lmaktad›r. Konjenital hi-
potiroidi taramas›, çocuk geliflimi ve hastal›klar›ndaki yeri itibariyle pedi-
atristler, infertilite nedeniyle jinekologlar, tiroid nodüllerinin de¤erlendi-
rilmesinde cerrahlar, kardiyak de¤erlendirme s›ras›nda kardiyologlar gibi
tüm branfllar›n hastal›k ay›r›c› tan›s› ve taramalarda kulland›¤› bir testin
güvenilir, oldukça duyarl›, maliyet-etkin olmas› gerekmektedir. Bu neden-
le günümüzde TSH ölçümlerinin özgüllü¤ü ve duyarl›l›¤›nda art›fl tiroid
fonksiyonlar›n›n laboratuar incelemesini önemli ölçüde iyilefltirmifltir. 

Laboratuar testleri 5 kategoride incelenebilir:1

1. Hipotalamo-hipofizer-tiroid aks›n durumunu belirleyen test: TSH 

2. Serum T4 ve T3 konsantrasyonu 

3. Tiroid otoantikor testleri 

4. Tiroid iyot metabolizmas›n› yans›tan testler 

5. Tiroid hormonlar›n›n dokudaki etkisini yans›tan testler

TSH 

TSH düzeyleri, serbest T3 (sT3) ve serbest T4 (sT4) düzeylerindeki de-
¤iflikliklere dinamik olarak yan›t verdi¤inden ilk tarama testi olarak kulla-
n›lmaktad›r. Tiroid bezine ba¤l› primer hipotiroidi, tirotoksikoz, eksojen
tiroid hormon al›m›n› gösterebilmektedir. Tiroid disfonksiyonunun hafif
tablolar› olan subklinik tiroid hastal›klar›n› saptamaktad›r. TSH ölçümleri
tirotoksikoz tan›s›nda düflük, çok düflük, ölçülemeyen TSH düzeylerinin
saptamakta oldukça duyarl› olmas› gerekir. Bunun için Klinik Biyokimya
K›lavuzlar› TSH ölçümlerinin 0.02 mU/L’den daha düflük düzeyleri göste-
rebilmesini öngörmektedir. Bu de¤erler afl›r› hassas, 3. ve 4. kuflak analiz-
lerin kullan›m› ile sa¤lanmaktad›r. Bu testler ile TSH’›n ≤0.004 mU/L dü-
zeyleri bile ölçülebilmektedir. Genel olarak 2 ölçüm yöntemi (immuno-
radyometrik analiz, IRMA) ve radyoimmun analiz (RIA) kullan›lmaktad›r.10

TSH ölçümünün IRMA ile yap›lmas›ndan sonra TRH stimulasyon testine
yetersiz TSH yan›t›n› de¤erlendiren test önemini yitirmifltir. Laboratuar-
dan laboratuara ufak de¤ifliklikler gösterse de IRMA ile TSH konsantrasyo-
nunun normal aral›¤› 0.4-4.2 mU/L’dir. Anormal TSH düzeyleri bulunduk-
tan sonra hipertiroidi veya hipotiroidi tan›s›n›n do¤rulanmas› için tiroid
hormon düzeyleri ölçülmelidir. Tiroid bezinden tiroid hormonlar›n›n afl›-
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r› sekresyonu nedeniyle oluflan tablo hipertiroidi, herhangi bir sebeple ti-
roid hormonlar›n›n yüksek olmas› tirotoksikoz olarak adland›r›l›r. TSH
normalin alt s›n›r› 0.4-0.1 mU/L aral›¤›nda olabilir, sT4 ve sT3 normaldir.
Bu durumda hastalar genellikle asemptomatiktir (subklinik hipertiroi-
dizm). TSH de¤erleri 0.1 mU/L’nin alt›nda ölçülen hastalar semptomatik
olup sT4 ve sT3 de¤erleri yüksektir (aflikar hipertiroidi). Primer hipotiro-
idili hastalarda serum TSH konsantrasyonlar› genellikle hastan›n klini¤i ile
orant›l›d›r. sT4 de¤eri normal, TSH 10-15 mU/L geçmeyen, klinik semp-
tomlar› az olan ya da olmayan hasta grubu subklinik hipotiroidiyi olufltur-
maktad›r. Hipotiroidi klini¤i olan hastalarda yüksek TSH’a sT4 hatta sT3
düflüklü¤ü efllik etmektedir. 

Serum TSH ölçümünün tek bafl›na kullan›m›nda en büyük handikap-
lardan birinin santral (sekonder) hipotiroidi oldu¤u unutulmamal›d›r. Hi-
potalamo-hipofizer hastal›¤a ba¤l› geliflen sekonder hipotiroidide düflük
sT4 düzeyine uygun olmayan de¤iflken TSH düzeyi (düflük-normal-yük-
sek) efllik etmektedir. Klinik olarak hipotiroididen flüphe edilen hastalar-
da ve bilinen hipotalamo-hipofizer hastal›¤› olanlarda TSH ile birlikte mut-
laka sT4 de istenmelidir. TSH’›n yaln›z kullan›m›n› k›s›tlayan di¤er durum-
lar fliddetli hastal›¤a ba¤l› anormal TSH düzeylerinin saptanmas›, TSH sal-
g›layan hipofiz tümörleri, tiroid hormon direncidir. Bask›lanm›fl TSH dü-
zeyi genellikle tirotoksikozu göstermekle birlikte b hCG at›fl›na ba¤l› ola-
rak gebeli¤in 1. trimestrinde, yüksek doz glukokortikoid ve dopamin gibi
baz› ilaçlar›n kullan›m›nda da görülebilir.11

Tiroid Hormonlar› (T4, T3) ve Tiroglobülin

Total T4 ve T3

Total T4 ve T3 ölçümleri için RIA yöntemi yayg›n olarak kullan›lmakta-
d›r. En büyük T4 ba¤layan protein olan TBG de¤iflimlerinden etkilenmek-
tedir. Örne¤in gebe bir kad›nda östrojenin TBG’yi indüklemesine ba¤l›
olarak Total T4 düzeyleri yalanc› pozitif olarak yüksek ç›kmaktad›r. Gluko-
kortikoid veya androjen kullananlarda da TBG azald›¤› için yalanc› düflük
de¤erler saptanmaktad›r. Total T3 ölçümleri de TBG de¤iflimlerinden etki-
lenmektedir. Klinik hipertiroidi durumlar›nda T3 art›fl› T4 art›fl›ndan daha
belirgin, ancak tiroiditlerde T4’e oranla daha hafif art›fllar görülmektedir.
Hipotiroidinin erken dönemlerinde Total T4 düflerken T3 normal kalabi-
lir. Bu nedenle hipotiroidi tan›s›nda T4’ den sonra yer almaktad›r. Sa¤l›kl›
ötiroid, TBG konsantrasyonu normal olan bir eriflkinde total T4 64-142
nmol/L (5-11 μg/dl), total T3 1.1-2.9 nmol/L (70-190 ng/dl) aral›¤›ndad›r.1

Serbest T4 ve T3

Ço¤u zaman yüksek sT4 düzeyi tirotoksikoz tan›s›n› koymakta yeterli-
dir. Fakat hastalar›n %2-5’inde sadece yüksek sT3 düzeylerinin oldu¤u T3
tirotoksikozu tablosu olabilir. Bu nedenle sT3 de¤eri TSH bask›s› olan
sT4’ü normal olan hastalarda ölçülmelidir. sT3 düzeyi hipertiroidinin flid-
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detini göstermede, tedaviye yan›t›n izlenmesinde, baz› hipertiroidili hasta-
lar›n ay›r›c› tan›s›nda daha çok ifle yarar. sT3 özellikle Graves hastal›¤›nda
ve baz› toksik nodüler guatr hastalar›nda daha yüksektir. Bu durumlarda
T3/T4 oran› 20’den büyüktür. sT3 düzeyleri hipotiroidili hastalar›n %25’in-
de normal kalabildi¤inden primer hipotiroidi tan›s›nda güvenilir de¤ildir. 

Serbest tiroid hormon konsantrasyonlar› IRMA veya equilibrium dialy-
sis ile ölçülmektedir.12 Birincisinde solid-faz antikorlar›na ba¤lanmak için
radyoaktif iflaretli T4 veya bir analo¤u ile serbest tiroid hormonu kompe-
tisyonu yap›lmaktad›r. ‹kincisinde ultrasantrifüj veya equilibrium dialysis
yöntemiyle serbest hormon fraksiyonunun fiziksel olarak ayr›lmas› kulla-
n›lmaktad›r. ‹ndirekt olarak serbest tiroksin index (sT4I) hesaplanarak ser-
best fraksiyonlar ölçülebilmektedir.7 Bu yöntem T3 resin uptake testinden
türetilmifl olup total T4 veya T3’den ve tiroid ba¤lanma oran›ndan sT4I ve
sT3I hesaplanmas›yla yap›lmaktad›r. 

Tek bafl›na sT4 ölçümü baz› ötiroid bireylerde hipertiroksinemi göste-
rebilir. Non-tiroidal hastal›klarda, familyal disalbuminemik hipertiroksine-
mi gibi ba¤lay›c› proteinlerde anormallik sonucu geliflen hastal›klarda,
iyotlu kontrast madde, amiyodaron, glukokortikoidler, propranolol kulla-
n›m› gibi T4’ün T3’e dönüflümünün bozuldu¤u durumlarda normal TSH
düzeyinin saptanmas›yla gerçek hipertiroididen ayr›labilir. Fenitoin, kar-
bamazepin gibi antiepileptik ilaçlar›n kullan›m› ise total ve serbest T4 dü-
zeylerini düflürerek, TSH sekresyonunu inhibe ederek, T4’ün katabolizma-
s›n› h›zland›rarak etkili olurlar. 

Reverse T3 (rT3) RIA ile ölçülebilmektedir. Serum konsantrasyonu tT3
konsantrasyonunun 1/3’ü kadard›r. Önceleri hipotiroidi ile non-tiroidal
hastal›klara ba¤l› tiroid fonksiyon testlerindeki de¤ifliklikleri ay›rtetmede
kullan›lsa da rT3 yeterince güvenli de¤ildir.7

Tiroglobülin (TG)

Tiroglobülin 0.1 ng/ml kadar düflük düzeyleri ölçebilecek hassasiyette
IRMA veya RIA ile ölçülebilmektedir. TG ölçümünün iki önemli endikas-
yonu vard›r:2,4

1. Tiroidektomi sonras› rekürren veya rezidü tiroid epitelyal kanserle-
rin (papiller, folliküler, Hürthle hücreli karsinomlar) saptanmas›. 

2. Eksojen tiroid hormon al›m›n›n gerçek hipertiroididen ayr›m› (ek-
sojen tiroid hormonu al›m›nda TG süpresyonu vard›r, hipertiroidi
de normal veya yüksektir). 

Tiroglobulin IRMA ölçümlerinin günümüzde bile k›s›tlay›c› yönleri
vard›r. Dolaflan anti-tiroglobülinlerin (ATG) bulunuflu TG düzeylerini etki-
ler. Tiroglobülin IRMA ile düflük de¤erler, RIA ile yüksek de¤erler elde
edilmektedir. Serum TG düzeyi malign nodülleri benign nodüllerden ay›rt
ettirmez. Kad›nlarda erkeklerden daha yüksektir. Gebe kad›nlarda ve yeni
do¤anlarda oldukça yüksek düzeylere ç›kar. 
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Tiroid Otoantikor Testleri

Anti-TPO ve Anti-TG Antikorlar

Graves hastal›¤› ve Hashimoto hastal›¤› otoimmun tiroid hastal›kar›n›n
en iyi bilinenleridir. Diffüz guatr veya hipotiroidi saptanan bir hastada se-
rum anti-TPO veya daha az duyarl› olan anti-TG ölçümleriyle otoimmun ti-
roidit tan›s› kolayca konulabilir. Anti-mikrozomal antikorlar orta derecede
duyarl› eski testlerdir. Anti-TPO ve anti-TG antikorlar ELISA veya RIA yön-
temleriyle ölçülebilmektedir. Daha duyarl› olan kantitatif de¤er veren RIA
yöntemi daha çok tercih edilmektedir. Bu antikorlar Hashimoto otoim-
mun tiroidit tan›s› alan hastalar›n %95’inde, Graves hastalar›n›n %50-85’in-
de pozitif saptanmaktad›r. Genelde yaflam boyu yükseklik kal›c›d›r. Post-
partum ve sessiz tiroiditlerde geçici yükselmeler görülebilir.13

TG ve TPO otoantikorlar›n›n direkt hastal›¤a neden olmad›¤› ancak
tiroid hasar›na sekonder cevapta rol oynad›¤›, hastal›¤›n geliflimine ve
kronikleflmesine katk›da bulundu¤u düflünülmektedir. Bu antikorlar›n
transplasental geçiflinin fetal tiroid dokusu üzerine etkisinin olmamas›
tiroiddeki otoimmun hasar› bafllatmada T-hücre arac›l› hasar›n gerekli
oldu¤unu göstermektedir.14 Bu antikorlar toplumda normal kiflilerin
%10’unda düflük titrelerde pozitif bulunabilir.15 Ailesinde otoimmun ti-
roid hastal›¤› olanlarda ve genç kad›nlarda normale göre 5 kat daha s›k-
l›kta pozitif saptanabilmektedir.13 Normal tiroid fonksiyonlar›na sahip
olanlarda klinik önemi yokken ailede otoimmun tiroid hastal›¤› olanlar-
da risk faktörüdür. 

TSH Reseptör Antikoru, TSH Stimüle Edici ‹mmunglobülin (TRAb, TSI)

TSH reseptörünün membran d›fl› bölümündeki baz› aminoasit dizinle-
rine karfl› geliflmifl olan TSI Graves hastalar›n›n yaklafl›k %90’›nda pozitif-
tir.14,16 TSI etkilenmeyen bireylerde ve di¤er otoimmun hastal›klarda sap-
tanmaz. Antikorun negatif olmas› Graves hastal›¤›n› d›fllayamaz. Bunun
nedeni, antikor vard›r ancak yeterince kana geçmemifltir veya kulland›¤›-
m›z kit tan›mamaktad›r.3 TSI antikorlar›n›n ölçümünün gerekli oldu¤u en
önemli sebepler afla¤›da görülmektedir. TSI;

1. Gebe kad›nda neonatal hipertiroidi riskini öngörmek için,

2. Radyonüklid tiroid–uptake yap›lamayan emziren kad›nlarda Gra-
ves hastal›¤›n› post-partum tiroiditten ay›rmak için,

3. Tiroid-iliflkili oftalmopatisi olan ötiroid hastada Graves hastal›¤› ta-
n›s› için kullan›lmaktad›r. 

Baz› görüfllere göre Graves hastal›¤›n›n tedaviye yan›t›n›n de¤erlendi-
rilmesinde yararl› oldu¤u bildirilmifl olmakla birlikte bu nedenle kullan›-
m› s›n›rl›d›r. 1.5-2 y›ll›k medikal tevdiden sonra TSI antikorlar› halen yük-
sekse tedaviyi kesti¤imizde hipertiroidinin tekrarlayaca¤› düflünülmekte-
dir.13
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Tiroid ‹yot Metabolizmas›n› Yans›tan Testler

‹yot-uptake (RAIU)

Tirotoksikoz nedenlerinin ay›r›c› tan›s›nda kullan›l›r. ‹yod 123 (I-123)
en ideal izotoptur. I-131 ve teknesyum (Tec-99m) baz› küçük farklar olsa
da I-123’e benzer flekilde davran›fl gösterdi¤inden uptake için kullan›l-
maktad›r.1,7 ‹yod oral al›nd›ktan sonra 4-6. saatte ve 24. saatte ölçülen up-
take oranlar› son zamanlarda al›nan iyot ile de¤ifliklikler gösterir.17 Yüksek
iyod al›m› olan yerlerde normal RAIU 6. saatte %5-15, 24. saatte %8-30 ci-
var›ndad›r. Tiroiditler gibi düflük uptake ölçümü olan hastal›klarda uptake
%5’in alt›ndad›r. ‹yot uptake ölçümü radyoiyod tedavi endikasyonu olan
hastalarda tedavi karar›n› ve fleklini etkilemektedir2 (Tablo 3.4). 

Radyonüklid Görüntüleme (Sintigrafi)

I-123 ve Tec-99 perteknetat tiroid bezinin morfolojisi ve fonksiyonel
aktivitesini saptamakta kullan›l›r.7 I-123 oral olarak uygulan›r, 8. ve 24. sa-
atte tiroide görüntü sa¤lan›r. Tec-99 NIS ile tutulur, ancak bezde organifi-
ye olmaz, intra-venöz uygulan›r, görüntü çok daha erken elde edilir. I-
123’ün günlük üretimi gerekti¤inden pratikte kullan›lmamaktad›r. Tek-
nesyum lokal jeneratörlerde ticari kit olarak bulu›ndu¤undan yayg›n ola-
rak kullan›labilmektedir.13 Özel tiroid kameralar› kullan›ld›¤›nda tiroid bo-
yutlar›n› ultrasonografiden çok daha gerçekçi verebilir. Ayr›ca tiroid bezi-
nin total ve bölgesel fonksiyonu hakk›nda bilgi verir. Sintigrafi nodül var-
l›¤›n› belirlemede ultrasonografiye oranla daha az duyarl›d›r. Özellikle
TSH de¤eri bask›l› olan hastalarda nodül fonksiyonu hakk›nda bilgi verir.
1 cm den küçük nodüller sintigrafide gösterilemezken büyük nodüller hi-
poaktif, normo-aktif, hiperaktif olarak görülürler. Nodülün aktivitesi no-
dülün fonksiyonuna ba¤l›d›r. Toksik adenomda hiperaktif olan büyük no-
dülle birlikte etraf doku silik görünmektedir (Resim 3.1a-d). Graves hasta-
l›¤›nda homojen tutulmufl büyük tiroid bezi göze çarpar.

Radyonüklid görüntülemenin benign tiroid nodüllerini malign
nodüllerden ay›rmada s›n›rl› rolü vard›r. TSH de¤eri bask›l› olan bir hastada
sintigrafide ekstra-nodüler tiroid dokusunun supresyonu ile birlikte hiper-
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Yüksek RAIU Düflük RAIU

Tablo 3.4. ‹yot uptake (RAIU) düzeyinin çeflitli durumlar ile iliflkisi.

Graves’ hastal›¤› Tiroditler

Toksik adenom Hipotiroidiler

Toksik multinodüler guatr ‹yod veya iyod içeren madde kullan›m›

Koryokarsinoma, hidatiform mole Baz› ilaçlar (tiyonamidler, T3, T4, lityum, yüksek
doz glukokortikoid ve salisilatlar, amiyodaron…)             

TSH üreten tümör



Tirotoksikoz Hipotiroidi

aktif (s›cak) nodül görülüyorsa bu nodülün yüksek olas›l›kla benign oldu¤u
düflünülür. Benign ve malign nodüllerin ço¤u hipoaktif (so¤uk) ola-
bilece¤inden ay›r›c› tan› için ultrasonografi karakteristik özellikleri ve tiroid
ince i¤ne aspirasyon biyopsisi ile birlikte sitolojik inceleme gerekmektedir. 

Tiroid Hormonlar›n Metabolik Etkisini De¤erlendiren Testler 

Bazal Metabolik H›z

Tiroid hormonlar› enerji harcamas›n›, ›s› üretimini art›r›rlar,  s›cak
intolerans›na neden olurlar, kalori al›m› ve ifltah artt›¤› halde kilo kayb›na
neden olurlar. Is› üretimi direkt olarak ölçülemedi¤inden oksijen tüketimi
bazal metabolik h›zdan hesaplanmaktad›r. Ciddi hipotiroidide %40 kadar
azalabilir, tirotoksik hastalarda %25-50 artabilmektedir.

Tiroid fizyolojisi 
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Tablo 3.5. Tirotokiskoz ve hipotiroidide biyokimyasal belirteçler.

Artan belirteçler Artan belirteçler

Osteokalsin Kreatinin kinaz (MM)  

‹drar piridinium kollajen çapraz ba¤lar› LDL-kolesterol

Alkalen fosfataz Lp (a)

Atrial natriüretik hormon Plazma norepinefrin 

Sex-hormon ba¤lay›c› hormon Azalan belirteçler:

Ferritin Vasopressin 

von Willebrand faktör

Azalan belirteçler 

LDL-kolesterol

Lp (a)

Resim 3.1a-d. Tiroid sintigafisi. (A) Normal fonk-
siyon gösteren tiroid. (B) Sa¤ lobda so¤uk nodül,
(C) Toksik adenom; (D) Multinodüler guatr.

A B

C D



Biyokimyasal Belirteçler

Nadiren tiroid disfonksiyonu iliflkili olmayan baflka bir hastal›¤›n tetki-
ki yap›l›rken tan› koymakta ifle yarar2 (Tablo 3.5).
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Tiroid hormonunun geliflmeye olan önemli etkisi nedeniyle, tiroid
hormon bozukluklar› uzama ve iskelet sistemi geliflimini olumsuz etkiler.
Bunun yan› s›ra hem hipotiroidi, hem de hipertiroidi 3 yafl›ndan önce
olursa beyin geliflimini bozar ve çok önemli kognitif bozukluklara neden
olur.1 Bu bölümde bu nedenlerle hem tiroid hormon bozukluklar›, hem
de tiroidin yap›sal hastal›klar› bir arada incelenecektir.

Tiroid Embriyolojisi ve Maturasyonu

Tiroid gland›, primitif farinks taban›ndan oluflan ve T4 salg›layan follikü-
ler hücrelerin ve dördüncü faringeal pofltan geliflen ve kalsitonin salg›layan
parafolliküler hücrelerin birleflimiyle oluflur. ‹ntra uterin onuncu haftada
a¤›z taban›ndaki yerinden boyundaki yerine tiroid yer de¤ifltirir. Bu kaudal
yer de¤ifltirme s›ras›nda faringeal k›s›m kontrakte olup dar bir sap olarak ka-
l›r; daha sonra atrofiye u¤rayan ve kaybolan sap tiroglossal duktustur. Tiroi-
din bu kaudal göçü s›ras›nda oluflan problemler daha sonraki yaflamda ken-
disini tiroglossal duktus kisti veya ektopik tiroid olarak gösterebilir.2

Onuncu intrauterin haftadan itibaren fetal kanda TSH, T4 ve T3 ölçüle-
bilir. Bu ölçülen miktarlar›n bir k›sm› transplasental geçen anne hormon-
lar› olsa da (TSH transplasental geçemese de T4 ve T3 geçer); fetusta tiro-
id aktivitesi oldu¤u kesindir. Bu aktivite do¤uma kadar artarak devam
eder. T3 ve T4’ün plasentadan geçmesi gibi; iyot ve baz› ilaçlar da (propil-
tiourasil ve metimazol gibi) plasentadan kolayca geçer. Bu nedenle anne-
ye ait tiroid hastal›klar› tedavi edilirken fetusun tiroidi ciddi hasar görebi-
lir.3,4

Bebek do¤ar do¤maz, neonatal TSH yükselir ve T3 T4 üretimi bafllar.
Prematür bebeklerde özellikle de 30 haftadan erken do¤anlarda ise hipo-
talamik pitüiter aks›n tam geliflmemesi nedeniyle bu üretim yetersiz kal›r.1,4

Yenido¤anda Tiroid Hastal›¤›

Konjenital Hipotirodi

Do¤umsal hipotiroidi, yenido¤an›n bilinen en s›k tedavi edilebilen
mental retardasyon sebebidir. Klinik olarak ilk bak›flta anlaman›n kolay ol-
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mamas› ve tedaviye erken bafllanmad›¤› taktirde mental retardasyonun

kaç›n›lmaz olmas› nedeniyle yenido¤an tarama programlr› aras›nda hipo-

tiroidi araflt›rmas› da vard›r. Özellikle endemik iyot eksikli¤i olan bölgeler-

de bu tarama çok önemlidir. Taramada en s›k T4 ölçümü kullan›l›r. Do-

¤um sonras› 3-4. günlerde bu test yap›lmal›d›r; erken taburculuk tarama-

n›n yap›lamamas›n›n en s›k nedeni olmaktad›r. Tarama d›fl›nda klinik ola-

rak konjenital hipotiroidiyi yakalamak için dikkat edilmesi gereken bulgu-

lar aras›nda; büyük dil, kal›n sesle a¤lama, göbek f›t›¤›, hipotoni, so¤uk el

ve ayaklar, halsizlik say›labilir. Bunun yan› s›ra uzam›fl gebelik, kab›zl›k, hi-

potermi, genifl anterior fontanel de görülebilecek bulgular aras›ndad›r.5

Hipotiroididen flüphelenilip, düflük T4 ve yüksek TSH de¤eri tespit

edilir edilmez hasta uygun tan›sal de¤erlendirme ve uygun tedavi için ço-

cuk endokrinoloji uzman›na sevk edilmelidir. 

Konjenital Hipertiroidi

Do¤umsal hipotiroidinin aksine, hipertiroidi genelde geçicidir ve en

çok Graves hastal›¤› olan annelerin bebeklerinde (%2-3’ünde), transpla-

sental TSH reseptör uyar›c›s› antikorlar›n geçifliyle ortaya ç›kar. Bebekte

taflikardi, proptozis, kilo alma zorlu¤u ve huzursuzluk vard›r. Bu durum 2-

3 ayda antikorlar›n metabolize olmas› sonras› düzelir. Nadirde olsa kal›c›

olan yenido¤an hipertiroidisi ise antitiroid ilaçlar ile tedavi edilmelidir.6

Adölesanda Tiroid Hastal›klar›

Hipotiroidi

Çocuklukta hipotiroidi sinsice geliflir. Tan› konana kadar da uzun za-

man geçebilir. Guatr varl›¤›n›n muayenede görülmesi veya büyüme geri-

li¤i nedeniyle tan› konur. Kilo al›m›, uzamamaya göre daha normal oldu-

¤undan genelde bu çocuklar kilolu görünürler. Okul baflar›lar› etkilenme-

yebilir, so¤uk intolerans› gibi klasik hipotiroidi bulgular› da vard›r. Puber-

te ise gecikir. Taramada TSH ölçümü en iyi yöntemdir. Sekonder veya ter-

siyer hipotiroidide ise TSH ölçümü yarar vermez, hem serbest T4 hem de

TSH’n›n düflüklü¤ünün gösterilmesi gerekir.7

Hipotiroidiye yol açan de¤iflik hastal›klar vard›r bunlar›n ay›r›c› tan›la-

r›n›n yap›lmas› ve uygun replasman tedavisi için hasta endokrinolo¤a

yönlendirilmelidir.

A¤r›l› Tiroid

Tiroid lojunda a¤r› akut veya subakut tiroidit bulgusudur. Akut tiroidit-

te tiroid çok a¤r›l›d›r, yüksek atefl vard›r. Tiroid fonksiyonlar genelde nor-

maldir. Ultrasonografiyle apse olmad›¤›ndan emin olunmal› ve parenteral

antibiyotikle hasta tedavi edilmelidir. Apse olmas› durumunda insizyon ve

drenaj gerekir.8
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Subakut tiroiditte ise genelde viral bir üst solunum yolu infeksiyonu son-
ras› tiroide hassasiyet; bafllang›çta tirotoksikoz; sonras›nda hipotiroidi faz›
ve sonunda ötiroid guatra giden bir süreç vard›r. Hipotiroidi dönemi replas-
man gerektirmeyecek kadar k›sa sürer ve genelde tam remisyon görülür.1,8

Hipertiroidi

Çocukta adölesan dönemde görülen hipertiroidinin nedeni %95 oran-
da Graves hastal›¤›d›r. Graves hastal›¤› TSH reseptörüne ba¤lan›p TSH et-
kisi yapan antikorlar›n neden oldu¤u bir otoimmün hastal›kt›r. K›zlarda
daha çok görülür, di¤er otoimmün hastal›klarla beraber (tip 1 diyabet, Ad-
dison hastal›¤›) ve Down sendromunda daha çok görülür. Hipertiroidi na-
diren de aktif tiroid adenomu, McCune-Albright sendromu, hipofiz adeno-
mu gibi durumlarda da nadiren görülür.9

Hastalarda klinik eriflkin hipertiroididen farkl› de¤ildir. Tedavide de
antitiroid ilaçlar, cerrahi veya radyoaktif iyot tedavisi seçilir. 

Tiroid Nodülleri

Tiroid kanserleri çocukta çok nadirdir.10 Genel kan› olarak eskiden ço-
cuklarda tiroid nodüllerinin yüksek oranda (%30) kanser oldu¤u yönün-
deydi; günümüzde bu oran›n eriflkindekinden farkl› olmad›¤› (%5-10) bi-
linmektedir.1,10 Bu konu de¤iflik makalelerde farkl›l›k göstermektedir; ço-
cuklarda nodüllerde eriflkine göre 4 kat daha fazla oranda kanser oldu¤u-
nu iddia edenler de vard›r. Kesin olan bir durumsa, çocuklarda hastal›k ta-
n› kondu¤unda genelde daha ileri evrelerde ve boyunda lenf nodu metas-
tazlar›ylad›r. Bunun nedeni çocukta tiroid nodülünün nadir olmas› nede-
niyle üzerinde durulmamas› ve lenf nodlar›n›n üst solunum yolu infeksi-
yonlar› nedeniyle de s›k büyümesi ve akla tümörün zaman›nda gelmeme-
sidir.10

Tiroid kanserlerinin ço¤unlu¤u sporadiktir; genetik olarak geçifli bili-
nen medüller karsinoma d›fl›nda tiroid kanserine yol açt›¤› kesin olarak bi-
linen en önemli faktör radyasyona maruz kalmakt›r. Günümüzde nadir ol-
sa da baflka nedenlerle özelliklede terapötik dozun alt›nda verilen radyo-
terapiye ba¤l› tiroid kanseri geliflti¤i kesin olarak bilinmektedir. Çernobil
kazas› sonras› etkilenen bölgede yaflayan çocuklarda artm›fl oranda tiroid
kanseri görülmektedir.11

Çocuklarda da nodüllerin ço¤unlu¤u folliküler adenoma veya kolloi-
dal kistlerdir. Tiroid içinde kalm›fl bir duktal kist veya tek tarafl› konjenital
agenez yüzünden di¤er taraf›n nodül gibi görünmesi çocukta karfl›lafl›la-
bilecek di¤er durumlard›r.

Tiroid nodülleri olan çocular›n ço¤u asemptomatiktir; bu kitleler rutin
muayene s›ras›nda veya anne-baba taraf›ndan fark edilir. Tiroid kanseri ta-
n›s› alan çocuklar›n ancak yar›s› nodül nedeniyle tan› al›r; kalan yar›s› ise
boyunda lenf nodu ortaya ç›kmas› ve bunun incelenmesi s›ras›nda tiroid
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kanseri tan›s› al›r. Çocuk ve eriflkin tiroid kanserlerinin biyolojik davran›-
fl› da farkl›l›k gösterir. Çocukta daha önce de belirtilen nedenlerle kanser
bafllang›çta çok daha ileri evrededir ancak prognoz sonunda eriflkine gö-
re daha iyidir. Çocuk tiroid kanserlerinde de en s›k görülen papiller tiroid
kanseridir.12

Tiroid nodülüyle gelen çocukta tan› koyarken en kullan›fll› yöntem ul-
trasonografi (USG) ve USG eflli¤inde i¤ne biyopsisidir (‹‹AB).13 Sintigrafi-
nin çocukta hiç yeri yoktur; çünkü eriflkindekinin aksine çocukta s›cak no-
dülde kanser olma flans› yüksektir. ‹‹AB sonucu kanser veya flüpheli ise ta-
n› ve tedavi amaçl› cerrahi; benign ise takip; yetersiz ise biyopsi tekrar›
önerilmelidir. Doku tan›s› olmadan cerrahi tedaviye yönelmek ve frozen
biyopsiye göre devam etmek çocukta çok önerilmez. Folliküler lezyonla-
r›n ço¤u çocukta papiller kanserdir; ikinci cerrahinin komplikasyon oran›
daha yüksektir. Bu nedenle bafllang›çta ‹‹AB ile doku tan›s› koymak ve
cerrahide total tiroidektomiyi tercih etmek gerekir. 

Bafllang›çta yap›lacak laboratuar testleri aras›nda ise TSH, serbest T3 ve
T4 ile kalsitonin ölçümü say›labilir. 

Tiroid kanserinde tedavi çocukta eriflkine göre farkl›l›k göstermez.
Önerilen total tiroidektomi, etkilenen lenf nodlar›n›n diseksiyonu; parati-
roidler ve rekürren laringeal sinirlerin korunmas›d›r. Cerrahi sonras› I131

ve ömür boyu tiroid hormon replasman› önerilir.10,14 Her ne kadar ‹‹AB ve
cerrahiye patolojik tan›yla girmek önerilse de bu her zaman mümkün ol-
maz. E¤er hastaya tan› amaçl› hemi tiroidektomi yap›lm›fl ve patolojik tan›
diferansiye tiroid kanseri olarak rapor edilmiflse ne yap›lmal›d›r? E¤er
kanser oda¤› küçükse takip eriflkinde bir seçenek olabilmektedir; ancak
çocuklarda flimdiye kadar elde edilen bilgiler hastal›¤›n daha çok multifo-
kal oldu¤u, daha çok lenf nodu ve akci¤er metastaz› yapt›¤› yönündendir.
Bu nedenle tiroid dokusunun kalan›n› da almak gerekir. I131 tedavisinin et-
kinli¤i için geride tiroid dokusunun mümkün oldu¤unca az (idealde hiç)
kalmas› gerekir. 

I131 tedavisi ço¤u klinik taraf›ndan postoperatif dönemde önerilmekte-
dir. Bunun istisnas› olan yay›nlar mevcuttur; örnek olarak Mayo klinik seri-
sinde 1.5 cm’nin alt›ndaki tümörlerde radikal cerrahi sonras› sadece izlem
uygulanm›fl; bu hastalardan pulmoner metastaz olanlar d›fl›ndakilere I131 te-
davisi uygulanmam›flt›r.10 Radyoaktif iyot (RAI) tedavisini savunanlar; total
tiroidektomi sonras›nda bile tiroid yata¤›nda RAI tutulumu oldu¤unu; tiro-
id kal›nt›s›n›n da hem taramada nüks takibini zorlaflt›rd›¤› hem de gerekti-
¤inde verilecek I131 tedavisinin etkinli¤inin az olaca¤›n› iddia etmektedirler.
Ancak RAI tedavisi çocukta eriflkine göre farkl›l›klar göstermektedir, doku-
daki I131 konsantrasyonu daha yüksek olmakta; çevre organlara yak›nl›k ne-
deniyle de di¤er organ etkilenmeleri fazla olmaktad›r. Bu nedenle doz ayar-
lamas› çok önemlidir. Özellikle pulmoner metastazlar tedavi edilirden pul-
moner fibrozise yol açmamak gerekmektedir. 
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Prognoz

Çocuk tiroid kanserleri bafllang›çta ileri evrede olmakta; yüksek oran-
da bölgesel lenf nodu metastaz› ve çok say›da pulmoner mikrometastaz-
lar görülmektedir. Buna ra¤men prognoz çok iyidir. Hastan›n tedavi son-
ras› dikkatli bir flekilde hayat boyu izlenmesi gerekir.

Özet ve Önemli Noktalar

• Çocukta tiroid kanseri nadirdir.

• Ço¤unlu¤u papiller kanserdir.

• Kanserler daha büyük, agresif ve lokal invazivdir.

• Yüksek metastaz oran› vard›r (%50-90 lenf nodu, %15-30 pulmoner).

• Bunlara ra¤men neredeyse hiçbir çocuk bu kanserden ölmez.

• 10 yafl›ndan küçüklerde agresiflik ve rekürrens daha fazlad›r.

• Total tiroidektomi seçilen cerrahi tedavidir.

• Çok küçük ve tek odakl› tümörler d›fl›nda I131 tedavisi önerilir ve ba-
zen tekrar dozlar gerekebilir.
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Bu bölümde benign tiroid hastal›klar›n› s›ras›yla tiroid nodüllerine
yaklafl›m, konjenital tiroid bezi anomalileri, hipertiroidizm ve tirotoksikoz
ile tiroiditler bafll›klar› alt›nda inceleyece¤iz.

Tiroid Nodüllerine Yaklafl›m

Tan›m

Tiroid nodülleri jelatinimsi kolloid materyalden zengin olup, çevre do-
kudan farkl› yap›da ve radyolojik olarak etraf tiroid parenkiminden ay›r›-
labilir lezyonlard›r.1 Nodüller aras›nda normal tiroid dokusu mevcuttur ve
tam bir kapsülleri yoktur.

S›kl›k

‹yot al›m›n›n yeterli oldu¤u ülkelerde tiroid nodülü prevalans›n›n %5-
10 aras›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. Otopsi çal›flmalar›nda tiroid no-
dülü s›kl›¤› yaklafl›k olarak %50 olarak tespit edilmifltir. Asemptomatik kifli-
lerde yap›lan taramalarda ise palpable nodül oran› %21, ultrason ile tespit
edilen nodül oran› ise %67 olarak bulunmufltur. Yine ülkemizde tiroid has-
tal›¤› oldu¤u bilinen 1831 hastada yap›lan bir çal›flmada, hastalar›n %67’si-
nin ötiroid ve diffüz guatrl›, %33’ünün nodüler guatrl› oldu¤u görülmüfl-
tür.2 Tiroid nodülü kad›nlarda (20-40 yafl) erkeklere göre 2 kat fazlad›r. 

Klinik Önem

Tiroid kanseri hastalar›n›n %70-90’›n›n tiroid nodülü ile baflvurdu¤u
unutulmamal›d›r. Tüm tiroid nodüllerinin yaklafl›k olarak %5-10’unun ti-
roid kanseri olmas› nedeni ile, tiroid nodülleri tiroid kanserini hariç tut-
mak için mutlaka araflt›r›lmal›d›r.

Hikayede Sorgulanmas› Gerekli Özellikler

• Yafl

• Cinsiyet

• Bafllang›ç ve büyüme h›z› (anaplastik karsinom!)

• Radyasyon

Benign Tiroid
Hastal›klar›
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• Aile hikayesi (nodül, tiroid kanseri, MEN II, Gardner, Werner sen-
dromlar›)

• Geçirilmifl tiroid cerrahisi

• Ses k›s›kl›¤›

• Öksürük

• Yutma güçlü¤ü

• Dispne, stridor

• Boyunda flifllik

• Nodülde sertlik 

Fizik Muayene Bulgular›

• Boyun muayenesi:

- Nodülün özellikleri

- Lenf nodlar› (özellikle VI. bölge!)

- + Pemberton bulgusu; superior vena cava sendromu (retrosternal
multinodüler guatr [MNG], tiroid kanseri!)

- A¤r›

- Cilt (hiperemi)

• Larenks muayenesi (vokal kord mobilitesi)

• Atefl

• Kalp at›m h›z›

• Solumum say›s›

• Göz muayenesi (ekzoftalmi, Graves hastal›¤›)

• Ellerde tremor

• HT (MEN sendromu, hipertiroidi)

Tiroid Fonksiyon Testleri

Tiroid patolojisi olan bir hastada hastan›n metabolik durumu ve etyo-
lojiyi araflt›rmak için laboratuar çal›flmas› istenmektedir. TSH ölçümü bi-
rinci durumu belirlemek için idealdir. Hipotalamus-hipofiz-tiroid aks›nda-
ki bütünlü¤ün bilinmesinde TSH en iyisidir. Ötiroid bir hastada TSH sevi-
yesi 0.3-5.0 mU/L’dir. 

Tiroid nodülü olan hastalar›n ço¤u ötiroiddir. Ayr›ca tiroid kanserle-
rinde de genelde serum ST3 ve ST4 düzeyleri normaldir ve tan›da spesifik
bir de¤erleri yoktur (American Thyroid Association). Soliter toksik nodül,
toksik MNG, Graves hastal›¤›, baz› tiroid kanserindeki (özellikle foliküler)
nodülde hipertiroidi, veya Hashimoto zeminindeki lenfomada hipotiro-
idiye rastlanabilir.

Tiroid Ultrasonografisi 

Tiroid ultrasonografisi (USG), tiroid sintigrafisi (STG) veya bilgisayarl›
tomografiye (BT) göre anatomik detaylar› (fonksiyonlar› de¤il) daha iyi
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gösterebilir. Ayr›ca nodülün büyüklü¤ü, lokalizasyonu ve malignensi ile il-

gili flüpheli durumlar› bize sunabilir. Genel olarak nonpalpable (<1 cm)

nodülleri tespit etmede faydal›d›r. Bugün yüksek çözünürlüklü USG ile 3-

4 mm solid, 2 mm kistik nodüller tespit edilebilmektedir. ‹lave olarak so-

lid, kistik ve mikst yap›da nodüllerin ay›r›m›nda ve tiroid bezinin kan ak›-

m›n›n görüntülenmesinde faydal›d›r.

USG’de Malignensi Kriterleri

• Halo iflaretinin kaybolmas›

• Solid lezyon ve hipoekojenite (etraf›ndaki parenkime göre)

• Heterojen eko yap›s›

• ‹rreguler kenarlar veya iyi tan›mlanmam›fl

• Mikrokalsifikasyonlar (nonspesfiktir %10-15; benign veya malign

hastal›kta görülebilir)3

• Bez d›fl›na yay›l›m

• fiekil olarak boyun enden daha uzun olmas›

• Tip III vasküler pattern (Kan ak›m› yok ise Tip I, nodül etraf›nda kan-

lanma var ancak nodül içinde az ya da yok ise Tip II, nodül etraf›nda

kanlanma az ya da yok ancak nodül içinde kanlanma var ise Tip III)

Tiroid Sintigrafisi (STG)

Tiroid bezi taraf›ndan tutulan radyoaktif maddenin (I131, TC99,

I123,TL201) görüntülenmesi ile tiroid nodüllerinin say›s›, büyüklü¤ü, yerlefli-

mi ve fonksiyonlar› hakk›nda bilgi edinmek mümkündür. Nonfonksiyone

nodüller, hipofonksiyone (so¤uk) olarak görülürler ve ileri araflt›rma için

ince i¤ne aspirasyon biyopsisine (‹‹AB)’sine ihtiyaç duyulur.

So¤uk nodül olarak nitelendirilmesi için >1 cm olmas› ve parenkimaya

oranla %20 daha az tutulum göstermesi gerekir. Bu nodüllerde karsinom

oran› yüksektir (%12-35).4,5 Otonom nodüller ise hiperfonksiyone (s›cak)

görülürler. Tüm nodüller içinde görülme oran› %2-6’d›r. Bu nodüllerde

karsinom oran› %1-4’tür.5

Tiroid Patolojilerinde Sintigrafinin Yeri

• Otonom bir nodülün tan›nmas›

• ‹‹AB’de foliküler lezyon tan›s›nda fonksiyonun araflt›r›lmas›

• Substernal guatr araflt›rmas›nda

• Rejyoner metastazlar›n belirlenmesinde (+boyun LAP)

• Geliflimsel anomalilerin tanmlanmas› (ektopik tiroid)

• Uzak metastazlar›n tan›nmas› (kemik, akci¤er)

• Bugün genelde ‹‹AB sonras›nda ve tiroid fonksiyon sonuçlar›na gö-

re ihtiyaç durumunda istenmektedir.

Benign tiroid
hastal›klar›
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Di¤er Radyolojik ‹ncelemeler

• Akci¤er grafileri (ön-arka, yan)

• Xeroradyografi

• Kontrastl› farengo-özafagografi

• Kontrastl› BT

• Kontrastl› MRI (‹‹AB’de flüpheli olan, 5 mL’den büyük nodüllerde
%84 sensivite, %100 spesifite göstermektedir).

BT ve MRI için malignite kriterleri:3

Belirsiz s›n›rlar, bez d›fl›na yay›l›m, lenf nodu tutulumu, çevre dokula-
r›n invazyonu.

‹‹AB Teknikleri

Örne¤in al›nmas›:

• Klasik 20-25 gauge i¤ne ile uygulanan teknik

• Sadece i¤ne ucu ile yap›lan teknik

• Özel enjektör ile örnek al›nan teknik

Preparat›n Haz›rlanmas›

1. Havada kurutma: Diff-Quick ve May Grünwald metodlar› için uy-
gundur. Medüller karsinom ve lenfoid tümörlerde faydal›d›r.

2. Yafl yayma: %95 alkolle fikse edilmelidir. Papanicolaou boyas› ile
uygulan›r. Papiller karsinomlar için uygundur.

Sensivite ve Spesifite

‹‹AB’sinin do¤ruluk oran› %95’ten fazlad›r. 18 bin hastay› içeren çok
merkezli bir çal›flmada tiroid kanseri için sensivitesi %83, spesifitesi %92
olarak saptanmflt›r. Ayn› çal›flmada flüpheli bildirilen lezyonlar›n %20’sin-
de malignite saptanm›flt›r. Nodül >3 cm ise bu oran %30’a ç›km›flt›r.6 ‹‹-
AB’si sonucu veriyorsa sensivitesi ve spesifitesi % 100’e varmaktad›r. Bu
da cerrahi giriflimi gerekli k›lar.7

Yanl›fl pozitiflik oran› % 0.7’dir. Nodül benign (makrofoliküler) olma-
s›na ra¤men sonucun malign, flüpheli veya belirsiz olarak rapor edilmesi-
dir. Genellikle mikrofolliküler adenomlarda fokal hiperplaziye veya deje-
nere adenomlarda sellüler atipiye ba¤l›d›r.3 Yanl›fl negatiflik oran› %5 ci-
var›ndad›r. Ço¤unlukla yanl›fl örneklemeden kaynaklanmaktad›r.8

‹‹AB s›n›flamas› 

American Thyroid Association:

• Nondiagnostik/teflhisi olmayan sitoloji

• Indeterminated/ flüpheli veya belirsiz

• Benign

• Malign (cerrahide <%95 malignensi riski)
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National Cancer Institute:

‹lave olarak;

1. fiüpheli malignensi (%50-75 malignensi riski)

2. Foliküler lezyonun belirlenemeyen önemi (%5-10 malignensi riski)

3. Foliküler veya hurthle cell neoplazman›n belirlenemeyen önemi
(%15-25 malignensi riski)

Nondiagnostik / Teflhisi Olmayan Sitoloji (NDS)

Sitolojik yeterlilik için kriter: Nodülden elde edilen en az 2 aspirattan, yi-
ne en az 6 tane foliküler hücre grubunun elde edilmesi ve bunlar›n her biri-
nin 10-15 hücreyi içermesi gereklidir.9 ‹lk NDS’den sonra ‹‹AB’si mutlaka
USG eflli¤inde yap›lmal›d›r. Baz› biyopsiler tekrara ihtiyaç gösterir.10 Tekra-
ra ra¤men sonuç ayn› (%7) ise malignite olabilir. Özellikle kistik nodüllerde
yak›n izlem veya cerrahi, solid nodüllerde ise cerrahi tercih edilebilir.11

Indetermined / Belirsiz Sitoloji

Foliküler veya Hurthle cell malignensi (malignensi riski %15-30), foli-
küler lezyon veya sellüler atipi (malignensi riski %5-10) tam belirlenemez-
se;12 BRAF, RAS, RET/PTC, Pax8-PPARy, galectin-3 gibi moleküler belirleyi-
cilerin malignensi aç›s›ndan araflt›r›lmas› önerilmekte.13 Ayr›ca FDG-PET
scan'i de öneren çal›flmalar var.14

Nodül Tipleri

Kistik Nodüller

Kistik nodüller genellikle içi kolloid s›v›s› ile dolu benign makrofolli-
küler nodüllerdir. Kistik nodüllerin kanser riski için bir fikir birli¤i yoktur.
Bir çal›flmada pür kistik nodüllerin (tüm nodüller içinde <%2) beklenme-
yen flekilde malignensi oran› yüksek bulunmufltur.15 Bu nodüllerde kistik
s›v›n›n aspirasyonu ve sitolojik analizleri mutlaka yap›lmal›d›r. Kistik no-
düllerde tekrarlayan s›v› birikimi varsa (%60-90 hastada) cerrahi tedavi ve-
ya en az 2 kür perkutan ethanol tedavisi önerilmektedir. Her iki yöntem-
de literatürde baflar›l› bulunmaktad›r.

Mikst Nodüller

Mikst nodüllerin solid ve kistik komponentleri mevcuttur. ‹‹AB’si ge-
rekti¤inde nodülün solid bölümünden yap›lmal›d›r. Semptomatik hasta-
larda kistik bölümün aspirasyonu ile kist boflalt›labilir.

Otonom Nodüller

TSH düflük veya s›n›ra yak›nsa otonom nodül düflünülür. TC99 veya I123

ile tiroid STG’si yap›lmal› ve nodül USG ile de¤erlendirmelidir (>1-1.5 cm
nodül). Bu tetkiklerle otonom nodülün fonksiyonu araflt›r›l›r. Nodül izo-
foksiyone veya nonfonksiyone ve flüpheli USG ile birlikte ise ayr›ca ‹‹AB
düflünülür.

Benign tiroid
hastal›klar›
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Otonom nodül hipertiroidiye neden oluyorsa radyoaktifiyot veya cer-
rahi giriflim ile tedavisi zorunludur ve bu giriflim genellikle antitiroid ilaç-
la tedavi sonras› yap›l›r. Büyük otonom nodülü olan (nodül 3 cm veya da-
ha büyük) hastalar›n %20 kadar› hipertiroid olmaktad›rlar.16 Bu nodüllerin
radyoaktifiyot ile tahrip edilmeleri hem gelecekte olabilecek hipertiroi-
dizm riskini hem de mevcut subklinik hipertiroidizm riskini azaltacakt›r.

Multinodüler Guatra Yaklafl›m

Yap›lan son araflt›rmalarda MNG’da malignensi riski soliter nodülle ay-
n› oranda bulunmufltur.17,18 Bu hastal›kta USG’de flüpheli nodülden önce-
likle örnekleme al›nmal›d›r. USG’de flüpheli nodül yoksa, sadece domi-
nant veya en genifl nodülden ‹‹AB’si yap›lmal› ve di¤er nodüller USG ile
izlenmelidir. Ayr›ca TSH düflükse veya s›n›ra yak›nsa otonom nodülü ekar-
te etmek için tiroid STG önerilir.

Çocuklardaki ve Gebelerdeki Nodüllere Yaklafl›m

Çocuklardaki bir veya daha fazla nodüle (%2) yaklafl›m protokolü erifl-
kinlerle ayn› (American Thyroid Association) olarak haz›rlanm›flt›r. Baz›
çal›flmalarda kanser oran› (%15-20) eriflkinlere göre fazla,19 baz› çal›flma-
larda ise benzer oranlarda20 bulunmufltur.

fiüpheli nodüllerde malignensi oran› gebelerde fazla olarak tespit edil-
mifltir.21 Gebelerdeki nodül de¤erlendirme protokolüde çocuk ve eriflkin
protokolleri ile ayn›d›r, sadece STG yap›lmas› kontrendike kabul edilmifl-
tir. Kesin malignite saptan›rsa operasyonun do¤um sonras›na kalmas› sür-
viyi etkilemedi¤i düflünülmektedir. Ayr›ca operasyonun 2. trimesterde ya-
p›labilece¤ini ileri süren çal›flmalar mevcut.22 fiüpheli veya kesin malig-
nensi durumunda LT4 ile supresyon tedavisi verip do¤um sonras› operas-
yonu öneren otörlerde var.23

Tiroid Supresyon Tedavisi

Tiroid hormon supresyon tedavisi benign toksik olmayan guatr›n ve
yeni nodül oluflumunun önlenmesinde efektiftir. Ancak, T4 tedavisi soli-
ter nodüllerin %17-25 kadar›nda nodülü küçültmede (%50’den fazla) etki-
li olabilmektedir. Tedavi s›ras›nda nodül büyüyorsa kanseri d›fllayabilmek
için cerrahi düflünülmelidir. 

American Thyroid Association protokolünde iyot al›m› yeterli popu-
lasyonda tiroid supresyon tedavisini rutinde önerilmemekte, ancak iyot
al›m› yeterli de¤ilse yap›labilir denmektedir.

Hangi Laboratuar Testleri ve Görüntüleme 
Modaliteleri Ne Zaman Endikedir?

1. Serum TSH + USG ne zaman yap›lmal›d›r? Tiroid nodülü >1 cm ise
veya FDG PET scan’de diffuz veya fokal tiroid uptake’i varsa bu in-
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celemeler uygundur. TSH yüksekse (‹‹AB endikedir!!) veya TSH dü-
flükse ileri araflt›rma gerekmektedir.

2. Tiroid sintigrafisi (TC99, I123) hangi durumlarda istenmelidir? Serum
TSH’› normalin alt›nda ise nodülün fonksiyonunu de¤erlendirmek
için yap›lmal›d›r. 

3. Tiroglobulin istenmeli midir? Birçok benign hastal›kta da yükselebi-
lir, o nedenle rutinde istenmesi önerilmemektedir.

4. Kalsitonin ölçümü ve pentagastrin stimulasyon testi gereklimidir?
Bu testlerin rutinde yap›lmas› tavsiye edilmemektedir. Ancak tiroid
meduller karsinom için anlaml› olabilir.

Tiroid Nodüllerinde Uzun Takipte En ‹yi Metod Nedir?

‹lk biyopsiden sonra sonuç benign ise 6-18 ay boyunca aral›klarla USG
yap›lmal›d›r. E¤er bu süre sonunda nodül stabil ise her 3-5 y›lda bir USG
tekrarlanmal›d›r. Büyüyen nodüller için ise tekrarlayan ‹‹AB’leri gerekli-
dir. Tekrarlayan biyopsilerde palpasyonla yap›lan ‹‹AB sonuçlar› ile USG
ile yap›lan ‹‹AB sonuçlar› karfl›laflt›r›lm›fl ve yalanc› negatiflik oran› ilk
grupta fazla bulunmufltur.24 Nodül ne kadar büyürse tekrar biyopsi yap›l-
mal›? En uygun olarak nodül boyutunun %20 artt›¤› durumlarda25 veya no-
dül volümünün %50 de¤iflti¤i durumlarda tekrar biyopsi yap›lmal›d›r.26

Tedavide Neler Yap›labilir?

• Tekrarlayan basit kistik nodüllerde cerrahi veya perkutan etanol en-
jeksiyonlar› baflar›l›d›r.27

• Medikal tedavinin yeri nedir? Benign tiroid nodüllerinde s›n›rda dü-
flük iodin al›m›yla birlikte tiroid hormonlar› al›m› TSH’› suprese et-
mekte ve nodülü küçültüp yeni nodül oluflumunu engellemekte-
dir.28

• Ancak yeterli iodin al›m› olanlarda rutin supresyon tedavisi öneril-
memektedir (American Thyroid Association).

• Büyüyen nodüllerde tekrar edilen biyopsiler benign ise kistik nodül-
lerde izlem veya cerrahi, solid nodüllerde cerrahi düflünülmelidir. 

Malignite Aç›s›ndan Hastaya Yaklafl›m

• Sitolojik veya sintigrafik olarak tart›fl›labilir bulgular› olan hastalarda
fizik muayene kanser için flüpheli bulgulara sahipse hasta cerrahiye
verilebilir. 

• H›zl› büyüyen solid tiroid kitleleri benign bile olsalar cerrahi olarak
tedavi edilmelidir.

• Çevre dokuya fikse, sert kitle, obstrüksiyon semptomlar›, servikal
lenfadenopati veya vokal kord paralizisi gibi bulgular kanseri dü-
flündürür.

Benign tiroid
hastal›klar›
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Konjenital Tiroid Bezi Anomalileri

Çocuklarda, neredeyse tüm yetiflkinlerdeki gibi tiroid problemleri gö-
rülebilse de genellikle sonuçlar› çok daha a¤›r ve çözümleri daha zordur.
Bir bebe¤in beyninin büyüme ve geliflmesi için çok fazla zamana ihtiyac›
ve katedece¤i çok mesafe vard›r. Bunun gerçekleflebilmesi için tiroid hor-
mon miktarlar› yeterli düzeyde olmas› gerekir. 

Hipo/hipertiroidi varl›¤› kardiyovasküler sistemi, kas-iskelet sistemini,
okul baflar›s›n› ve çocu¤un davran›fllar›n› etkileyebilir. Ayr›ca bebeklerin
ve küçük çocuklar›n, hastal›k semptomlar›n› dile getirmeleri de pek müm-
kün de¤ildir.

Bu bölümde, bebeklik ve çocukluk ça¤›nda ortaya ç›kan tiroid hasta-
l›klar›n› ele alaca¤›z.

Konjenital Hipotiroidi

Konjenital hipotiroidi tiroid bezinin geliflimsel bozukluklar›ndan veya
do¤umsal tiroid hormon biyosentezinin yap›lamamas›ndan kaynaklanan,
tiroid hormon yetersizli¤i ile karakterize klinik bir durumdur.29

Tiroid bezi intrauterin 16 -17. gestasyon gününde görülebilir. Dördün-
cü faringeal yar›ktan köken alarak 7. haftada normal yerleflim yerini al›r.
Fetal tiroid bezi gebeli¤in 8. haftas›nda faaliyet göstermeye, 10. haftadan
itibaren de iyot yakalamaya bafllamaktad›r. Fetal TRH hipotalamustan 8.
haftadan itibaren, TSH ise hipofiz bezinden 12. haftadan sonra salg›lan›r.
Yirminci haftadan sonra hipotalamo-hipofiz-tiroid aks› tam olarak çal›fl-
maya bafllar. Tiroid folliküler hücre fonksiyonu TSH ve iyot seviyeleri ile
regüle edilir. ‹ntrauterin dönemde özellikle ilk trimesterde bebe¤in ihtiya-
c› olan tiroid hormonu anneden plasenta yolu ile geçen tiroksin ile karfl›-
lan›r. T4 (tiroksin) fetusta iodotironin deiyodinaz enzimi ile T3'e (tiriiodo-
tironin) dönüflür. Fetal hipofiz, beyin ve kahverengi ya¤ dokusunda en-
zim aktivitesi yüksektir.30

Do¤umdan hemen sonra hipotermi ve strese ba¤l› olarak TSH düzeyi
yükselir ve sonraki birkaç günde yavafl yavafl düfler. TSH düzeylerindeki
yükselmeyi T4 ve T3 düzeylerindeki art›fl izler ve genellikle ilk 24 saatte
hormon düzeyleri normalin üzerinde ç›kar. Buna fizyolojik hipertiroidi
denilmektedir. Yenido¤an döneminde tiroid hormon sonuçlar› de¤erlen-
dirilirken bu durum göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu nedenle konjeni-
tal hipotiroidi tan›s› için yap›lacak olan TSH ya da T4 taramalar› do¤um
sonras› 3-5. günlerde yap›lmal›d›r.31,32

Konjenital hipotiroidi yenido¤an döneminde en s›k karfl›lafl›lan endok-
rinolojik sorundur.33 Konjenital hipotiroidi insidans› yenido¤anda 1/3,500-
1/4,000 aras›nda de¤iflmektedir.34 Bu klinik tablonun etyolojik nedenleri
afla¤›daki Tablo 5.1’de s›n›flanm›flt›r. Tiroid sintingrafisinde tiroid dokusu
belirlenemezse vakalar›n %95'inden ço¤u tiroid agenezisidir.35 Ektopik ti-
roid bezi ise sintingrafi ile tesbit edilebilir.36 Tiroid dokusu ultrasonografi-
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de normal lokalizasyonda görülürken sintingrafide görülmez ise TSH blo-
kan antikorlar›n varl›¤› ya da iyot yakalama defekti düflünülmelidir. 

Tedaviye mümkün oldu¤u kadar erken bafllamak önemlidir. Do¤um-
dan sonra ilk üç ay içinde tiroid hormon tedavisine bafllamak zeka gerili-
¤i olas›l›¤›n› önemli ölçüde azalt›r. Laboratuvar yöntemleri ile kesin tan›
konulamayan bebeklerde konjenital hipotiroidiye ait flüphe varsa 3 yafl›na
kadar ötiroidiyi sa¤layacak flekilde hormon replasman› verilmeli, 3 yafl›n-
dan sonra tedavi kesilerek yeniden de¤erlendirilmelidir.34

Ektopik Tiroid

Tiroid gland›n oluflmas› embriyonel hayat›n 17. gününde dil kökünde-
ki endodermal bir hücre ço¤almas› fleklinde bafllar. Bu hücre ço¤almas› fa-
rinksin önünde afla¤› do¤ru uzanan bir kanal halini al›r.7 Bu kanala tirog-
lossal duktus denir. Geliflim sürecinde tiroglossal duktus hyoid kemik kor-
pusunun içinde kal›r. Duktusun alt k›s›mlar› bilobe flekilde geniflleyerek ti-
roid gland›n iki lobunu oluflturur. Tiroglossal duktus, embriyonel hayat›n
5-10 haftalar› aras›nda ortadan kaybolur. Ancak bazen duktusun en alt ucu
geliflmesini tamamlar ve orta hatt›n biraz solunda yerleflen piramidal lobu
oluflturur. Tiroglossal duktusun en üst ucu ise dil kökünde foramen cae-
cum ad› verilen bir çukurluk fleklinde kal›r (fiekil 1.3).

Benign tiroid
hastal›klar›

53

Tablo 5.1. Konjenital hipotiroidi nedenleri.

1. Kal›c› hipotiroidizm
a. Tirodin disgenezisi (4,500)

Agenezi
Hipoplazi
Ektopi

b. Embriyogeneziste genetik defektler
c. TSH reseptör mutasyonu
d. Dishormonogenezis (30,000)

‹yot transport defektleri, iyot oksidasyon defektleri, trioglobulin sentez defektleri, 
iyodotirozin defektleri

e. Konjentinal toksoplazmozis
f. Hipotalamo-hipofizer hipotiroidizm (1/50,000-1/100,000)

Multiple hipotalamik hormon eksilikleri (idiyopatik, ailesel)
Orta hat defektleri ile birlikte

‹zole TRH eksikli¤i
‹zole TSH eksikli¤i
TSH b-subunit mutasyonu

g. Tiroid hipotiroidizm

2. Geçici Hipotiroidizm:
a. ‹yod eksikli¤i
b. yatrojenik (maternal veya neonatal iyot al›m›, maternal antitroid ilakç kullan›m›)
c. Geçici dishormonogenezis (oksidasyon defektleri)
d. Konjenital nefrozis
e. ‹diyopatik yüksek TSH (hipertiropinemi)

‹zole ve Down senromu ile birlikte
‹dyopatik primer hipotiroidizm



Tiroglossal duktus afla¤› do¤ru uzanamay›p daha yukar›da geliflimini
tamamlarsa ektopik tiroid dokusu meydana gelir. Ektopik tiroid en fazla
foramen ceacum bölgesinde olur, ancak dil kökünden diafragmaya kadar
herhangi bir lokalizasyonda oluflabilir. Ektopik tiroid boyun orta hat loka-
lizasyonunda tiroglossal duktus kisti ile kar›flabilir. Normal geliflimden
sapmalar sonucunda total ektopi ve tiroglossal duktus kisti d›fl›nda bafll›-
ca lingual tiroid ve lateral servikal ektopi fleklinde oluflabilir (Tablo 5.2). 

Lingual Tiroid

Lingual tiroid, tiroidin embriyolojik geliflimi s›ras›nda tamam›n›n veya
bir k›sm›n›n afla¤›ya iniflindeki bozukluk ile iliflkili nadir bir konjenital
anomalidir. Dil kökünde ve vallekulan›n önünde, orta hatta, saps›z, hassas
olmayan, k›rm›z›ms› bir kitle olarak yer al›r. S›kl›kla benigndir ve orofa-
rinkste yerleflir, di¤er tiroid anomalileri gibi kad›nlarda fazlad›r. Disfaji,
disfoni, dispne, öksürük ve hemoraji s›k görülen semptomplard›r.37 Gebe-
lik s›ras›nda tiroid hormonlar›ndaki artmaya ba¤l› belirginleflebilir. 

Lingual tiroid squamöz epitelle kapl›d›r ve bol miktarlarda ektopik vas-
küler yap›lar içerir. Kitle normal veya immatür tiroid dokusu içerebilir ve
bu fonksiyonel veya disfonksiyonel olabilir. Önemli olarak ektopik tiroid
dokusu sadece sintigrafi ile tespit edilebilir. Bu yüzden preoperatif tiroid
uptake çal›flmas› yap›lmal› ve dokunun fonksiyonu ve normal servikal lo-
kalizasyonlar› incelenmelidir. Ultrasonografi ise sadece normal tiroid do-
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1. Median Tiroid Dokusu:
• Lingual tiroid
• Tiroglossal duktusun tiroidin piramidal lobu ile birlikteli¤i
• ‹ntratrakeal/intralaringeal
• Kardiyak tiroid
• Mediastinal tiroid
• Embriyolojik nodal rest

Tablo 5.2. Ektopik tiroid dokusu.

2. Lateral Tiroid Dokusu:
a. Parakistik Tiroid Nodülü:

• Ekzofitik tiroid nodülü
• Metastatik papiller kanser
• Embriyolojik nodal rest

b. Ovarian Tiroid:
• Teratoma
• Struma ovarii
• Sturumal karsinoid

3. Di¤er Ektopik Lokalizasyonlar:
• Duodenum
• Safra kesesi
• Hepatik porta
• Adrenal gland
• Sella tursika



kusunun do¤al lokalizasyonunda olup olmad›¤› hakk›nda bilgi verebilir.

Bir çal›flmada konjenital hipotiroidili 40 çocu¤un 11 tanesinde lingual ti-

roid tespit edilmifl ve bunlar›n 7 tanesinde de tiroid normal lokalizasyo-

nunda tespit edilmemifltir.38

Cerrahi; kontrolsüz hipertrioidizm, hemoraji, semptomatik büyüme

veya malignite düflünülüyorsa endikedir. Transhyoid veya transoral yakla-

fl›mla eksizyon yap›labilir. 

Lateral Ektopik Tiroid

Lateral aberan tiroid servikal tiroid dokusunun jiguler venin lateralin-

de yerleflmesi olarak tan›mlanabilir. Eskiden cerrahi otörler lateral ektopik

tiroid dokusunu, metastatik tiroid dokusu olarak kabul etmifllerdi. Ancak

zamanla baz› çal›flmalarda bunun non-malign histolojiye sahip normal ti-

roid dokusu oldu¤u görüldü. 

‹lginç olarak kitlenin jiguler venin medialinde ise benign, lateralinde

ise metastatik malign karakter tafl›yabilece¤i belirtildi. Baz› lateral ektopik

tiroid dokusunda lenf nodu ile birliktelik görülebilir. Yine bu tiroid doku-

su 4. brankial ark anomalileri ile beraber olabilir.39

Bu ektopik tiroid dokusunda nodül varl›¤› sürpriz de¤ildir. Ektopik

dokunun histolojik analizi yap›ld›ktan sonra cerrahi tedavide, ipsilateral ti-

roid lobu, ektopik dokuya ulaflmada k›lavuz olarak kullan›labilir. E¤er ek-

topik tiroid dokusunda veya nodülünde papiller karsinom mevcutsa ipsi-

lateral tiroid lobektomi ile ismusektomi veya tiroidektomi yap›lmal›d›r. 

Di¤er Ektopik Tiroid Bölgeleri

Overian stroma teratom içinde tiroid differansiyasyon gösterbilir. Ove-

rian teratomada normal tiroid dokusu görülmesi ola¤an gibidir. Bu tiroid

dokusunda malignensi nadir olarak görülür. Ancak, bu vakalarda karsino-

id tümör varl›¤› olabilece¤i unutulmamal›d›r.39

Tiroid dokusu duedenum submukozas›, safrakesesi, hepatik porta ve

adrenal gland gibi vücudun baflka bölgelerinde de bulunabilir. Ayr›ca bir

vakada sella tursikada folikler tümör varl›¤› bildirilmifltir (Tablo 5.2).

Tiroglossal Duktus Kisti 

Tiroglossal duktus kistleri (TDK) embriyonel hayat›n 17. gününde dil

kökünden bafllay›p afla¤› do¤ru uzanacak olan tiroid doku art›¤›ndan

meydana gelirler.7 Tiroid normal yerinde olufltuktan sonra, tiroglossal

duktus kaybolmay›p kistik bir hal al›rsa, buna tiroglossal duktus kisti de-

nir. TDK en s›k (%75) görülen konjenital boyun kitlesidir. Genellikle 10

yafl alt›nda görülür. Ancak hastalar›n %35'i 30 yafl üzerindedir. Kitle %90

oran›nda orta hatta, %10 oran›nda ise hafif lateraldedir. Lateralde ise %95

soldad›r.37
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Konjenital bir hastal›k olmas›na ra¤men kistin geç olarak ortaya ç›kma-
s›n›n sebebi, embriyonel hayatta kaybolmayan tiroglossal duktus epitelyal
art›klar›n›n, geçirilen üst solunum yolu infeksiyonlar› taraf›ndan stimüle
edilerek büyümesidir. TDK, tiroglossal duktusun yolu boyunca foremen
çekumdan üst mediastene kadar herhangi bir yerde görülebilir. En s›k in-
frahyoid bölgede (%60.9) ortaya ç›kar. Ancak intralingual (%2.1), suprah-
yoid (%24.1), suprasternal (%12.9) yerleflimlide olabilir.40 TDK’i spontan
veya cerrahi olarak d›flar› aç›l›rsa buna tiroglossal fistül denir. Ancak ger-
çek bir fistül olmad›¤› için tiroglossal sinüs de denir. 

Kist epiteli genellikle kpsödostratifiyesilyal› kolumnar epiteldir ancak
squamöz epitelde görülebilir. Kist duvar›nda müköz glandlar ve ektopik
tiroid dokusu bulunabilir. Squamöz epitelden kaynaklanan malign deje-
nerasyon bildirilmifltir. 

TDK s›kl›kla a¤r›s›z, mobil ve yumuflak bir kitle olarak karfl›m›za ç›kar.
Nadiren hyoid kemik ile tiroid kartilaj aras›na s›k›fl›rsa fikse olabilir. ‹nfek-
te oldu¤unda a¤r›, ciltte hiperemi ve odinofaji geliflir. Kistin tiroglossal
duktus ile olan ba¤lant›s›, dilin öne-arkaya hareketleri ve yutma s›ras›nda
mobilizasyona neden olur. 

TDK'n›n ay›r›c› tan›s› dermoid kist, brankial yar›k kisti, sebase kist,sub-
mental lenfadenomegali, lipom, ektopik tiroid dokusu, tiroid nodülü, tük-
rük bezi tümörleri ile yap›lmal›d›r. Ay›r›c› tan› bazen ‹‹AB'yi gerektirebilir.
Hem tan› koymak hem de hastan›n fonksiyon gören tiroid dokusunu sap-
tamak amac› ile tiroid sintigrafisi yap›labilir. Ancak bu ifllem özellikle ço-
cuklar için çok fazla radyasyon maruziyetine neden olmaktad›r ve çokta
pahal›d›r. Bu nedenle çocuklarda anterior boyun kitlesinin de¤erlendiril-
mesinde yüksek rozolüsyonlu ultrasonografi (USG) ile lezyonun kistik
olup olmad›¤›n› ve tiroidin normal pozisyonu kesin olarak belirlenebil-
mektedir. Tiroid sintigrafisi ise ancak tiroid gland USG’de görülmemiflse
önerilmektedir. Tiroglossal duktus kistinde malignite görülmesi %1 ora-
n›nda rapor edilmekle beraber gerçek insidensi daha fazlad›r. 

Bu nedenle bilgisayarl› tomografi (BT) ve MRI tümör flüphesi olan erifl-
kinlerde kitlenin incelenmesinde faydal› veriler içerebilir. 

TDK’de görülen tümörlerde literatürde %75-85 oran›nda papiller tiro-
id karsinom, %7 mikst papiller foliküler varyant›, %5 skuamöz hücreli kar-
sinom ve nadiren Hurtle hücli karsinom ve papiller karsinomla beraber
skuamöz hücreli karsinom bildirilmifltir. Mayo Klini¤in bir serisinde intra-
tiroidal malign kitlelerde, TDK’de malignite oran› %33 olarak bildirilmifl.
E¤er TDK spesmeninde papiller tiroid kanseri görülürse sistrunk prose-
dürü yeterlidir ve kür oran› %95 olarak bildirilmifltir. Bu kanserlerde no-
dal metastaz oran› düflüktür. Ancak orta hattaki nodal elementte karsinom
izlenirse veya invaziv bir kanserse ilave tiroidektomi gerekli olur. 

Bir çal›flmada 368 tiroglossal duktus kisti benzeri lezyondan 121 tane-
sinde fonksiyone tiroid dokusu ile karfl›lafl›lm›flt›r.41 Ayr›ca birçok hipoti-
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roidi varl›¤›nda olgu sunumunda tiroglossal duktus kisti yanl›fll›kla ekto-
pik tiroid dokusu eksizyonu olarak rapor edilmifltir. Bu vakalar›n hayat
boyu medikal tedavisi ve hipotiroidizm aç›s›ndan takibi gerekmektedir.

TDK'n›n tedavisi cerrahidir. Ancak kist infekte ise önce bu durum me-
dikal tedavi ile düzeltilmelidir. Bu tedavi sistemik antibiyotiklerle yap›l›r.
‹çi pürülan mai ile dolu kistlerde antibiyotik penetrasyonunu artt›rmak
için önce ponksiyon yap›lmal›d›r. Cerrahi müdehaleye kist üzerinden bo-
yun çizgilerine paralel olarak horizontal insizyon ile bafllan›r ve sonra kis-
tin ve kist traktusunun dil köküne kadar takip edilerek duktusun tamam›
ile hyoid kemik korpusunun eksizyonu ile bitirilir. Bu flekilde yap›lan
ameliyata "Sistrunk ameliyat›" denir. Sadece basit kist eksizyonu ile hyoid
kemik korpusu ve derin eksizyon yap›lmazsa rekürrens oran› %50'dir.40

Hipertiroidizm ve Tirotoksikoz

Hipertiroidi kanda yüksek düzeyde tiroid hormonlar› tafl›nmas› iken,
tirotoksikoz ise dolafl›mdaki yüksek düzeyde bulunan tiroid hormonlar›-
na vücudun vermifl oldu¤u biyokimyasal reaksiyonlar›n neden oldu¤u kli-
nik tablodur29 (Tablo 5.3).

Tirotoksikozdaki bir hastada hipertirodi bulunup bulunmad›¤›n›n tes-
biti önemlidir. Çünkü ablatif (radyokaktif iyot [RAI], tiroidektomi) antiti-
roid tedaviler hipertiroidisiz tirotoksikoz durumlar›nda kullan›lmazlar. Bu
nedenle bir hastada hipertirodi durumunun olup olmad›¤›n› göstermede
tiroid sintigrafisi kullan›l›r.3 Tiroid sintigrafisinde radyoaktif iyot upta-
ke’inin (RAIU) artmas› hipertirodi olarak yorumlan›r. Bu durumun tek is-
tisnas› Jod Basedow denilen hipertroidi durumudur. Jod Basedow hasta-
l›¤›nda radyoiyot tutulumu düflük olabilir. Sintigrafi yorumu Tablo 5.4’te-
ki gibidir. 

Benign tiroid
hastal›klar›

57

Genel So¤uk tercihi, kilo kayb›

Gözler Canl› bak›fl, çift görme, okülopalpebral uyumsuzluk, proptozis, periorbital
ödem, optik atrofi, kemozis

KVS Palpitasyon, ödem, üfürüm, hipertansiyon, kalp yetmezli¤i

GUS Poliüri, infertilite

Deri Saçlarda dökülme, yumuflak-ince saç yap›s›, nemli ve pigmenter cilt yap›s›

Boyun Guatr

GIS Barsak hareketleri ve ifltahta art›fl

Nöromuskuler Tremor, halsizlik, sinirlilik

Tablo 5.3. Tirotoksikoz belirti ve bulgular›.

KVS: Kardiyovasküler sistem, GIS: Gastrointestinal sistem, GUS: Genitoüriner sistem 



Tirotoksikoz hipertiroidili veya hipertirodisiz olabilir ve etyolojisi Tab-
lo 5.5’te özetlenmifltir. Hipertiroidizmde tedavi etyolojiye yöneliktir. 

Graves Hastal›¤›

Graves hastal›¤› en s›k karfl›lafl›lan tirotoksikoz nedeni olup bayanlar-
da erkeklerden daha s›k görülür. Etyolojisinde TSH reseptörlerine karfl›
oluflan otoantikorlar nedeniyle ortaya ç›kan bir hastal›kt›r.42 Bu otoanti-
korlar›n TSH reseptörlerini yok etmek yerine stimulan bir etkiye sahip ol-
du¤u, bunun yan›nda genetik ve çevresel faktörler de bu hastal›kta suçlan-
maktad›r. 

Graves hastal›¤› diffüz guatr ve hipertiroidi, oftalmolojik bulgular ve
dermatolojik (pretibial mikstödem) bulgular› veren 3 ana semptom gru-
bundan oluflmaktad›r.7 Hipertirodiye ba¤l› olan sistemik semptomlar si-
nirlilik, çabuk yorulma, hiperkinezi, terleme, titreme, diyare, afl›r› terleme,
kilo kayb› olarak s›ralanabilir. Göz bulgular› proptozis, kemozis, konjonk-
tivit, optik nörit, optik atrofi, seyrek göz k›rpma, göz kapa¤› retraksiyonu-
dur. 
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1. Median Tiroid Dokusu:
a. Basedow-Graves hastal›¤›
b.Trofoblastik hastal›klar
c. Toksik multinoduler guatr (MNG)
d.Toksik adenom / soliter nodül
e. Hashitoksikoz
f. Jodbasedow
g.Uygunsuz TSH sal›n›m›

Tablo 5.5. Tirotoksikoz etyolojisi. 

2. Hipertroidizm olmadan
a. Tirotoksikozis faktisya
b.Subakut tiroidit
c. Ektopik tiroid dokusu (struma ovarii, foliküler karsinom metastaz›)

Yüksek tutulum Graves Hastal›¤›
Toksik MNG
Toksik soliter adenoma
TSH sekrete eden hipofiz tümörü
Mol hidatiform (koriyokarsinoma)

Düflük tutulum A¤r›s›z subakut tiroidit
A¤r›l› subakut tiroidit
Iyot al›m›na ba¤l› tirotoksikoz
Metastatik tiroid kanseri
Struma ovari
Tirotoksikozis faktisya

Tablo 5.4. Tirotoksikozda radyoaktif iyot tutulumu.

Toksik MNG: Toksik multinodüler guatr 



Laboratuar olarak yüksek serum serbest T4 ve düflük TSH düzeyleri ol-
mas› tan›da de¤erlidir. sT4 düzeyleri tiroid d›fl› hastal›klar, östrojen tedavi-
si, kal›tsal T4 ba¤lama proteinlerindeki anomaliler nedeniyle yükselebilir,
bu nedenle TSH’n›n tan›sal de¤eri daha yüksek olacakt›r. E¤er sT4 normal,
TSH suprese ise sT3 bak›lmal›d›r. Çünkü hastan›n mevcut klinik tablosu
T3 toksikoz denilen dominant T3 sekresyonundan kaynaklanan bir du-
rum olabilir.43

Tirotoksikoz tan›s› konulduktan sonra subakut tiroidit ayr›c› tan›s›n›
yapmak için tiroid sintigrafisi gerekebilir. E¤er aflikar bir Graves klini¤i
mevcutsa sintigrafi yap›lmayabilir.

Tedavi

Tedavide ilk basamakta hastan›n adrenerjik semptomlar›n› bask›lamak
için beta adrenerjik reseptör blokaj› gerekir. Propanolol 10-40 mg 3x1 ve
atenolol 25-50 mg 1x1 kardiyovasküler semptomlar› h›zl›ca kontrol alt›na
almada etkili ilaçlard›r.44 Bu ilaçlar ayn› zamanda tiroid hormon sentezini
ve sal›n›m›n› da k›s›tlarlar. 

Hastan›n mevcut semptomlar› kontrol al›nd›ktan sonra tedavide antiti-
rod ilaç kullan›m›, radyoaktif iyot ablasyon veya cerrahi seçeneklerinden
biri seçilebilir. Bu seçim hastan›n sistemik mevcut durumu, ilaç uyumu ve
kontrendikasyonlar›n bulunup bulunmamas›, tedavi seçene¤ine ulafl›labi-
lirlik gibi de¤iflken faktörlere ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir. 

Metimazol, propiltiourasil ve karbimazol tiyonamid grubu antitiroid
ilaçlard›r. Metimazol 10-40 mg/gün, propiltiourasil 100-600 mg/gün 6-8
hafta kullan›labilir.45 Tiyonamidlerin granülositopeni, rash, kafl›nt›, serum
hastal›¤› ve koleastatik sar›l›k, nefrotik sendrom, artrit, a¤›zda tat kayb› gi-
bi yan etkilerinin olabilece¤i unutlmamal› ve bu durum hasta ile paylafl›l-
mal›d›r. Hastalar 4-6 hafta sonra (biyokimyasal ötiroidizm) veya 6-12 hafta
sonra (klinik ve biyokimyasal ötiroidizm) kontrolü için tiroid fonksiyon
testlerine tabi tutulmal›d›rlar. 

Radyoiyot tedavisi ise ucuz, yan etkileri az ve oldukça etkili bir ablatif
yöntemdir. Bunun için ortalama 15 mCi I131 uygulamas› yeterli olacakt›r.46

Bu doz tiroid gland›n hacmine göre de¤iflkenlik gösterebilir. Radyoiyot
uygulamas›ndan 6 hafta sonraya kadar hastada hipotirodi geliflebilir ve bu
durumda hastaya tiroid hormonu replasman tedavisi uygulanmal›d›r. 

Graves hastal›¤›nda trakeoözofagial bas›, çocuk veya ergen yafl, radyo-
aktif iyot tedavisini reddedilmesi, malign oldu¤u düflünülen ve efl zaman-
l› tiroid nodülü durumlar›nda ise cerrahi tedavi seçene¤inin tercih edilme-
si uygun olacakt›r. E¤er gebelikte kontrol alt›na al›namayan bir hipertiro-
di durumu söz konusu ise yine cerrahi tedavi gündeme gelir. Cerrahi ön-
cesinde hastalar mutlaka ötirodi durumuna getirilmelidirler. Hasta ötiroid
duruma geldikten sonra cerrahi öncesinde hastaya 2x5 damla lugol çözel-
tisi verilirse tiroid sertleflir, vaskülaritesi azal›r ve peroperatif kanama aza-
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l›r. Cerrahinin en önemli avantaj› hastan›n derhal ötirid duruma gelmesi-
dir.47 Dezavantajlar› ise genel anestezinin getirmifl oldu¤u riskler ve cerra-
hiye ba¤l› risklerin varl›¤›d›r. Cerrahiye giden hastalara subtotal tiroidek-
tomi uygulanmas› kabul edilen yaklafl›m olmakla birlikte cerrahi sonras›n-
da nadiren hastalar nadiren ötiroidi durumunda kalmaktad›rlar. Bakiye ti-
roid dokusu 10 y›l sonra bile hipertirofiye olarak hipertiroidi tablosuna
neden olabilmekte, tam tersine yetersiz kal›p hipotiroidi de ortaya ç›kabil-
mektedir.48 Bu nedenle subtotal tiroidektomi uygulanan hastalar› belirsiz
bir takip dönemi beklemektedir. Subtotal tiroidektomiye alternatif olarak
total tiroidektomi ve sonras›nda tiroid hormonu replasman tedavisi tercih
edilebilecek di¤er cerrahi prosedürdür.

Graves oftalmopatisinde hafif fliddetteki hastalar uyurken bafl elevas-
yonu, tuzsuz diyet önerilir, ayr›ca diüretikler, sempatolitik göz damlalar›
da verilebilir. Kornean›n kurumas›n› engellemek amac›yla suni gözyafl›
damlalar› ve fliddetli olgularda ise tarsorafi uygulanabilir. 

Hipertiroidi ve Gebelik

Gebelik s›ras›nda hipertiroidi saptan›rsa, bebek düflük do¤um a¤›rl›¤›,
spontan abortus, prematüre do¤um riski alt›ndad›r. Maternal riskler ise
gebelik toksemisi ve hiperdinamik konjestif kalp yetmezli¤i gibi ciddi so-
runlard›r. Hem maternal hem de fetal problemlere yol açmas› nedeniyle
gebelikte hipertroidi acil ve yeterli olarak kontrol alt›na al›nmal›d›r. 

Propiltiourasil plasentaya metimazolden daha az geçmesi ve fetal yan
etkileri daha az olmas› nedeniyle gebelik hipertirodisinde daha s›kl›kla
tercih edilir.49 Gebelikte birtak›m immuntolerans mekanizmalar›n›n orta-
ya ç›kmas› nedeniyle hipertiroidide remisyon ve relapslar görülebilir ve
bu nedenle anne yak›ndan takip edilmelidir. Çünkü bebekte hipotiriodi
durumu gebelikte hayatla ba¤daflmaz.

Toksik Soliter Nodül (Toksik Nodüler Guatr) – 
Toksik Adenoma – Plummer Hastal›¤›)

Toksik adenom otonom olarak tiroid hormonu salg›layan bir nodül var-
l›¤› anlam›na gelmektedir. Burada hormon salg›lanmas› TSH’dan ba¤›ms›z
olmaktad›r. ‹yot eksikli¤inin endemik oldu¤u bölgelerde s›kl›kla görülür. 

Tan› yükselmifl sT3, sT4 ve bask›lanm›fl TSH seviyelerinin gösterilmesiy-
le koyulur. Sintigrafi ile tan›n›n desteklenmesi gerekir. Sintigrafide RAIU
yüksektir. Tiroid ince i¤ne aspirasyon biyopsisi (‹‹AB) gereksizdir. Çünkü
toksik adenomlar nadiren maligndirler. Tiroid ‹‹AB yap›l›rsa bu durum ya-
n›lt›c› olabilir, çünkü toksik adenomlar sellüler atipi gösterebilirler.50

Toksik adenomlar›n neden oldu¤u tirotoksikoz durumu, graves hasta-
l›¤›n›n aksine kal›c›d›r. Bu nedenle antitiroid ilaçlar›n tedavide yeri yoktur
ve tedavide ablatif yöntemler seçilmelidir. Nodül çap› ne kadar büyükse ti-
rotoksikoz geliflme ihtimali o kadar yüksektir. 
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Radyoaktif iyot tedavisi toksik adenom tedavisinde ilk seçilecek yön-
temdir. Çocuklarda, adölasanlarda ve radyoaktifiyot ablasyon için büyük
bir nodül varl›¤›nda ise cerrahi tercih edilmelidir. Seçilecek cerrahi prose-
dür hemitiroidektomi olmal›d›r. 

Tekrarlayan perkütan etanol enjeksiyonlar›yla da nodülün regrese ol-
du¤u bildirilmifltir. 

Toksik Multinodüler Guatr

Toksik adenomlarda oldu¤u gibi toksik multinodüler guatrlar (MNG)
da endemik iyot eksikli¤i olan bölgelerde görülürler. Kad›nlarda daha s›k
görülmesi nedeniyle, geneti¤in bu hastal›¤›n patolojisinde rol ald›¤› düflü-
nülmektedir. Hastal›¤›n gelifliminde diffüz tiroid dokusundan nodülarite-
ye, nodülariteden multinodülariteye ve daha sonra otonom multinodüla-
riteye dönüfltü¤ü ve bu nedenle tirotoksikoza yol açt›¤› düflünülmektedir. 

Toksik multinodüler guatr hastal›¤›nda radyoaktifiyot tedavisi ilk ter-
cihtir. Toksik MNG’de kullan›lan radyoaktifiyot dozu Graves veya toksik
adenomda kullan›lan dozdan daha yüksek dozlar olmal›d›r. En önemli
avantaj› uyguland›ktan 2-4 ay sonra hastalar›n ötiroid hale gelmesi ve bu
hastalar›n tiroid replasman tedavisine ihtiyaç duymamas›d›r.

Trakeoözofageal bas›s› olan veya radyoiyot tedavisini reddeden hasta-
lara ise cerrahi uygulanmal›d›r. Hastalar ötiroid duruma geldikten sonra
opere edilmelidirler. Bilateral subtototal tiroidektomi veya total tiroidek-
tomi seçeneklerinden biri seçilmelidir. 

Di¤er Guatrlar

Nontoksik Nultinodüler Guatr 

Guatr tiroid gland›n›n herhangi bir nedenden dolay› boyutlar›nda ar-
t›fl anlam›na gelmektedir. MNG’da ise tiroid gland›n boyutlar›nda art›fl ol-
mas› flart de¤ildir. S›kl›kla endemik iyot eksikli¤i olan bölgelerde görüldü-
¤ü gibi sporadik vakalar da az de¤ildir. Endemi; 6-12 yafl aras›ndaki çocuk
popülasyonun %5 veya daha fazlas›nda hastal›k olmas› anlam›na gelmek-
tedir. Eriflkinlerde günlük iyot ihtiyac› 150 μg, gebelerde ise 200 μg’d›r.51

Ço¤u endokrin organda oldu¤u gibi tiroid gland› da feed back meka-
nizmas›yla çal›flmaktad›r. Serum tiroksin (T4) ve tiriyodotironin (T3) dü-
zeyleri sayesinde hipofizde TSH ve hipotalamusta TRH sal›n›m›n› s›n›rlan-
d›rmaktad›r. Tiroid gland›ndaki TSH reseptörleri aktive oldu¤unda tirog-
lobuline iyot ba¤lanarak organifikasyon süreci bafllar. Monoiyodotironin
ve diiyodotironinden T3 ve T4 oluflur ve dolafl›ma sal›n›r. Periferde T4,
T3’e çevrilir. 

Yeteri kadar iyot alamayan bireylerde zamanla hipotirodizm geliflecek
ve bu nedenle serum TSH düzeyleri artacakt›r. Buna cevap olarak diffüz
hiperplazi geliflecek ve baz› bölgelerde kolloid depolanmas› artacakt›r. Bu
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nodül formasyonunun ilk aflamas›d›r. MNG’ler de¤iflik büyüklükte folikül-
ler içeren kapsüllü heterojen nodüller ihtiva etmektedirler. Bu nodüllerin
etraf›nda kolloid ve folikül içeren fibröz stroma bulunabilir. Büyük nodül-
ler ise bazen yalanc› kapsüllü olabilir ki bu durumda nodül do¤rudan fib-
röz stroma ile çevrelenmifl durumdad›r. Nodül kontrolsüzce büyüme gös-
terirse skar ya da hemorajik nekroz odaklar› gösterebilir. 

MNG genellikle asemptomatik olup hekim taraf›ndan fark edilir veya
bir görüntüleme tetki¤inde rastlant›sal olarak ortaya ç›kabilir. Nadiren
hastalar globus, dispne, disfaji, ses k›s›kl›¤›, vokal kord paralizisi gibi kom-
presif semptomlarla da baflvurabilirler. Bu tür bas› semptomlar›n›n nadir
olmas›n›n nedeni, bas›n›n kronik zeminde geliflmesinden dolay› vücüdun
gelifltirmifl oldu¤u adaptasyondur. 

MNG düflünülen veya flüphelenilen bir hastada istenecek ilk tetkik
TSH düzeyi olmal›d›r. Serum TSH düzeyi normal ise herhangibir ek tetki-
¤e gerek yoktur. Serum TSH düzeyi anormal ise sT4 ve tT3 düzeylerine ba-
k›lmal›d›r. T3 toksikozunu ekarte etmek için tT3 bak›lmas› gerekir.47 Bu
testlerin sonucuna gore hasta hipo/hipertirodi olarak de¤erlendirilir. 

MNG – Malignite ‹liflkisi

MNG’de malignite geliflme ihtimali soliter nodülden farkl› de¤ildir
(%10-16). MNG tan›s› alan veya düflünülen hastalar malignite riskleri aç›-
s›ndan de¤erlendirilmelidirler. E¤er hastada hipertirodi ve MNG mevcut
ise sintigrafi yap›lmal› ve so¤uk nodül gelmesi halinde tiroid ‹‹AB’si yap›l-
mal›d›r. Birkaç hafta veya birkaç ay içinde büyüyen tiroid dokusu, nodül-
le ayn› tarafta aç›klanamayan lenfadenopati varl›¤›, 4 cm’den büyük nodül
varl›¤›, bafl-boyuna radyasyon alm›fl olma durumlar›nda yüksek ihtimalle
malignite düflünülmeli ve hastalara tiroid ‹‹AB’si yap›lmal›d›r. ‹‹AB’si do-
minant nodülden yap›lmal›d›r. Nodüllerden birinin tek bafl›na 4cm’den
büyük olmas› durumunda baflka hiçbir test yap›lmadan hasta cerrahiye al›-
nabilir. Soliter nodüllerde nodül boyutu 1 cm’den küçük ise ek inceleme-
ye gerek olmasa da bu durum MNG için henüz net de¤ildir. Fakat e¤er
hasta malignite aç›s›ndan düflük riskli, nodül takibi aç›s›ndan stabil seyre-
diyorsa dominant nodulü 1.5 cm’nin alt›ndaki MNG hastalar›n› takibe al-
mak yeterlidir. 1.5 cm’den büyük nodül varl›¤›nda veya h›zl› ve ani büyü-
yen nodül varl›¤›nda ek araflt›rma muhakkak yap›lmal›d›r.3

Substernal guatrlarda malignite insidans› MNG’de oldu¤u kadard›r ve
genellikle benigndirler. Substernal uzan›m olmas› nedeniyle tiroid ‹‹AB
tehlikeli olabilmektedir. Bu hastalar do¤rudan cerrahiye verilebilirler. 

MNG’li hastalarda hipertirodi, bas› bulgular›, kozmetik nedenler ve
karsinom flüphesinde ise tedavi gündeme gelir. Medikal tedavide T4 sup-
resyon tedavisine günlük 100 μg levotiroksin olacak flekilde bafllan›r. Te-
davi s›ras›nda ilaç b›rak›l›rsa glandda büyüme olma ihtimali hasta ile pay-
lafl›lmal›d›r. 
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Di¤er baflvurulabilecek tedavi seçenekleri radyoaktifiyot ablasyon ve-
ya cerrahi tedavidir. 

Tiroiditler

Tiroiditler, tiroid gland›n›n geçici veya kal›c› ve ilerleyici tipte fonksi-
yonel etkilenmesi ile karakterli, spesfik infeksiyöz etkenler veya sistemik
olaylar ya da otoimmun mekanizmalar gibi farkl› etyolojik nedenlere ba¤-
l› olarak ortaya ç›kan inflamatuar veya benzeri tipteki durumlard›r.52 Ayr›-
ca bu hastal›klar günlük prati¤imizde en s›k karfl›lafl›lan endokrin bozuk-
luklard›r. Ancak tiroiditlerin s›n›flamas› çok s›k görülen kronik lenfositik
tiroididitten (Hashimoto hastal›¤›), çok nadir karfl›lafl›lan invaziv fibröz ti-
roidite (Riedel tiroiditi) kadar çok genifl bir yelpazeyi içermektedir (Tablo
5.6). Yine klinik tabloda flans eseri guatr tespit edilmesinden, hayat boyu
tedavi gerektiren hipotiroidi veya tirotoksikoza kadar de¤iflkenlik göste-
rebilmektedir.39 Bu bölümde tiroiditlerin görülme s›kl›klar›, etyopatoge-
netik mekanizmalar›, hastalar›n klinik olarak de¤erlendirilmeleri, hastal›-
¤›n çeflitli laboratuar ve görüntüleme testleri ile teflhisleri ve bu hastal›kla-
ra güncel tedavi yaklafl›mlar› sunulacakt›r.

Akut Süpüratif Tiroidit

‹nfeksiyon çocuklarda ve eriflkinlerde (özellikle 20-40 yaflta) her yafl
grubunda meydana gelebilir ve cins ay›r›m› yoktur (E/K: 1/1). Genetik
predispozisyon çok düflüktür.39 Tiroid asl›nda infeksiyonlara çok dirençli
bir dokudur. Bunun da esas sebebi tiroidin kanlanmas›n›n ve lenfatik dre-
naj›n›n çok zengin olmas› ve yüksek glandüler iyodin içeri¤inin bakterisi-
dal olmas›d›r. Ayr›ca tiroidi boynun di¤er dokular›ndan ay›r›c› koruyucu
fibröz bir kapsül içermesidir. Akut tiroiditlerin en s›k nedeni bakteriyel in-
feksiyonlard›r ve vakalar›n yaklafl›k %68’inden sorumludurlar.53 S›kl›kla
stafilokok, streptokok ve pnömokok gibi bakterilerin (%68) ve nadiren de
mantarlar›n (%15) neden oldu¤u tiroid gland›n akut inflamatuar bir hasta-
l›¤›d›r. Nadiren mikobakteriyel (%9), parazitik (%5) ve sifilitik (%3) infek-
siyonlarda görülebilmektedir.3 Etken vücudun herhangi bir yerindeki in-
feksiyon oda¤›n›n komfluluk, hematojen veya lenfojen yolla yay›lmas› ile
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1. Akut süpüratif tiroidit

2. Subakut lenfositik tiroidit

3. Subakut granülomatöz tiroidit (de Quervain tiroiditi)
• Sporadik sessiz tiroidit
• Postpartum tiroidit

4. ‹nvaziv fibröz tiroidite (Riedel tiroiditi)

5. Kronik lenfositik tiroididit’ten( Hashimoto hastal›¤›)

Tablo 5.6. Tiroidit tipleri.



tiroide ulaflabilir. Ancak s›kl›kla üst solunum yolu infeksiyonlar› primer
odakt›r. Bunun d›fl›nda üriner ve gastrointestinal infeksiyonlardan da ge-
liflebilir. Cilt infeksiyonlar›ndan hematojen yollada yay›labilir. Nadiren ti-
roidektomi sonras› komplikasyon olarak da bildirilmifltir.54

Akut tiroiditler için bilinen en s›k predispozan faktör basit guatr, nodü-
ler guatrd›r, Hashimoto hastal›¤› ve tiroid kanseride kad›nlar›n üçte ikisi,
erkeklerin ise yar›s›na varan s›kl›kta görülebilmektedir.55

Klinik olarak tiroid glandta ani bafllang›çl› bir a¤r› ile bafllar. A¤r› tutu-
lan lobun taraf›na göre kulak veya mandibula üzerine refere olabilir.56 Sis-
temik olarak atefl olabilir. Ayr›ca disfaji, disfoni, gibi semptomlar eklebilir.
Fizik muayenede gland›n üzerinde lokal hassasiyet, hiperemi ve ›s› art›fl›
ile unilateral veya bilobüler bezde geniflleme görülebilir. Ayr›ca apse for-
masyonu olmuflsa o bölgede palpasyonla flüktüasyon al›nabilir.56 Nadiren
bölgesel lenfadenopati görülebilir. Sol lobun klinikte daha fazla etkilendi-
¤i görülmüfltür.

Laboratuar olrak lökositoz önemli bir bulgudur. CRP ve sedimentas-
yon yüksekli¤i de gözükebilir. Genelde tiroid hormonlar› stabildir. Nadi-
ren hipertiroidi ve tirotoksikoz bulgular› saptanabilir. Tiroid antikorlar›
yoktur.39

24 saatlik radyoaktif iyodin al›m› (RAIU) normaldir. Sintigrafide tiroid
gland normoaktiftir, ancak abse oluflmuflsa bu odaklarda hipoaktivite gö-
rülebilir. Ayr›ca apseler USG ile de gösterilebilir. Normal boyun grafisinde
anerob infeksiyonlarda yumuflak doku üzerinde gaz formasyonu görüle-
bilir. BT, MRI, baryumlu özefagus grafisi tam teflhis konulamayan hastalar
için saklanmal›d›r. Hipofarenks endoskopisi, piriform sinüs fistülü için ge-
rekebilir. ‹‹AB teflhiste en güvenli yoldur. Bu tetkikle ayr›ca etyolojideki in-
feksiyon kayna¤›n› tespit için aspirat al›n›p gram boyama ve kültür de ya-
p›labilinir.58

Ay›r›c› tan›da akut tiroidit ile en s›k kar›flan patoloji subakut tiroidit-
tir(%90).59 Di¤er önemli tiroidal hastal›klar ise, tiroid adenomu içine kana-
ma ile anaplastik tiroid kanserdir. Tiroidal olmayan ay›r›c› nedenler ara-
s›nda ise akut lenfadenit, infekte brankial yar›k ve tiroglossal kistler yer
al›r.

Tedavide etkene yönelik sistemik antibiyoterapi önerilir. ‹‹AB aspira-
t›ndan yap›lan gram boyama ve kültür ile etken %90 oran›nda tespit edile-
bilmektedir. E¤er organizma ürememiflse nafsilin ve gentamisin veya 3. je-
nerasyon sefalosporinler eriflkinler için olan tedavide uygun antibiyotik
gruplar›d›r. Ancak çocuklar için 2. jenerasyon sefelosporinler veya klinda-
misin tercih edilmelidir.39 Abseler meydana gelmiflse cerrahi olarak drene
edilmelidir. Fungal infeksiyonlarda en s›k görülen mikroorganizma, As-
pergilus türleridir.60 ‹mmun yetersizli¤i olan AIDS gibi hastal›klarda etken
olarak Pnömokistis karini de (%20) tespit edilmifltir. Tedavide trimeto-
prim-sülfometoksazol önerilmektedir.39
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Akut bakteriyal tiroiditlerde mortalite ortama %8.6 olarak tespit edil-
mifltir.60

Akut tiroiditlerin tamamen iyileflme ile sonuçlamas› s›k olmakla bera-
ber, bu hastal›¤›n seyrinde geçici hipotiroidi, vokal kord paralizisi (geçici
olabilir) ve rekürren infeksiyonlarda bildirilmifltir. Tekrar› nadirdir ve piri-
form sinüs fistülleri ile birlikteli¤i olabilir.54

Subakut Tiroidit

Subakut tiroidit literatürde, de Quervain tiroiditi, dev hücreli tiroidit,
subakut a¤r›l› tiroidit psödogranülomatöz tiroidit olarakta bilinmektedir.61

Literatürde 1904 y›l›nda ilk kez Fritz de Quervain taraf›ndan tan›mlam›fl-
t›r.62 Klinik olarak spontan olarak ortaya ç›kan, hafifleyip fliddetlenen flika-
yetlerle yaklafl›k olarak haftalar ile aylar sürebilen inflamatuar bir proçes-
tir.39 Tiroid hastal›klar›n›n %5-6’s›n› oluflturmaktad›r. Kad›nlarda erkekler-
den daha fazla s›kl›kla (3-6 kat) görülmektedir. Tüm yafl gruplar›nda görü-
lebilirse de en s›kl›kla 40-50 yafllar›nda görülür (Çocuklarda ve yafll›larda
çok nadir rastlan›l›r.62

Genellikle viral infeksiyolara ba¤l› olarak oluflan akut bir inflamasyon-
dur Adenovirüsler, koksaki, kabakulak, epstein Barr ve influenza s›kl›kla
suçlanmaktad›r. Etyolojide otoimmun faktörlerde suçlanmaktad›r.63 Lite-
ratürde, hepatit B afl›lanmas› sonras›nda ve kronik hepatit C’de alfa inter-
feron tedavisi s›ras›nda rapor edilmifltir.64 Bir çal›flmada alfa interferon te-
davisi komplikasyonu olarak tiroidit görülmesi vakalar›n %40’› olarak su-
nulmufltur.65 Yak›n zamanda yap›lan bir derlemede virüslerin veya onlar›n
komponenetlerinin tiroidteki kesin kantlar› subakut tiroidit için bafll›ca
retrovirüsler ve kabakulak virüsleri için oldu¤u vurgulanm›flt›r.65

HLABw35, HLAB67 doku antijenlerinin hastal›kla iliflkili oldu¤u tespit
edilmifltir.52,62 Bir çal›flmada subakut tiroiditli Japon populasyonda
HLADwr 8 doku antijenleri varl›¤› belirlenmifltir.66

Bu hastal›¤›n patolojisinde folikül epiteli dekstrüksiyonu ve folikül bü-
tünlü¤ünün bozulmas›, mononükleer hücre infiltrasyonu, k›smi veya tam
kolloid kayb›, bazal membran›n k›r›lmalar› ve çift olmas› gibi bulgular ti-
piktir. Esas olarak foliküler lezyonda; kor kolloid etraf›nda multinükleer
dev hücreler mevcuttur ve burada granülom formasyonuna ilerleme gö-
zükür. Tüm bu patolojik bulgular ‹‹AB’de subakut tiroiditi di¤er tiroid pa-
tolojilerinden ay›r›c› k›lar.62,67

Klini¤inde tiroid gland bölgesinde fliddetli akut, devaml› ve fliddetli a¤-
r› tipiktir.68 Yutkunmak, öksürmek ve boyun hareketleri ile a¤r›n›n flidde-
ti artar. A¤r› çeneye, kula¤a ve oksipital bölgeye yay›labilir. Genellikle be-
zin önce bir taraf› tutulur, sonra di¤er tarafada hastal›k yay›l›r. Nadiren su-
bakut tiroidit, sessiz tiroid nodülü tablosu fleklinde ortaya ç›kabilr. Atefl ve
halsizlik olur, ayr›ca faranjit ve disfaji de görülebilir. Disfoni, disfaji gibi ba-
s› belirtileri olabilir. Klinik olarak hastal›¤›n 4 faz› mevcuttur. Akut fazda
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çarp›nt›, ajitasyon ve terleme gibi tirotoksikoz semptomlar›da olabilir. Ti-
rotoksikoz tablosu hastalarda en fazla %50’sinde görülmektedir.69 Fizik
muayenede tiroid gland› sert k›vamda, hassas, diffuz veya nodüler k›vam-
da büyümüfltür. Akut tiroiditten farkl› olarak ciddi lokal ›s› art›fl›, k›zar›kl›k
ve apseleflme oluflmaz. Nadiren servikal lenfadenopati olabilir.

Laboratuar testlerinde, genellikle eritrosit sedimentasyon h›z› artm›fl-
t›r.57 Beyaz küre hücreleri normal veya artm›flt›r. Yine anemi mevcuttur.
Akut dönemde foliküler dekstrüksiyon ve tiroid hormonu birikmesi ile se-
rumda orans›z olarak T4 hormon seviyeleri yükselir.70 TSH seviyesi ise
bask›lanarak düflmüfltür. Folikül dekstrüksiyonu ile serum tiroglobülin
miktar› da yükselir. 

RAIU düflüktür, genellikle 24 saatte %2’nin alt›dad›r.71 Bu dönem hastal›-
¤›n klasik 1. evresidir (geçici tirotoksikoz dönemi) ve 3-6 hafta sürmektedir.
Tiroid folikülündeki depolanm›fl kolloidin tamamen boflalmas› ile 1-2 hafta
sürebilen ötiroid döneme (2. evre) geçilir. E¤er parenkim hücreleri iyilefl-
meden tam boflalma olursa henüz yeni hormon üretebilme kapasitesi olma-
d›¤›ndan hipotiroidizm ile karakterli birkaç hafta sürebilen 3. evreye geçilir.
Bu esnada atefl, hassasiyet ve halsizli¤in tekrarlanmas› ile klinik relaps
(%2’den az) olabilir.72 Ard›ndan gelen iyileflme döneminde ise serum TSH
düzeyi ve RAIU yükselir ve normal düzeylere ulafl›r, serum T3ve T4 düzey-
leri normalleflir ve ötiroid döneme geçilir. Baz› hastalarda klasik 4 evre gö-
rülmeyebilir. Kal›c› hipotiroidizm en fazla %5 olarak bildirilmifltir.73

Ay›r›c› tan›da, tiroidal nedenler aras›nda akut supüratif tiroidit, tiroid
nodülü veya kisti içine kanama, subakut granülomatöz tiroidit, h›zl› ilerle-
yen tiroid karsinomu, a¤r›l› Hashimoto hastal›¤›, radyasyon tiroiditi mev-
cuttur. Tiroid d›fl› nedenlerde ise infekte tiroglossal duktus kisti, infekte
brankial kist, kistik higroma, servikal adenit, servikal sellülit ve globus his-
terikus say›labilir.39

Genellikle semptomatik tedavi uygulan›r. Analjeziklerden salisilatlar,
nonsteroid inflamatuar ajanlar veya kortikosteroidler kullan›l›r. Geçici ti-
roksikoz döneminde propranalol gibi betablokerler faydal› olabilir. Hipo-
tiroidi döneminde ise L-tiroksin ile L-triiyodotironin kullan›labilir. Çok flid-
detli semptomlar› olan hastalarda nadiren tiroidektomi veya radyoaktif
iyot ablasyon tedavisi düflünülebilir.72

Klinik Sessiz Tiroidit (Postpartum Tiroidit)

Tiroid gland›nda geçici özellikte fonksiyonel bozukluklar›n oldu¤u,
subakut tiroidite benzer klinik evreler ile karakterize ancak a¤r›s›z bir enf-
lamasyondur. Literatürde, subakut a¤r›s›z tiroidit, gizli subakut tiroidit,
lenfositik tiroiditli geçici hipertiroidizm, sessiz tirotoksik tiroidit gibi fark-
l› flekillerde tan›mlanm›flt›r. Ancak son olarak sessiz, a¤r›s›z tiroidit terimi
kabul görmüfltür. Bu hastal›k, subakut tiroiditle birlikte dekstrüksiyona ba-
¤›ml› tiroiditler grubunda bulunmaktad›r.68 Klinik olarak tirotoksikoz
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semptomlar› ile bafllar, ki bu dönemde düflük RAIU ile yüksek serum tiro-
id hormonlar› ve tiroglobülin seviyeleri hasarl› glandta preforme hormon
birikimi ile oluflmaktad›r. Bu durum genelde, guatr geliflmesi veya var olan
guatr›n büyümesi ile birliktedir. Postpartum dönemde ilk vaka bildirimi
1977 y›l›nda yap›lm›flt›r. Gebelik sonras›nda görülen flekli postpartum ti-
roidit olarak adland›r›lm›flt›r. Gebelerde görülme oran› %2-%20 aras›nda
de¤iflmektedir.74 Antitiroid antikorlar› ilk trimesterde ve do¤umda yüksek
olan gebelerde postpartum döneminde bu hastal›¤›n oluflma riski fazlad›r.
Postpartum tiroiditlerde antitiroid antikor seviyeleri çok yüksek titrelere
ulafl›r.75 Bu durum tüm sessiz tiroiditlerin %10’unu oluflturmaktad›r. Post-
partum tiroiditin bir kez olufltukan sonra, bunu takip eden gebelikte olufl-
ma riski %70’tir.76 Düflük RAIU’li tiroiditlerin %20-30’unu oluflturmaktad›r.
Tüm tiroiditlerinde yaklafl›k yar›s›n› oluflturdu¤u öne sürülmektedir. Daha
çok Japonya, ‹sveç, Kuzey Amerika gibi iyot proflaksisine maruz kalan en-
demik guatr bölgelerinde görülmektedir. Kad›nlarda erkeklere göre 2-3
kat fazla ve 2.-4. dekatlarda s›k rastlan›lmaktad›r. 

Etyolojide subakut tiroidite benzerli¤i nedeniyle virüsler düflünüldüy-
sede kan›tlanamam›flt›r. Patolojik olarak bezde lenfosit infiltrasyonun ol-
mas› ve immun sistemin bask›land›¤› postpartum dönemde görülmesi ne-
deniyle otoimmun mekanizmalar suçlanmaktad›r. Yine lupus ve Sjögren
sendromu gibi otoimmun hastal›klarla birlikte görülebilmesi ile birlikte
antinükleer ve antiDNA antikorlar›n vakalar›n ço¤unda pozitif olmas› bu
etyolojiye kan›t olmaktad›r. Postpartum tiroiditlerde özellikle otoimmun
hastal›klardan Tip I diabetes melutus ile birlikte görülme s›kl›¤› fazlad›r.77

Yine postpartum tiroiditlerde ailevi hikaye fazlad›r.78 Yine sigara içen ge-
belerde bu hastal›k için risk fazlad›r.74 HLA-DR3,DR4,DR5 A1 ve B8 sessiz
tiroiditle iliflkili bulunmufltur.79 Ayr›ca yap›lan çal›flmalarda postpartum ti-
roiditle CTLA-4 gene polimorfizmi tespit edilmifltir.80

Bu hastal›kta bafll›ca 4 klinik dönem vard›r, ancak hastalar›n hepsinde
tüm dönemler görülmeyebilir.81 Klinik tablo vakalar›n %40’›nda subakut
tiroidite benzer flekilde bafllang›çta tirotoksikoz dönemi, onu izleyen öti-
roid dönem, sonras›nda hipotiroidi ve en son yine ötiroidik dönem olmak
üzere 4 fazdan meydana gelmektedir. %60 vakada ise hipotiroidi dönemi
görülmez. Kal›c› hipotiroidi ise %20 hastada ortaya ç›kmaktad›r.76 Tiroid
bezinde orta derecede büyüme, sertlik oluflmakta ancak a¤r› olmamakta-
d›r.

Sessiz tiroidit kad›nlarda postpartum dönemlerde 6-8 aya kadar görü-
lebilir. Bu nedenle bu süre içinde tiroid hormonlar›n›n de¤erlendirilmesi
önemlidir. 

Laboratuarda; tiroid hormonlar›, TSH seviyeleri ve RAIU hastal›¤›n kli-
nik fazlar›na göre de¤iflmektedir. Birinci fazda serum T4 ve T3 seviyeleri
yüksek, TSH ve RAIU bask›l›d›r. ‹kinci fazda T4-T3 seviyeleri normal, TSH
ve RAIU halen bask›l›d›r. Üçüncü fazda T4-T3 seviyeleri düflük, TSH ve
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RAIU normal veya yükselmifltir. Dördüncü fazda ise tiroid hormonlar›,
TSH seviyeleri ve RAIU normale dönmüfltür.

Tiroid antinükleer ve antiDNA antikorlar›n seviyesi yüksek titrede po-
zitiftir. Yine serum tiroglobülini artm›flt›r. Eritrosit sedimentasyon h›z› ve
lökositler ise normaldir.

‹‹AB’sinde yayg›n lenfositik infiltrasyon, foliküllerde kollaps ve folikül
hücrelerinde dejenerasyon görülmektedir.80 Bu de¤ifliklikler fokal veya dif-
fuz olabilir ve hastalar›n yaklafl›k olarak yar›s›nda lenfoid foliküler sapta-
n›r.82 Bütün bu kronik tiroidit bulgular› ilk dönemlere aittir ve iyileflme dö-
neminde ise foliküllerin bozulmas› ve hiperplastik de¤ifliklikler izlenir.83

Ay›r›c› tan›da klinik benzerli¤i nedeni ile subakut tiroidit çok önemlidir.
Yine Graves hastal›¤› gibi tüm tiroidal tirotoksikoz nedenleri ve struma
ovari gibi tiroidal olmayan tirotoksikoz nedenleri göz önüne al›nmal›d›r.

Tedavide subakut tiroidit ile benzerdir. Tirotoksikoz döneminde prop-
ranolol gibi beta-blokerler kullan›l›r. Ayr›ca bu faz›n k›salt›lmas› için gliko-
kortikosteroidler kullan›labilir. Kal›c› hipotiroidi oluflmuflsa L-tiroksin ile
replasman tedavisi gereklidir.

Laboratuarda Hashimoto tiroiditli olgular›n yaklafl›k %80’inde tan›
kondu¤unda normal T4, T3 ve TSH düzeyleri saptansa da tiroid bezinde
hormon yap›m› azalmaya bafllam›flt›r. Anti-TPO antikorlar hastalar›n
%95’inde ve anti-tiroglobulin antikorlar %60’›nda yüksek olarak bulunur.
Anti-TPO antikoru yüksek hastalar›n %25-50’sinde hipotiroidi bafllang›ç
halinde olabilir, yani TSH yüksek, T3 ve T4 hormonu normaldir (subklinik
hipotiroidi). Antimikrozomal antikorlar›n varl›¤› tan›da önemli bir labratu-
ar bulgusudur. 

Ay›r›c› tan›da tiroid bezinde oluflacak h›zl› bir büyüme lenfoma veya
karsinom olas›l›¤›n› akla getirmelidir. Böyle bir durumda tiroid ‹‹AB ve so-
nucuna göre cerrahi planlanmal›d›r. 

Cerrahi giriflim endikasyonu; karsinom olas›l›¤›, bas› bulgular› ve baz›
hastalarda kompresyon bulgular›d›r. Di¤er durumlarda TSH düzeyi kon-
trolleri ile tiroid hormon replasman tedavisi yeterli olmaktad›r.

Riedel Tiroiditi

Tiroid gland›n afl›r› ve invaziv fibrozisi ile karakterize inflamatuar bir
hadisedir. Etyolojisisi tam olarak bilinmeyen ve tiroid patolojileri içinde
nadir görülen bir hastal›kt›r. Literatürde Riedel struma ve invaziv fibröz ti-
roidit olarakta bilinmektedir.84 ‹lk defa 1893 y›l›nda Bernhard Riedel tara-
f›ndan tan›mlanm›flt›r.7 Kad›n hastalarda erkeklere oranla 3-4 kat fazlad›r
ve en s›k 3.-6. dekatlar aras›nda görülmektedir. 

Klinikte inflamasyonun klasik semptomlar› bu hastal›kta pek görül-
mez. Fibrozis ilerleyicidir ve boyundaki çevre dokulara, özelliklede trake-
a ve özafagusa do¤ru invaziv bir flekilde yay›l›r. Trakea, n. rekürrense ve
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özefagusa bas› ile klinik olarak solunum güçlü¤ü, ses k›s›kl›¤› ve yutma
güçlü¤ü bulgular› ortaya ç›kabilir. Fizik muayenede palpasyonla afl›r› sert
bir tiroid gland ele gelir. S›kl›kla gland›n diffuz tutulumu görülürken nadi-
ren unilateral tutulumda olabilir. Ayr›ca fizik muayenede larenks endos-
kopisinde vokal kord paralizisine rastlanabilir. Bu bas› semptomlar›n›n
varl›¤›nda cerrahi düflünülmelidir. Bezin diffuz tutulumunda ise hipotiroi-
di klini¤i semptomlar› görülür ve bu durum tiroid hormonu destek teda-
visini gerektirir. Ancak literatürde hipertiroidi de bildirilmifltir.85 Komflu
dokular›n fibrozisi ve invazyonu ile birlikte fokal sklerozisin di¤er semp-
tomlar›da; örne¤in retroperitoneal, mediastinel fibrozis, retroorbital fibr-
zois ve sklerozan kolanjit görülebilir.86

Laboratuar testlerinde hastalar›n %67’sine yak›n›nda tiroid antikorlar›
tespit edilmifltir.85 ‹lave olarak inflamatuar proçeste T ve B hücreleri varl›-
¤› etyopatogenezde otoimmun mekanizmalar›n rolüne iflaret etmektedir.
Hastal›k bezin tamam›n› tutmad›kça hastalar genelde ötiroiddir. 

Ay›r›c› tan›da özellikle fibrozisin trakeaya ve strep kaslara ilerledi¤i ve
bas› semptomlar›n›n görüldü¤ü durumlarda anaplastik karsinom düflü-
nülmelidir ve bu durumda ‹‹AB teflhiste en etkili yöntemdir. Bezin afl›r›
sert oldu¤u tiroiditlerde aç›k biyopsi ihtiyac› olabilir. Bu durumda lobek-
tomi ve istmusektomi yap›lmas› uygun görülmektedir.

Riedel tiroiditinde tedavide genellikle bas› semptomlar›n› düzeltmek
için cerrahi yöntemlere baflvurulur. Çok yayg›n hastal›kta genifl rezeksi-
yon etraf dokulara invazyon nedeniyle pek mümkün de¤ildir. Tiroidin ist-
musu üzerinde kama fleklinde rezeksiyon trakeal bas›y› kald›rmakta uy-
gun olmaktad›r. Hastal›¤›n erken döneminde medikal tedavide steroidler
ve cevap al›namayan olgularda tamoksifen, metoteraksat ve çok yeni ola-
rak raloksifen önerilmifltir.39 Hipotiroidi varl›¤›nda tiroid hormon tedavisi
gündeme gelir.

Hashimoto Tiroiditi

Hashimoto hastal›¤› otoimmun bir tiroid bezi hastal›¤›d›r. Hashimoto
hastal›¤› veya otoimmün tiroidit, dünyada diyetteki iyotun yeterli oldu¤u
bölgelerde guatrojen hipotiroidinin en s›k nedenidir. Insidans› kad›nlarda
y›lda 3.5:1000 olarak bildirilmifltir. Kad›nlarda erkeklere nazaran daha s›k
görülmektedir. Hashimoto hastal›¤› ailevi olabilir ve baz› sendromlarla
(Down sendromu, Turner sendromu) beraber görülebilir. Myastenia gra-
vis, romotoid artrit gibi otoimmun hastal›klarla birlikte olabilir.

Patofizyolojisi tiroid hücrelerinin apoptotik destrüksiyonu ve buna
ba¤l› olarak hormon sentezinin bozulmas› ile karakterlidir. Foliküler des-
trüksiyon sonucu aç›¤a ç›kan tiroid peroksidaz (TPO) ve tiroglobülin pro-
teinlerine (Tg) karfl› geliflen otoantikorlar sitotoksiktir.7 Bu hastal›k ilk dö-
nemlerinde hipertiroidi ile birlikte olmakla beraber s›kl›kla (%20) hipoti-
roidi klini¤i ile tan›nmaktad›r. 

Benign tiroid
hastal›klar›

69



Fizik muayenede tiroid gland› hafif büyük ve serttir. Bazen nodüler gu-
atr halinde de görülebilir. Dispne ve disfoni gibi trakeal veya rekürren
laryngeal sinir bas› bulgular› olabilir. 

Klinik ve biyokimyasal tablo yavafl geliflen bir guatr ile birlikte bafllan-
g›çtaki ötiroidinin zaman içinde subklinik ve belirgin hipotiroidiye dönüfl-
mesidir. Seyrek olarak hipertiroidi geliflebilir. Hastalarda hipotiroidinin
klasik semptomlar› olan halsizlik, kilo al›m›, bafl a¤r›s›, kal›nlaflm›fl ve
ödemli cilt, dilde hipertrofi, larengeal mkozada ödem nedeniyle disfoni
ve kas kramplar›, distansiyon ve defekasyon zorluklar› izlenebilir. Hastal›-
¤›n ileri dönemlerinde konjestif kalp yetersizli¤i ve akci¤er ödemi görüle-
bilir. Nadiren aklorhidri ve parnesiyöz anemi geliflebilir.

Kaynaklar
1. American Thyroid Association (ATA) Guidelines Taskforce on Thyroid

Nodules and Differentiated Thyroid Cancer; Cooper DS, Doherty GM, Haugen
BR, et al. Revised American Thyroid Association management guidelines for
patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid
2009;19:1167-214.

2. Hatemi H. Endokrinoloji. ‹stanbul: Nobel; 1997. 

3. Randolph G. Surgery of the Thyroid and Parathyroid Glands. Philadelphia:
Saunders; 2003.

4. Noyek AM, Greyson ND. Steinhardt MI, et al. Thyroid tumor imaging. Arch
Otolaryngol 1983;109:205-24.

5. Messaris G, Evangelou GN, Tountas C. Incidence of carcinoma in cold nodules
of the thyroid gland. Surgery 1973;74:447-8. 

6. Gharib H, Goellner JR. Fine-needle aspiration biopsy of the thyroid: an apprais-
al. Ann Intern Med 1993;15;118:282-9. 

7. Güney E, Ça¤l› S, Yüce ‹. Tiroid ve Paratiroid Bez Cerrahi Hastal›klar›. ‹stanbul:
‹yiifller Matbaac›l›k; 2008. 

8. Carmeci C, Jeffrey RB, McDougall IR, Nowels KW, Weigel RJ. Ultrasound-guid-
ed fine-needle aspiration biopsy of thyroid masses. Thyroid 1998;8:283-9. 

9. Barczy_ski M, Konturek A, Hubalewska-Dydejczyk A, Go_kowski F, Cicho_ S,
Nowak W. Five-year follow-up of a randomized clinical trial of total thyroidec-
tomy versus Dunhill operation versus bilateral subtotal thyroidectomy for
multinodular nontoxic goiter. World J Surg 2010;34:1203-13.

10. Braga M, Cavalcanti TC, Collaço LM, Graf H. Efficacy of ultrasound-guided fine-
needle aspiration biopsy in the diagnosis of complex thyroid nodules. J Clin
Endocrinol Metab 2001;86:4089-91.

11. Yeh MW, Demircan O, Ituarte P, Clark OH. False-negative fine-needle aspiration
cytology results delay treatment and adversely affect outcome in patients with
thyroid carcinoma. Thyroid 2004;14:207-15.

12. Baloch ZW, LiVolsi VA, Asa SL, et al. Diagnostic terminology and morphologic
criteria for cytologic diagnosis of thyroid lesions: a synopsis of the National
Cancer Institute Thyroid Fine-Needle Aspiration State of the Science
Conference. Diagn Cytopathol 2008;36:425-37.

70

Özbilen Acar, G
Çam, OH



13. Nikiforov YE, Steward DL, Robinson-Smith TM, et al. Molecular testing for muta-
tions in improving the fine-needle aspiration diagnosis of thyroid nodules. J
Clin Endocrinol Metab 2009;94:2092-8. 

14. Sebastianes FM, Cerci JJ, Zanoni PH, et al. Role of 18F-fluorodeoxyglucose
positron emission tomography in preoperative assessment of cytologically
indeterminate thyroid nodules. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:4485-8.

15. Frates MC, Benson CB, Doubilet PM, et al. Prevalence and distribution of carci-
noma in patients with solitary and multiple thyroid nodules on sonography. J
Clin Endocrinol Metab 2006;91:3411-7. 

16. Hamburger JI. Evolution of toxicity in solitary nontoxic autonomously func-
tioning thyroid nodules. J Clin Endocrinol Metab 1980;50:1089-93.

17. Marqusee E, Benson CB, Frates MC, Doubilet PM, Larsen PR, Cibas ES, Mandel
SJ. Usefulness of ultrasonography in the management of nodular thyroid dis-
ease. Ann Intern Med 2000;133:696-700. 

18. Papini E, Guglielmi R, Bianchini A, et al. Risk of malignancy in nonpalpable thy-
roid nodules: predictive value of ultrasound and color-Doppler features. J Clin
Endocrinol Metab 2002;87:1941-6. 

19. Corrias A, Einaudi S, Chiorboli E, et al. Accuracy of fine needle aspiration biop-
sy of thyroid nodules in detecting malignancy in childhood: comparison with
conventional clinical, laboratory, and imaging approaches. J Clin Endocrinol
Metab 2001;86:4644-8. 

20. Arda IS, Yildirim S, Demirhan B, Firat S. Fine needle aspiration biopsy of thyroid
nodules. Arch Dis Child 2001;85:313-7.

21. Tan GH, Gharib H, Goellner JR, van Heerden JA, Bahn RS. Management of thy-
roid nodules in pregnancy. Arch Intern Med 1996;156:2317-20. 

22. Mestman JH, Goodwin TM, Montoro MM. Thyroid disorders of pregnancy.
Endocrinol Metab Clin North Am 1995;24:41-71. 

23. Rosen IB, Korman M, Walfish PG. Thyroid nodular disease in pregnancy: cur-
rent diagnosis and management. Clin Obstet Gynecol 1997;40:81-9. 

24. Erdo¤an MF, Kamel N, Aras D, Akdo¤an A, Baflkal N, Erdo¤an G. Value of re-
aspirations in benign nodular thyroid disease. Thyroid 1998;8:1087-90.

25. Alexander EK, Hurwitz S, Heering JP, et al. Natural history of benign solid and
cystic thyroid nodules. Ann Intern Med 2003;138:315-8.

26. Orlandi A, Puscar A, Capriata E, Fideleff H. Repeated fine-needle aspiration of
the thyroid in benign nodular thyroid disease: critical evaluation of long-term
follow-up. Thyroid 2005;15:274-8. 

27. Bennedbaek FN, Hegedüs L. Treatment of recurrent thyroid cysts with ethanol:
a randomized double-blind controlled trial. J Clin Endocrinol Metab
2003;88:5773-7.

28. Castro MR, Caraballo PJ, Morris JC. Effectiveness of thyroid hormone suppres-
sive therapy in benign solitary thyroid nodules: a meta-analysis. J Clin
Endocrinol Metab 2002;87:4154-9.

29. Ain K, Rosenthal MS. The Complete Thyroid Book. New York: McGraw-Hill;
2005.

30. Fort PF, Brown RS. Thyroid disorders in infancy. In: Lifshitz F, editor. Pediatric
Endocrinology. 3rd ed. New York: Marcel Decker Inc.; 1996. p. 369.

Benign tiroid
hastal›klar›

71



31. Brown RS. The thyroid gland. In: Brook CGD, Hindmarsh PC, editors. Clinical
Pediatric Endocrinology. 4th ed. Oxford: Blackwell Science; 2001. p. 288.

32. Atafl A, Çakmak A, Karazeybek H. Konjenital hipotiroidizm. Güncel Pediatri
2007;5:70-6.

33. Vliet GV. Thyroid disorders in infancy. In: Lifshitz F, editor. Pediatric
Endocrinology. 4th ed. New York: Marcel Decker Inc.; 2003. p. 347-58.

34. Cinaz P. Konjenital hipotroidi. Klinik Pediatri 2003;2:59-63.

35. Ferenc P, Agota M. Congenital disorders of the thyroid: hypo/hyper. Endocrinol
Metab Clin North Am 2009;38:491-507.

36. MacGillivray M. Congenital hypothyroidism. In: Pescovitz OE, Eugster EA, edi-
tors. Pediatric Endocrinology. Philadelphia: Lipincott Williams and Wilkins;
2004. p. 490-507.

37. Ballenger JJ. Congenital anomalies of the head and neck; In: Snow Jr JB,
Ballenger JJ, editors. Ballenger's Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery.
16th ed. Hamilton: BC Decker Inc; 1996. Chapter 15, p. 209-19.

38. Meller J, Zappel H, Conrad M, Roth C, Emrich D, Becker W. Diagnostic value of
123iodine scintigraphy and perchlorate discharge test in the diagnosis of con-
genital hypothyroidism. Exp Clin Endocrinol Diabetes 1997;105 Suppl 4:24-7.

39. Farwell AP, Braverman LE. Thyroiditis. In: Randolph G, editor. Surgery of the
Thyroid and Parathyroid Glands. Philadelphia: Saunders; 2003. p. 42-55.

40. Çak›r N. Konjenital boyun kitleleri. In: Çak›r N, editor. Otolaringoloji - Bafl ve
Boyun Cerrahisi. 1st ed. ‹stanbul: Nobel T›p Kitabevleri; 1996. Chapter 68,
p.165-8.

41. Pinczower E, Crockett DM, Atkinson JB, Kun S. Preoperative thyroid scanning
in presumed thyroglossal duct cysts. Arch Otolaryngol Head Neck Surg
1992;118:985-8.

42. Wen WB, Liu FY. Autoantibodies highly increased in patients with thyroid dys-
function. Cell Mol Immunol 2007;4:233-6.

43. Bartalena L, Marcocci C, Bogazzi F, Panicucci M, Lepri A, Pinchera A. Use of cor-
ticosteroids to prevent progression of Graves' ophthalmopathy after radioio-
dine therapy for hyperthyroidism. N Engl J Med 1989;321:1349-52.

44. Ljunggren JG, Törring O, Wallin G, Taube A, Tallstedt L, Hamberger B, Lundell
G. Quality of life aspects and costs in treatment of Graves' hyperthyroidism
with antithyroid drugs, surgery, or radioiodine: results from a prospective, ran-
domized study. Thyroid 1998;8:653-9.

45. Wilson R, McKillop JH, Henderson N, Pearson DW, Thomson JAThe ability of
the serum thyrotrophin receptor antibody (TRAb) index and HLA status to pre-
dict long-term remission of thyrotoxicosis following medical therapy for
Graves' disease. Clin Endocrinol (Oxf) 1986;25:151-6.

46. Ross DS. Radioiodine therapy for hyperthyroidism. N Engl J Med 2010;364:542-50.

47. Cho YY, Shon HS, Yoon HD. Management of a pregnant patient with Graves'
disease complicated by propylthiouracil induced agranulocytosis. Korean J
Intern Med 2005;20:335-8.

48. Anderberg B, Kågedal B, Nilsson OR, Smeds S, Tegler L, Gillquist J. Propranolol
and thyroid resection for thyperthyroidism. Acta Chir Scand 1979;145:297-303.

49. Azizi F, Amouzegar A. Management of hyperthyroidism during pregnancy and
lactation. Eur J Endocrinol 2011. E-pub, ahead of the print.

72

Özbilen Acar, G
Çam, OH



50. Wang CY, Chang TC. Toxic nodular goiter with thyroid papillary microcarcino-
ma. ANZ J Surg 2010;80:117.

51. Gaitan E, Nelson NC, Poole GV. Endemic goiter and endemic thyroid disorders.
World J Surg 1991;15:205-15.

52. Baflkal N. Tiroiditler. In: Erdo¤an G, editor. Endokrinoloji. Ankara: Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi, ANTIP A.fi. Yay›nlar›; 2003. p. 177-89.

53. Farwell AP. Infectious thyroiditis. In: Braverman LE, Utiger RD, editors. Werner
& Ingbars the Thyroid. A Fundamental and Clinical Test. 8th ed. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins; 2000. p. 1044-50.

54. Miyauchi A, Matsuzuka F, Kuma K, Takai S. Piriform sinus fistula: an underlying
abnormality common in patients with acute suppurative thyroiditis. World J
Surg 1990;14:400-5.

55. Jeng LB, Lin JD, Chen MF. Acute suppurative thyroiditis: a ten-year review in a
Taiwanese hospital. Scand J Infect Dis 1994;26:297-300.

56. Stevenson J. Acute bacterial thyroiditis presenting as otalgia. J Laryngol Otol
1991;105:788-9.

57. Singer PA. Thyroiditis. Acute, subacute, and chronic. Med Clin North Am
1991;75:61-77.

58. Lin JD, Huang BY, Huang HS, Juang JH, Jeng LB. Ultrasonography and fine nee-
dle aspiration cytology of acute suppurative thyroiditis. Hanggeng Yi Xue Za
Zhi 1993;16:93.

59. Farwell AP, Braverman LE. Inflammatory thyroid disorders. Otolaryngol Clin
North Am 1996;29:541-56.

60. Berger SA, Zonszein J, Villamena P, Mittman N. Infectious diseases of the thy-
roid gland. Rev Infect Dis 1983;5:108-22.

61. Kitchener MI, Chapman IM. Subacute thyroiditis: a review of 105 cases. Clin
Nucl Med 1989;14:439-42.

62. Lazarus JH. Sporadic silent thyroiditis and subacute thyroiditis. In: Braverman
LE, Utiger RD, editors. Werner & Ingbars the Thyroid. A Fundamental and
Clinical Test. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1995. p. 577-
91.

63. Stancek D, Stanceková-Gressnerová M, Janotka M, Hnilica P, Oravec D. Isolation
and some serological and epidemiological data on the viruses recovered from
patients with subacute thyroiditis de Quervain. Med Microbiol Immunol
1975;161:133-44.

64. Toft J, Larsen S, Toft H. Subacute thyroiditis after hepatitis B vaccination.
Endocr J 1998;45:135.

65. Desailloud R, Hober D. Viruses and thyroiditis: an update. Virol J 2009;6:5.

66. Goto H, Uno H, Tamai H, et al. Genetic analysis of subacute (de Quervain's) thy-
roiditis. Tissue Antigens 1985;26:110-3.

67. Szabolcs I. Subacut thyroiditis. In: Peter F, Wiersinga WM, Hosdalec U, editors.
The Thyroid and Environment, Stuttgart: Schattauer; 2000.

68. Emerson CH, Farwell AP. Sporadic silent thyroiditis, postpartum thyroiditis, and
subacut thyroiditis. In: Braverman LE, Utiger RD, editors. Werner & Ingbars the
Thyroid. A Fundamental and Clinical Test. 8th ed. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins; 2000. p. 578-89.

Benign tiroid
hastal›klar›

73



69. Volpé R. Subacute thyroiditis. Prog Clin Biol Res 1981;74:115-34.

70. Amino N, Yabu Y, Miki T, et al. Serum ratio of triiodothyronine to thyroxine,
and thyroxine-binding globulin and calcitonin concentrations in Graves' dis-
ease and destruction-induced thyrotoxicosis. J Clin Endocrinol Metab
1981;53:113-6.

71. Ross DS. Syndromes of thyrotoxicosis with low radioactive iodine uptake.
Endocrinol Metab Clin North Am 1998;27:169-85.

72. Litaka M, Momotani N, Ishii J, Ito K. Incidence of subacute thyroiditis recur-
rences after a prolonged latency: 24-year survey. J Clin Endocrinol Metab
1996;81:466-9.

73. Lio S, Pontecorvi A, Caruso M, Monaco F, D'Armiento M. Transitory subclinical
and permanent hypothyroidism in the course of subacute thyroiditis (de
Quervain). Acta Endocrinol (Copenh) 1984;106:67-70.

74. Browne-Martin K, Emerson CH. Postpartum thyroid dysfunction. Clin Obstet
Gynecol 1997;40:90-101.

75. Stagnaro-Green A, Roman SH, Cobin RH, el-Harazy E, Wallenstein S, Davies TF.
A prospective study of lymphocyte-initiated immunosuppression in normal
pregnancy: evidence of a T-cell etiology for postpartum thyroid dysfunction. J
Clin Endocrinol Metab 1992;74:645-53.

76. Lazarus JH, Ammari F, Oretti R, Parkes AB, Richards CJ, Harris B. Clinical aspects
of recurrent postpartum thyroiditis. Br J Gen Pract 1997;47(418):305-8.

77. Alvarez-Marfany M, Roman SH, Drexler AJ, Robertson C, Stagnaro-Green A.
Long-term prospective study of postpartum thyroid dysfunction in women
with insulin dependent diabetes mellitus. J Clin Endocrinol Metab 1994;79:10-
6.

78. Lervang HH, Pryds O, Ostergaard Kristensen HP. Thyroid dysfunction after
delivery: incidence and clinical course. Acta Med Scand 1987;222:369-74.

79. Weetman AP, McGregor AM. Autoimmune thyroid disease: further develop-
ments in our understanding. Endocr Rev 1994;15:788-30.

80. Waterman EA, Watson PF, Lazarus JH, Parkes AB, Darke C, Weetman AP A study
of the association between a polymorphism in the CTLA-4 gene and postpar-
tum thyroiditis. Clin Endocrinol (Oxf) 1998;49:251-5.

81. Woolf PD. Transient painless thyroiditis with hyperthyroidism: a variant of lym-
phocytic thyroiditis? Endocr Rev 1980;1:411-20.

82. Mizukami Y, Michigishi T, Hashimoto T, Tonami N, Hisada K, Matsubara F,
Takazakura E. Silent thyroiditis: a histologic and immunohistochemical study.
Hum Pathol 1988;19:423-31.

83. Mizukami Y, Michigishi T, Nonomura A, et al. Postpartum thyroiditis. A clinical,
histologic, and immunopathologic study of 15 cases. Am J Clin Pathol
1993;100:200-5.

84. Malotte MJ, Chonkich GD, Zuppan CW. Riedel's thyroiditis. Arch Otolaryngol
Head Neck Surg 1991;117:214-7.

85. Schwaegerle SM, Bauer TW, Esselstyn CB Jr. Riedel's thyroiditis. Am J Clin
Pathol 1988;90:715-22.

86. Violaris NS, Windle-Taylor PC. Idiopathic fibrosis of the upper aero-digestive
tract. J Laryngol Otol 1989;103:333-4.

74

Özbilen Acar, G
Çam, OH



75

Tiroid malignansileri insanlarda görülen tüm malignansilerin %1’ini
oluflturmakla birlikte, endokrin sistemin en s›k görülen malign tümörleri-
dir. Her y›l dünyada 122,000 yeni tiroid kanseri ortaya ç›kmaktad›r. Kan-
serlerin büyük bir ço¤unlu¤u foliküler hücre kökenli olup bunlar›n da
önemli bir bölümü oldukça yavafl seyirlidir. Bu tip kanserlerin 10 y›ll›k
sa¤kal›mlar› %90’lar› bulmaktad›r. Tiroidin primer lenfomalar› ve di¤er
epitelyal olmayan tümörleri son derece nadirdir.1

Tiroid kanserleri genç ve orta yafl grubunda s›k görülürken, çocuklarda
nadir görülür. Papiller kanserler daha çok 40’l› yafllar›n ortas› ile 50’lerin bafl-
lang›c›nda s›k görülürken, folliküler ve medüller kanserler 50’li yafllarda, da-
ha nadir görülen az diferansiye ve anaplastik tümörler 60’l› yafllarda daha
s›kt›r. Birçok çal›flma tiroid kanserlerinin kad›nlarda erkeklere göre 2-4 kat
daha fazla oldu¤unu göstermektedir. Fakat bu cinsiyet ayr›m› çocuklarda ve
yafll›larda ortadan kalkmaktad›r. Bu cinsiyet farkl›l›¤› akla tiroid kanser pa-
togenezinde acaba seks hormonlar›n›n ve reseptörlerinin etkinli¤i var m›
sorusunu getirmekle birlikte bunu destekleyecek fazla çal›flma yoktur.2

Dünyan›n de¤iflik bölgelerinde tiroid kanserlerinin görülme insidans›-
da de¤ifliklik göstermektedir. Erkeklerde görülme insidans› 0.8 ile 5.0 ara-
s›nda iken, kad›nlarda 1.9 ile 19.4 aras›nda izlenmektedir. ‹nsidans› Dani-
marka, Hollanda gibi ülkelerde çok düflükken Amerika, Japonya Fransa,
Avustralya’da daha yüksektir. Türkiye bu da¤›l›m içerisinde orta s›ralarda
yer almaktad›r.3 1970’lerden itibaren tiroid kanser tan›s›n›n oran› artarken
bu hastal›¤a ba¤l› ölümler azalm›flt›r. Amerika Birleflik Devletleri’nde ka-
d›nlarda ömür boyu tiroid kanser gelifltirme riski 1:120 iken, bu hastal›k-
tan ölme riski 1:1700’dür (SEER Cancer Statistics). Bu da artan tan› yön-
temleri sayesinde çok küçük tümörlerin bile erken dönemde tespit edilip
tedavi edilmesine ba¤l›d›r.

S›n›fland›rma

Geleneksel olarak tiroid kanserleri papiller, foliküler, medüller ve un-
diferansiye (anaplastik) kanserler olmak üzere dört majör gruba ayr›lmak-
tad›r. Bunun nedeni bu gruplar›n farkl› morfolojik ve klinik özelliklerinin
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olmas› ve de moleküler düzeyde farkl› gen gruplar›n altta yatmas›d›r. Fa-
kat baz› kanser tipleri daha yak›ndan incelendi¤inde bu ana gruplardan
ayr›ld›¤› görülmektedir. Papiller kanserin foliküler varyant›n›n foliküler
tümörlerle ayn› onkogen de¤iflikli¤ini göstermesi veya ailesel adenoma-
töz polipozis (FAP) hastalar›nda di¤er tiroid tümörlerinden farkl› klinik
seyreden tiroid kanserleri görülmesi bu s›n›fland›rman›n yetersiz kald›¤›-
n› iflaret etmektedir.

Zay›f diferansiyasyon gösteren karsinomlar›n baz›lar› papiller veya fo-
liküler karsinom hücrelerinin dediferansiyasyonu gibi görülmekte ise de
klinik seyri bu kanserlerden farkl›l›k gösterdi¤i için tedavi yaklafl›m› da ta-
mamen ayr›d›r.

Onkositik tiroid kanserleri s›n›fland›rma aç›s›ndan zorluk göstermek-
tedir. Geleneksel olarak foliküler tümör grubu içerisinde say›l›rlar. Histo-
lojik olarak ço¤unlukla foliküler yap› gösterdi¤inden foliküler kanserler
grubuna dahil edilirken, e¤er papiller yap›lar gösterirlerse papiller karsi-
nom olarak da adland›r›labilirler. Bunun yan› s›ra foliküler karsinom hüc-
relerinin baz›lar›da onkositik de¤ifliklik göstermektedir. Günümüzde hala
onkositik tümörler için ayr› bir genetik özellik saptanamam›flt›r. Bu ne-
denle hala foliküler tümör alttipi olarak s›n›fland›r›lmaya devam edilmek-
tedir. Kal›tsal non-medüller tiroid kanserlerse tamamen farkl› genetik
özellikler göstermekte ve bir grup sendromlarla birlikte görülmektedir. Ti-
roid tümörlerinin WHO s›n›fland›rmas› ve TNM s›n›fland›rmas› afla¤›da
verilmektedir.

Tiroid Tümörlerinin Histolojilerine Göre WHO S›n›fland›rmas›

Tiroid Karsinomlar›

• Papiller karsinom

• Foliküler karsinom

• Az (poorly) diferansiye karsinom

• Undiferansiye (anaplastik) karsinom

• Skuamöz hücreli karsinom

• Mukoepidermoid karsinom

• Eozinofili gösteren sklerozan mukoepidermoid karsinom

• Musinöz karsinom

• Medüller karsinom

• Mikst medüller ve foliküler karsinom

• Timus benzeri diferansiyasyon gösteren spindle hücreli tümör

• Timus benzeri diferansiyasyon gösteren karsinom

Tiroid Adenomlar› ve ‹lgili Tümörler

• Foliküler adenom

• Hiyalinizan trabeküler tümör
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Di¤er Tiroid Tümörleri

• Teratom

• Primer lenfoma ve plazmasitom

• Ektopik timoma

• Anjiyosarkom

• Düz kas hücreli tümör

• Periferik sinir k›l›f› tümörleri

• Paragangliom

• Soliter fibröz tümör

• Foliküler dendritik hücreli tümör

• Langerhans hücreli histiositoz

• Sekonder tümör

Tiroid Karsinomlar›n›n TNM S›n›fland›rmas›

T: Primer tümör

TX: Primer tümör de¤erlendirilememekte

T0: Primer tümörle ilgili kan›t yok

T1: Tümör tiroid içerisinde 2 cm veya <2 cm

T2: Tümör tiroid içerisinde >2 cm fakat <4 cm

T3: Tümör tiroid içerisinde >4 cm veya herhangi büyüklükte ama mi-

nimal tiroid d›fl›na uzan›m mevcut (örn. sternohiyoid kas, periti-

roid yumuflak doku)

T4a: Tümör tiroid kapsülünün d›fl›na taflarak subkütan yumuflak do-

ku, larinks, trakea, ösafagus veya reküren laringeal sinir.

T4b: prevertebral faysa tutulumu veya karotid arter tutulumu veya

mediastinal damar tutulumu

Multifokal tümörler (m) olarak belirtilir ve en büyü¤ünün çap› s›n›flan-

d›rmada kullan›l›r.

Tüm anaplastik tümörler T4 olarak kabul edilir.

T4a: intratiroidal anaplastik karsinom- cerrahi olarak ç›kar›labilen

T4b: ekstratiroidal anaplastik karsinom-cerrahi olarak ç›kar›lamayan

Bölgesel lenf nodlar› (N): Santral kompartman, lateral servikal, üst me-

diastinal lenf nodlar›

NX: De¤erlendirilemiyor

N0: Bölgesel lenf nodu yok

N1: Bölgesel lenf nodu mevcut

N1a: Level VI’ya metastaz

N1b: Unilateral, bilateral veya kontralateral servikal lenf nodlar›na ve-

ya üst mediasten lenf nodlar›na metastaz
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Uzak metastaz (M)

MX: Uzak metastaz de¤erlendirilemiyor

M0: Uzak metastaz yok

M1: Uzak metastaz mevcut

Etyoloji ve Patogenez

Papiller tiroid kanserlerin geliflmesinde çevresel, genetik ve hormonal
faktörlerin etkileri mevcuttur. Çevresel faktörler genotoksik ve nongeno-
toksik olarak s›n›fland›r›labilir. Tiroid bezinin çevreden iyot ihtiyac› olma-
s› tiroid bezi üzerinde radyoaktif iyotun genotoksik (DNA hasar›) etkisine
ve iyot eksikli¤inde nongenotoksik etkisine (TSH stimülasyonu) neden ol-
maktad›r. Papiller tiroid karsinomlar eksternal ve internal radyasyonla çok
yak›ndan iliflkilidir. Radyasyon foliküler adenom ve karsinom için de risk
faktörüdür.4 Çocukluk döneminde radyasyona maruz kalma ilerideki tiro-
id malignansileri için risk oluflturmaktad›r. 1986 Çernobil facias›ndan son-
ra Beyaz Rusya daki çocuklarda tiroid kanser insidans›n›n artt›¤› bildiril-
mifltir. Tüm dünya genelinde çocuklarda tiroid kanserleri y›lda milyonda
bir iken, Beyaz Rusya’da faciay› takip eden dekatta 30 kat artm›fl ve özel-
likle Çernobil’in bulundu¤u Gomel’de insidans 100 kat artm›flt›r.5

II. Dünya savafl›nda atom bombas› sonras›nda tüm vucut radyasyona
(gama ve nötron ›fl›nlar›) maruz kal›rken, Çernobil’de özellikle 131I ve
132I’ye maruziyet söz konusudur. Tiroid dokusu vücudun di¤er dokular›na
göre iyotu 1000 kat daha fazla tutmaktad›r. Ayr›ca 1 yafl alt›ndaki çocukla-
r›n facia s›ras›nda tiroid kanser gelifltirme olas›l›¤› 237 iken, 10 yafl için bu
risk sadece 6’d›r. Bunun sebebi daha küçük çocuklar›n daha büyüklere ve
yetiflkinlere göre iyot al›m›n›n daha fazla olmas› ve radyoaktif iyottan zen-
gin süt ile beslenmeleridir. Süt radyoaktif iyotun vücuda ulaflmas›nda en
önemli besin maddesidir. Ayr›ca çal›flmalar küçük çocuklarda tiroidin eks-
ternal radyasyona maruz kald›¤›nda da tiroid bezinin biyolojik olarak da-
ha duyarl› oldu¤unu göstermifltir.

Radyasyona maruz kalma özellikle düflük dozlarda daha çok olmakta-
d›r. 5 kohorttan oluflan bir çal›flmada 15 yafl›n alt›nda ki çocuklarda <0.10
Gy alt›ndaki dozlarda dozla kanser insidans› aras›nda lineer bir iliflki sap-
tanm›flt›r. Küratif kabul edilebilecek yüksek dozlarda (<10 Gy) tiroid kan-
ser geliflme riskinde bir azalma görülmektedir. Bu sonuç daha çok bu doz-
larda hücre ölümünün yüksek olmas›na ba¤lanmaktad›r.4

Radyasyon DNA’da çifte k›r›lmalara neden olmakta ve RET ve TRK’n›n
tekrar dizilimine neden olmaktad›r. Bu da radyasyonun neden daha çok
papiller kansere neden oldu¤unu aç›klayabilir. Diyetteki iyot eksikli¤i ve
genetik faktörlerle birlikte foliküler kanserlere neden olarak gösterilmek-
tedir. Diyetteki iyot eksikli¤i ayr›ca nodüler guatr›nda önemli bir nedeni-
dir. ‹yot eksikli¤i yüksek TSH ve TSH’›n tiroid üzerinde büyütücü eksikli-
¤ine neden olmaktad›r. Bu büyüme genellikle foliküler tarzdad›r.6 Ade-
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nomdan karsinoma geçifl bu dishormonogenez sonucu olabilir. Cowden
sendromunda multiple adenom ve yan› s›ra foliküler karsinom görülmesi
bu flekilde aç›klanmaya çal›fl›lmaktad›r.7 ‹yot al›m›n›n yeterli veya fazla ol-
du¤u yerlerde papiller karsinom geliflme riski iyot eksikli¤i görülen bölge-
lerden göreceli olarak daha yüksektir. ‹yot eksikli¤i olan bölgelerde iyot
replasman› yap›ld›ktan sonra papiller kanser riski de yükselmifltir. Bu ar-
t›fl göreceli olarak foliküler kanser görülme olas›l›¤›n›n azalmas›na da ba¤-
l› olabilir.8

Papiller karsinom ayr›ca lenfositik tiroiditle yak›ndan iliflkilidir. Otoim-
mün reaksiyonlar karsinom patogenezinde suçlanmaktad›r.9

Medüller tiroid kanserlerinin ailesel olma özelli¤i bilinmektedir.
MTK’nin %25’i MEN2A, MEN2B ve Ailesel MTK sendromlar›yla birliktedir.
Tüm bu vakalarda RET onkogeninde mutasyon sözkonusudur. Papiller
kanserde de aç›klanamamakla birlikte güçlü bir aile hikayesi mevcuttur.
Etkilenen bireylerin çocuklar›nda papiller kanser görülme olas›l›¤› genel
populasyona göre 4 kat artmaktad›r.10 Benzer flekilde foliküler kanserde
Cowden sendromunda görülmektedir. Ailesel adenomatöz polipozis has-
talar›nda ve multiple oksifil karsinom ailesinde de histolojik olarak olduk-
ça tipik bir foliküler karsinom görülmektedir. 

Onkogenler ve Tiroid Kanserleri

Son 10 y›lda tiroid kanserlerinin moleküler temeli daha iyi anlafl›lm›fl-
t›r. Papiller kanserlerde radyasyona ba¤l› DNA hasar› sonucu oluflan RET
ve TRK rearanjmanlar› görülmektedir. Bu onkogenlerin görülmedi¤i olgu-
larda ise BRAF mutasyonuna rastlanm›flt›r. Bu mutasyon RET-signaling yo-
lakda etkilidir.11,12 Foliküler neoplazmlarda (adenom ve karsinomlar) ço-
¤unlukla RAS mutasyonu görülmektedir. Az bir k›sm›nda ise PAX8/PPARγ
rearanjmanlar› tespit edilmifltir.13 Di¤er yandan medüller tiroid kanserle-
rinde RET geninin rearanjman› yerine mutasyonlar› görülmektedir. Bu
mutasyonlar daha çok noktasal veya küçük silinmeler fleklindedir. Undife-
ransiye karsinomlarda en çok görülen moleküler özellikse TP53 mutasyo-
nudur. Kötü veya undiferansiye tümörlerin bir k›sm›nda BRAF mutasyo-
nunun olmas› bunlar›n orijininin papiller kanser oldu¤unu düflündür-
mektedir.12

Klinik Özellikler

Tiroid kanserleri karfl›m›za de¤iflik flekillerde ç›ksada en çok kendini ti-
roid içinde nodül olarak gösterir. Büyük nodüller hasta için gelifl yak›nma-
s›n› olufltururken, küçük nodüllerin ço¤u rutin muayene ve radyolojik in-
celemelerle tespit edilir. Hastalar›n %21’inde bafllang›çta guatr da mevcut-
tur. Patolojinin tipine göre boyunda lenf nodu, ses k›s›kl›¤›, dispne, disfa-
ji, ses k›s›kl›¤›, boyunda bas› etkisi, gerginlik ve a¤r› gibi flikayetler de gö-
rülebilir. 
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Ultrsonografin nodüllerin büyüklü¤ü, solid veya kistik oluflu hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi verir. Nodülün s›n›rlar›n›n düzensiz oluflu, mikrokalsifikas-
yon olmas›, solid olmas›, hipervasküler olmas› malignite lehinedir. USG ta-
n›n›n yan› s›ra, ‹‹AB’sine de arac›l›k etmektedir. 

Teknesyum perteknatat (Tc99m) ile yap›lan sintigrafide aktif olmayan
nodüller so¤uk olarak nitelendirilmekte ve malignansi lehine yorumlan-
maktad›r. Sintigrafik ölçümler ‹‹AB’nin rutin kullan›m sonras›nda tan› kla-
vuzlar›ndaki yerini kaybetmifltir.

Serum TSH seviyesi bu nodüllerde yap›lmas› gereken ilk ölçümdür. Ti-
roid malignansilerinde genellikle normal TSH seviyeleri bekleriz.14 Serum
kalsitonin de¤erleri ise ancak aile öyküsü varsa veya ‹‹AB’de medüller ti-
roid kanser flüphesi varsa istenmektedir.

‹nce i¤ne aspirasyonu tiroid malignansilerinin tan›s›nda çok önemli
bir yere sahiptir.15 ‹‹AB sayesinde cerrahi sonras› spesmenlerde kanser
saptanma oran› %15’ten %40’a ç›km›flt›r. ‹‹AB bize genel olarak; malign,
flüpheli, benign ve non-diagnostik tan›lar›n› verir. Malign ve flüpheli so-
nuçlar cerrahiye yönlendirilirken, benignler takip edilir. Tan›sal olmayan-
larda ‹‹AB mutlaka tekrar edilmelidir.‹‹AB’nin sensitivitesi %65-98, spesifi-
sitesi %72-100, PPV %50-96, yanl›fl negatiflik %1-11 ve yanl›fl pozitiflik ora-
n› %0-7’dir.16 Sitolojik incelemeyle foliküler adenom ve karsinom ay›r›m›
(onkositik olanlarda dahil) yapmak mümkün olmad›¤›ndan foliküler ne-
oplazmlar flüpheli (insignificant) grubunda yer al›r.

Evreleme ve Prognostik Faktörler

TNM sistemi, UICC (Internat›onal Union Against Cancer) ve AJCC
(American Joint Commission on Cancer) taraf›ndan daha önceden belir-
tildi¤i flekilde kabul edilmektedir. 45 yafl›ndan küçük hastalar evre I olarak
kabul edilirken (herhangi bir T ve N, M0), 45 yafl üstü hastalar evre I-IV ara-
s›nda s›n›fland›r›lmaktad›r. Evreleme Tablo 6.1’de verilmifltir.

Tiroid kanserli hastalar› EORTC (European Organisation for Research
and Treatment of Cancer) yafl, cinsiyet, tümör tipi, ekstratiroidal uzan›m
ve uzak metastaza göre skorlamaktad›r. EORTC d›fl›nda, en çok kullan›lan
prognostik skorlamalar AGES (yafl, grade, uzan›m, büyüklük), AMES (yafl,
uzak metastaz, uzan›m, büyüklük) ve MACIS’t›r (uzak metastaz, yafl, rezek-
siyonun taml›¤›, lokal invazyon, büyüklük). Tüm bunlar EORTC ile benzer
olmakla birlikte hepsinde tümör büyüklü¤ü eklenmifltir. Farkl›l›k olarak
AMES’te cinsiyet, AGES’te grade ve MACIS’te inkomplet rezeksiyon üze-
rinde durulmaktad›r. Bu flemalardan hiçbirinde nodal metastaz prognos-
tik faktör olarak düflünülmemifltir.

Prognostik farklar›n bilinmesi yüksek ve düflük risk tafl›yan hastalar›n
tespit edilmesinde ve tedavi modalitesinin belirlenmesinde önem arz et-
mektedir. Yukar›da da belirtildi¤i üzere; yafl (20 yafl›n alt›, 60 yafl›n üstü),
tümörün büyüklü¤ü (>4 cm), ekstratiroidal yay›l›m, diferansiyasyon, uzak
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metastaz, nodal tutulum, tedavi sonras› nüks veya rezidü kalmas› belli bafl-
l› risk faktörleridir.

Yafl tiroid kanserlerinde evrelemeyide etkileyen çok önemli bir faktör-
dür. Papiller tiroid kanserleri ileri yafllarda daha agresif seyreder. Kad›nlar-
da bu s›n›r 50 iken erkeklerde 40’t›r.17 Cinsiyet önemli bir prognostik fak-
tördür. Tiroid kanserlerinin kad›nlarda daha az nüks ve daha uzun bir ya-
flamla seyretti¤i gösterilmifltir.18 Tümörün büyüklü¤üde prognozu belirler.
Mikrokarsinomlar (<1 cm) daha iyi seyirli iken, >4 cm’nin üzerindeki tü-
mörlerde kötü prognoz görülür.19 Ekstratiroidal tutulumda kötü progno-
zun göstergesidir. Böyle hastalarda nüks oranlar› %39’a kadar ç›kmakta-
d›r.20 Tümörün cinsi ve gradi hiç flüphesiz prognozu etkilemektedir. Papil-
ler tiroid kanserler di¤erlerine oranla daha iyi prognoza sahipken, örne-
¤in uzun hücreli alt tipinin prognozu oldukça kötüdür.21 Uzak metastaz
varl›¤›da prognozu etkilemektedir. Uzak metastaz›n yeri, say›s›, radyoaktif
madde tutup tutmad›¤› da prognozu belirler.22

Yukar›da say›lan prognostik flemalarda her ne kadar nodal metastaz
prognozda yer almasa da, çal›flmalarda bilateral boyun ve mediasten lenf
nodu tutulumu olan hastalarda ölüm oranlar› olmayanlara göre 3 kat faz-
lad›r.23

Prognozu belirlemede kullan›lan bir di¤er yöntemde DNA analizleri-
dir. Bu analizler ‹‹AB materyalinde de çal›fl›lmaktad›r. Benign-malign ay›-
r›m›n› tam yapmamakla birlikte özellikle anöploidi görülen olgularda
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TNM evresi 45 yafl alt› 45 yafl ve üstü

Tablo 6.1. Diferansiye tiroid kanserlerinde TNM evrelendirmesi.

I Herhangi bir T ve N, M0 T1N0M0

III T3N0M0

T1N1aM0

T2N1aM0

T3N1aM0

IVB T4b

Herhangi bir N

M0

IVC Herhangi bir T

Herhangi bir N

M1

IVA T4aN0M0

T4aN1aM0

T1N1bM0

T2N1bM0

T3N1bM0

T4aN1bM0

II Herhangi bir T ve N, M1 T2N0M0



prognozun daha kötü seyretti¤i bilinmektedir. Her ne kadar bu tip mole-
küler rutin uygulamada kullan›lmasa da ilerisi için umut vaat etmektedir.24

Tüm bu prognostik faktörler birlefltirildi¤inde ortaya afla¤›daki risk
faktörleri ortaya ç›kmaktad›r:

Düflük risk grubu: 45 yafl alt›, tümör çap› küçük, ekstratiroidal yay›l›m
yok, uzak metastaz yok

Yüksek risk grubu: 45 yafl›ndan büyük, tümör çap› >4 cm, ekstratiroi-
dal yay›l›m+, uzak metastaz+

Orta risk grubu: 45 yafl alt› ama yüksek risk grubundaki di¤er faktörler
(+) 45 yafl üstü ama di¤er faktörler (-)

Papiller Tiroid Karsinomlar›

Tiroidin en s›k görülen epitelyal kökenli tümörüdür. Papiller tiroid
karsinomlar› (PTK) 15 yafl›n alt›nda nadir olsa da, en s›k görülen pediatrik
tiroid malignansisidir. PTK’lar›n›n ço¤unlu¤u yetiflkinlerde 20-50 yafl ara-
s›nda görülür. Bu yafl grubunda K/E oran› 4/1’dir. 50 yafl›n üstü bu fark
azalmaktad›r. Overall sa¤kal›m (> %90) özellikle 45 yafl›n alt›nda çok yük-
sektir.

Tan›sal yöntemlerin artmas›yla birlikte görülme insidans› her geçen y›l
artmaktad›r. ABD’de her y›l yaklafl›k 22,000 PTK olgusu saptanm›flt›r.
Otopsi materyallerinde prevelans› %5-35 aras›nda de¤iflmektedir.25

Daha önceden tart›fl›ld›¤› gibi etyolojisinde radyasyon çok önemli rol
oynar. PTK normal yerleflimli tiroid bezinin yan› s›ra ektopik tiroid doku-
lar›nda da görülebilir.

PTK genellikle kendini tiroidde kitle olarak veya boyunda servikal len-
fadenopati ile gösterir. Sintigrafide so¤uk olarak izlenir. ‹yot eksikli¤inin
oldu¤u bölgelerde PTK multinodüler guatr içinde ayr› bir nodül olarak
bulunur. ‹yot eksikli¤ini olmad›¤› bölgelerde ise normal tiroid dokusunun
içerisinde soliter bir nodül olarak görülür. Görüntüleme yöntemleri saye-
sinde insidental olarak birçok nodül saptanabilir. Tiroid fonksiyon testle-
ri öncesinde guatr öyküsü yoksa PTK’lerde normaldir. 

Soliter nodüllerin tan›s› ‹‹AB ile konulur. Benign sitoloji hastalar›n yak-
lafl›k %75’inde görülür. Palpasyonla ele gelen lenf nodlar›ndanda ‹‹AB’si
yap›lmal›d›r. Genç hastalar›n %25’inde PTK’in büyüklü¤üne bakmazs›z›n
servikal lenf nodu tutulumu olmaktad›r.

Makroskopik incelemede lezyonlar›n ço¤unun gri-beyaz görünümde,
düzensiz s›n›rl›, hatta çevre dokulara yap›fl›k oldu¤u görülür. Baz› tümör-
ler distrofik kalsifikasyonlar, nadirde olsa kemik formasyonu görülebilir.
Büyüklü¤ü <1 mm ile santrimetreleri bulabilir. Multisentrite s›k görülür.
Birçok tümörde kistik oluflumlar olabilir. Baz› tümörlerde primer tümör
solid, nodal metastazlar kistik olabilir. Nadiren tiroglossal duktus kisti içe-
risinde geliflebilir. Çevre organlara yay›l›m gösterebilir.
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PTK lenfatikler içerisine yay›l›m göstermeyi sever. Bu nedenle nodal
metastaz s›kt›r. Ayr›ca intratiroidal lenfatik kanallar arac›l›¤›yla ana tümör
kitlesi d›fl›nda multifokal olabilir. 

Sitopatolojilerinde branching gösteren papiller fragmanlar, nükleer
palisadlar görülür. Tümör hücreleri genelde küboidal olmakla birlikte ko-
lumnar, poligonal, spindle, skuamöz de olabilir. Nükleer grooves ve psö-
doinklüzyonlar yayg›nd›r. Bunlar›n d›fl›nda ropy kolloid ve çok çekirdek-
li dev hücreler, psammoma cisimcikleri görülür.

Histolojik incelemede, karakteristik nükleer özellikleri vard›r. Çekir-
dekler tipik toprak cam görünümünde olup, groove’lar ve nükleer psödo-
inklüzyonlar içerir. Psammoma cisimcikleri yuvarlak ve konsantrik lami-
ner kalsifikasyonlar içerir. Bu cisimcikler tümörün içinde, lenfatik boflluk-
larda ve tümör stromas›n›n içerisinde görülebilir. ‹ntratümöral sklreoz,pe-
ritümöral lenfositik infiltrasyon s›kt›r. 

‹mmünhistokimyasal olarak, PTK sitokeratin, tiroglobulin ve tiroid
transkripsiyon faktör-1 (TTF-1) ile boyan›r, sinoptofizin ve kromogranin-
le boyanmaz. Moleküler düzeyde, birçok mark›r kullan›l›r. S100, HLA-DR,
CK-19, RET, HBME-1 ve galectin-3 kullan›lan mark›rlard›r. CK-19 PTK’da
s›kl›kla (+)’dir ama lenfositik tiroidittede (+) olabilir. Metastatik PTK tipik
olarak p27’nin kayb› ve cyclin D1’in art›fl›yla karakterize iken, metastatik
olmayan tümörlerde p27 (+), cyclin D1(-)’dir.26

PTK’n›n akci¤er metastazlar› TTF-1 ve tiroglobulin için (+) iken primer
akci¤er tümörleri TTF-1 için (+) ama tiroglobulin için (-)’dir. PTK’leri tiroi
ve akci¤er d›fl›na metastaz yapt›¤›nda buralarda her iki mark›r için negatif
olurlar. 

PTK’ler çok say›da varyasyon gösterirler. Bunlar›n isimleri afla¤›da ve-
rilmifltir:

• Foliküler varyant: Prognozu PTK ile ayn›d›r, difüz veya multinodü-
ler foliküler varyant agresif klinik seyir gösterir.

• Makrofoliküler varyant: En nadir formu, hiperplastik nodüllerle ve-
ya makrofoliküler adenomla kar›flabilir, nodal metastaz nadirdir
ama metastazlar› da makrofoliküler yap›dad›r.

• Onkositik varyant: Gros olarak kahverengi görünümde, Hashimoto
tiroiditi ile s›k görülür.

• fieffaf hücreli varyant: Bu tipin metastazlar›nda primerin tiroid ol-
du¤unu saptamak histolojik olarak çok zordur.

• Difüz sklerozan varyant: Genç hastalarda s›k görülür, tiroidin difüz
tutulumu mevcuttur, yayg›n skuamöz metaplazi gösterir, tümörsüz
k›s›mlar lenfositik tiroiditle kar›flabilir, hastalar›n ço¤unda otoanti-
korlar (+), nodal metastaz s›kt›r, %25 akci¤er metastaz› mevcuttur.

• Uzun hücreli varyant: Nadir görülür, eozinofilik sitoplazmal›d›r,
nekroz ve mitotik aktivite fazlad›r, yafll›larda ve erkeklerde s›kt›r, kli-
nik olarak agresiftir.
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• Kolumnar hücreli varyant: Nadir görülür, matastatik adenokanser
ile kar›flabilir, ekstratiroidal yay›l›m fazlad›r, agresif seyirlidir.

• Solid varyant: Vasküler invazyon ve ekstratiroidal yay›l›m hastalar›n
1/3’ünde görülür, özellikle radyasyona maruz kalm›fl çocuklarda
s›kt›r, tümör hücrelerde nekroz ve nükleer pleomorfizm varsa kötü
diferansiye karsinom düflünülmelidir

• Kribriform karsinom: Ailesel adenomatöz polipoziste ve Gardner
sendromunda s›k görülür, multifokal, genç kad›nlarda s›kt›r.

• PTK+fasciitis-like stroma: Çok nadirdir.

• PTK+fokal insular komponent: Az görülür, tiroglobulin ve TTF-1 ile
(+). 

• PTK+skuamöz veya mukoepidermoid karsinom: PTK (özellikle tall
cell) skuamöz ve mukoepidermoid karsinomla efl zamanl› olabilir.

• PTK+ spindle ve dev hücreli karsinom 

• Kombine papiller ve medüller karsinom: PTK minör komponenti
oluflturur (< %25).

• Papiller mikrokarsinom: <1 cm PTK.

PTK’da tümörün gradinin çok önemi yoktur. %95’ten fazla olguda iyi
diferansiyasyon gösterir. Bununla beraber nekroz, vasküler invazyon, art-
m›fl mitoz, belirgin nükleer atipi kötü prognoz belirtileridir.27

PTK’un prognozu oldukça iyidir. 10 y›ll›k sa¤kal›m %90’n›n üzerinde-
dir. Genç hastalarda bu oran %98’i bulmaktad›r. Prognostik faktörlerin ço-
¤unlu¤u yukar›da say›ld›¤› gibidir. Özellikle tall cell ve kolumnar hücreli
varyantlar› kötü prognozludur.

Foliküler Karsinom

Tiroidin malign epitelyal tümörüdür. PTK’da görülen nükleer özellik-
ler foliküler karsinomda (FK) görülmez. FK tiroid malignansilerinin %10-
15’ini oluflturur. Kad›nlarda ve 5. dekatta s›k görülür. Onkositik foliküler
karsinom bundan bir on y›l sonra pik yapar. FK çocuklarda nadir görülür.
‹yot eksikli¤i olan bölgelerde daha s›k görülür. 

Etyolojide iyot eksikli¤i ve radyasyon suçlanmaktad›r. FK’da tiroid be-
zinde oldu¤u gibi ektopik tiroid dokusundada görülebilir. FK’lar s›kl›kla
asemptomatik intratiroidal kitleler fleklindedir ve tan› an›nda PTK’dan da-
ha büyük boyuta ulaflm›fllard›r. Lenf nodu metastaz› PTK’dan azd›r (< %5).
Sintigrafide so¤uk nodüller fleklinde görülür. Ses k›s›kl›¤›, dispne gibi
semptomlar tan› an›nda nadir görülür. Uzak metastaz görülme oran›
%20’lerdedir ve s›kl›kla akci¤er ve kemiklere metastaz yapar. 

Onkositik varyant FK ile ayn› klinik özellikleri gösterir. Fakat ipsilateral
lenf nodu metastaz› daha s›kt›r. Bu hastalar daha çok lokal invazyondan kay-
bedilir. Uzak metastaz oranlar›nda farkl›l›k olmamas›na ra¤men kümülatif
metastaz insidans› onkositik varyantta %33 iken klasik FK’da %22’dir.
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Makroskopik olarak FK kapsüllü, yuvarlak-oval >1 cm’den büyük tü-
mörlerdir. Minimal invazif tümörlerde her zaman kapsül invazyonu belir-
gin olmayabilir. Nadiren genifl vasküler invazyon görülebilir, hatta süperi-
or vena kavaya kadar uzanabilir.

Multifokalite ve parsiyel cerrahi sonras› nüks az görülür. Bölgesel lenf
nodu metastaz› da az görülür. Uzak metastaz s›kl›kla akci¤er ve kemiklere
olur.

‹‹AB’de hiperselüler görülür. Hücreler mikrofoliküller oluflturur, az
moktarda kolloid içerir. Mikrofoliküllerde 6-12 hücre vard›r ve halka ya-
parlar. Malignansi tan›s› kapsüler veya vasküler invazyonla konur. Kapsü-
ler invazyonda tümör hücrelerinin tümör kapsülünü tutmas› gerekmekte-
dir. Vasküler invazyonda tümör hücrelerini damar içinde görmek veya tü-
mör trombusunu görmek gerekir. Vasküler ve kapsüler invazyonun dere-
cesi FK’un davran›fl›n›da belirler. Minimal invazif tümörler daha az rekü-
rens ve metastaz gösterirler. FK tiroglobulin, TTF-1 ve düflük moleküler
a¤›rl›kl› sitokeratin (+)’li¤i gösterirler. 

FK’lar da PTK’lar gibi histolojik varyasyon gösteriler:

• Onkositi varyant: Hücrelerin %75’inden fazlas› onkositik hücreler,
tiroid malignansilerinin %3-4, di¤er isimleri oksifil veya Hurthle
hücreli karsinomlar, median görülme yafl› 61, K/E oran› 6,5/3,5, et-
yolojide mitokondriyal anomaliler?, nodal metastaz %30, tipik kah-
verengi görünüm, ‹‹AB sonras› veya spontan enfarkt alanlar›, kana-
ma ve kistik alanlar

• fieffaf hücreli varyant: Sitoplazmalar› glikojen, lipid ve musinden
zengin, renal kökenli metastatik fleffaf hücreli tümörden ayr›m› ya-
p›lmal›

Ay›r›c› tan›da en büyük güçlük minimal invazif foliküler karsinomu fo-
liküler adenomdan ve adenomatöz nodüler guat›rdan ay›rt etmektir. Hüc-
resel bazda karsinom flüphesi olan ama invazyonun rahat gösterilmedi¤i
olgularda “follicular tumours of uncertain malignant potential” terimi kul-
lan›lmaktad›r.28

Ayn› flekilde onkositik foliküler adenom ile karsinomu ay›rtetmek de
oldukça güçtür. Bu nedenle birçok mark›r denenmifltir. Bu mark›rlardan
sadece Ki-67 karsinomla iliflkili bulunmufltur. Fakat Ki-67 ba¤›ms›z bir
prognostik faktör de¤ildir. Özellikle ekstratiroidal invazyon ve vaskü-
ler/lenfatik invazyonla iliflkilidir.29 Ayr›ca onkositik foliküler karsinom, on-
kositik medüller karsinomlada kar›flabilir. MTK’da kalsitonin ve CEA pozi-
tifli¤i vard›r. Tiroid kökenli onkositik tümörler tiroglobulinle boyan›rlar. 

FK’u papiller karsinomun foliküler varyant›ndan ay›rmak da zordur.
Baz› otörler böyle durumlarda sadece iyi diferansiye karsinom diye adlan-
d›rmay› önermifllerdir. ‹ki tan› aras›nda klinik anlamda tedavi farkl›l›¤› ol-
mad›¤›n› belirtmektedirler.28 FK’lar›n %20-50’sinde PPARγ rearanjman› ve
RAS gen mutasyonu mevcuttur.13
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Minimal invazif foliküler karsinom %3-5 aras›nda oldukça düflük bir
mortaliteye sahiptir. Bunun tersine genifl invazyon gösteren FK’lar da
uzun dönem mortalite %50’leri bulmaktad›r.30 Onkositik karsinom klasik
foliküler karsinoma göre daha agresif seyir gösterirler. 

Medüller Tiroid Karsinom

Tiroid bezinin C- hücrelerinden köken alan malignansisidir. Medüller
tiroid karsinom (MTK) tüm tiroid malignansilerinin %5-10’nu oluflturmak-
tad›r. Bu tümörlerin yaklafl›k %25’i kal›tsald›r (multipl endokrin neop-
lazmlar=MEN, tip 2A ve 2B, Familyal MTK). Kal›tsal formlarda otozomal
dominant geçifl gösteren RET proto-onkogeninde mutasyon mevcuttur.
Sporadik vakalarda ortalama görülme yafl› 50’dir ve kad›nlarda biraz daha
fazla görülür. MEN2B ile olan MTK’lar infant döneminde ve erken çocuk-
lukta görülürken, MEN2A’ya efllik eden tümörler adolesan ve erken yetifl-
kinlik dönemlerinde görülür. FMTK’lar da ortalama 50 yafl civar›nda görü-
lür. 

Sporadik MTK’un etyolojisi bilinmemektedir. Baz› Hashimoto hastala-
r›nda görülmüflse de bunun tesadüfi oldu¤u kabul edilmektedir. Tiroidin
di¤er malignansilerinden farkl› olarak etyolojide radyasyon yer almaz. S›-
n›rl› say›daki çal›flmada kronik hiperkalseminin artm›fl insidansa efllik etti-
¤ini göstermifltir.31

MTK tipik olarak tiroid lobunun orta kesiminde C hücrelerinin predo-
minant oldu¤u bölgede görülür. Sporadik MTK kendini a¤r›s›z sintigrafi-
de so¤uk nodül olarak kendini gösterir. hastalar›n %50’sinde tan› an›nda
nodal metastaz ve %15’inde uzak metastaz mevcuttur. Sporadik tümörler
unilateral görülürken, ailesel tümörler multiple ve bilateraldir. Yayg›n lo-
kal büyüme solunum s›k›nt›s›na ve yutma güçlü¤üne neden olabilmekte-
dir. Tüm MTK’lar kalsitonin üretirler. Kanda kalsitonin seviyesi yüksektir.
Büyük tümörlerde kalsitoninin fazla üretilmesine ba¤l› olarak ishal ve flus-
hing görülür. Ayr›ca tümör hücrelerinden çok say›da peptid üretilip dola-
fl›ma verildi¤inden paraneoplastik sendrom görülebilir. MTK’lar›nda para-
neoplastik sendrom olarak Cushing sendromu da tan›mlanm›flt›r.

Son 5 y›lda medüller mikrokarsinom bulunma frekans›nda art›fl mev-
cuttur. Bunlar›n ço¤u insidental olarak tespit edilmifltir. Tüm tiroid nodül-
lerinde MTK bulunma prevelans› %0.57’dir. MTK’lar erken metastaz göste-
rirler, özellikle servikal lenf nodlar›na metastaz yaparlar. Ameliyat esnas›n-
da hastalar›n %20’sinde mevcuttur. Hemotojen metastaz öncelikle karaci-
¤er, akci¤er, kemiklere daha az olarak da beyin, yumuflak doku ve kemik
ili¤ine metastaz yaparlar. Total tiroidektomi ve boyun diseksiyonu sonra-
s› yüksek seyreden kalsitonin sebebi olarak okült metastazlar gösterilmek-
tedir. 

Histopatolojik olarak hücreler de¤iflik flekillerde olabilir. Çekirdekleri
hiperkromatik ve granülerdir. Çok çekirdekli dev hücreler s›k görülür.
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Hastalar›n %80’inde amiloid birikimi mevcuttur. Musin üretimi ço¤unda
görülür. Lenfatik permeasyon s›kt›r. S-100 proteinle özellikle ailesel tipler-
de boyan›r. Tümör hücrelerinin ço¤unlu¤u kalsitonin ve CEA ile pozitif
boyan›r. Ayr›ca tümör hücrelerinin ço¤u di¤er nöroendokrin mark›rlarla
da boyan›r. TTF-1 ve LMW-keratin pozitifli¤ide mevcuttur. Tümörlerin
%30’nda sitoflowmetride aneuploidy görülür.32

Ay›r›c› tan›da tiroid paragangliomlar›, trabeküler yap› gösteren folikü-

ler tümörler, onkositik tümörler, az diferansiye tümörler, intratiroidal pa-

ratiroid karsinomlar› göz önüne al›nmal›d›r. Öte yandan MTK nodal me-

tastazlar› e¤er primer tümör bulunamazsa metastatik melanomlar ve di¤er

organlar›n metastatik nöroendokrin tümörleriyle kar›flabilir. Böyle du-

rumlarda histolojik olarak hücreler aras›nda ince fibrovasküler septalar›n

olmas›, nekrozun olmamas›, kalsitonin, CEA ve LMW-keratinle pozitif bo-

yanmas› ay›r›c› tan›da önemlidir.

C- hücre hiperplazisi herediter MTK için öncül teflkil eder. Neoplastik

C-hücre neoplazisi’nde (C-hücreli karsinoma in-situ veya medüller karsi-

noma in-situ) RET protoonkogeninde mutasyon mevcuttur. Neoplastik C-

hücre neoplazisi genellikle tiroid loblar›n›n lateral 2/3’ünde, invazif me-

düller karsinomun hemen yan›nda görülür. Sporadik vakalarda neoplas-

tik C-hücre hiperplazisi ile karsinom geliflim aras›nda iliflki yoktur.

MTK’da 5 ve 10 y›ll›k sa¤kal›m oaranlar› %83.2 ve 73.7’dir.33 ‹leri yafl, er-

kek cinsiyeti, lokal tümör invazyonu düflük sa¤kal›mla iliflkilidir. Uzak me-

tastaz varl›¤›da prognozu kötü etkiler. Total tiroidektomi sonras› kalsito-

nin de¤erleri sporadik mikrokarsinomlarda %71.1’inde normal seyreder-

ken, büyük tümörlerde bu oran %33.6’d›r.

MEN2A hastalar›nda 5 yafl›ndan önce tiroidektomileri yap›l›rsa daha

sonra tiroidektomi yap›lanlara göre MTK geliflme ve uzak metatstaz yap-

ma olas›l›¤› belirgin flekilde azalmaktad›r. ‹lgi çekici olarak MEN2A’larda

metastatik ve reküren hastal›k özellikle kodon 634 mutasyonunda görül-

mektedir.

‹shal, kemik a¤r›s›, flafling gibi sistemik semptomlar›n efllik etti¤i yay-

g›n metastaz gösteren hastalar›n 1/3’ü 5 y›l içinde ölmektedir. Serilerde

hastal›¤a ba¤l› 5 ve 10 y›ll›k mortalite oranlar› %10.7 ve %13.5’tir.34 Analiz-

lerde yafl, cinsiyet, TNM evresi, sporadik veya kal›tsal olmas›, uzak metas-

taz varl›¤›, tiroidektominin geniflli¤i önemli prognostif faktörler olarak

karfl›m›za ç›kmaktad›r. Erken dönemde taran›p saptanan, total tiroidekto-

mi ve santral lenf nodu metastaz› yap›lan olgularda tedavi oran› %100’e

ç›kmaktad›r. Uygun cerrahi tedavi sonras›nda klinik ve radyolojik olarak

odak olmadan yüksek kalsitoninle takip edilen hastalar›n sa¤kal›mlar›da

uzun olmaktad›r. MEN2B’li çocuklarda maalesef medüller karsinom çok

agresif seyreder. Histolojik olarak nekroz ve skuamöz metaplazi varl›¤›da

kötü prognoza efllik eder.
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Kötü Diferansiye (Poorly) Karsinom 

Diferansiye karsinomlarla undiferansiye (anaplastik) karsinomlar
aras›nda kalan foliküler hücre kökenli tümörlerdir. Dünyan›n de¤iflik yerle-
rinde görülme s›kl›¤› de¤ifliklik göstermektedir. Bu tümör kad›nlarda ve 50
yafl›n üstünde daha s›k görülür. Etyolojisi tam bilinmemektedir. Daha önce
bulunan foliküler ve papiller karsinomlardan geliflebilece¤i gibi de novo
olarak da geliflebilir. Klinikte soliter büyük tiroid kitlesi olarak görülür. Ço-
¤unlukla 3 cm’nin üzerindedir. Birçok olguda invazif seyreder ve tiroid için-
de satelit nodüller yapar. Çevre dokulara invazyonun yan› s›ra bölgesel lenf
nodlar›na, özellikle karaci¤er ve kemi¤e metastaz gösterir. Histolojik olarak
nekroz ve mitoz yayg›n izlenir. Üç farkl› histolojik tipi vard›r; trabeküler, in-
sular, solid. Bu tümörlerde tiroglobulin ve TTF1 ile boyan›rlar. Böylelikle
medüller karsinomdan ve metastatik karsinomlardan ayr›l›rlar.

Ortalama 5 y›ll›k sa¤kal›m %50’dir. Hastalar›n ço¤u tan›dan sonraki 3
y›lda kaybedilir. Çok az hasta 5 y›ldan fazla yaflar. Ölümler ço¤unlukla böl-
gesel ve uzak metastazlara ba¤l›d›r. Prognoz, TNM evresine, yeterli cerra-
hi yap›labilmesine ve radyoaktif iyota olan duyarl›l›k derecesine ba¤l›d›r. 

Undiferansiye (Anaplastik) Karsinom 

Undiferansiye karsinomlar fazlas›yla agresif tümörlerdir. Ço¤unlukla
yafll›larda görülür. Hastalar›n sadece %25’i 60 yafl›n alt›ndad›r. Kad›n erkek
oran› 1.5/1’dir. Co¤rafi olarak farkl›l›k gösterse de y›ll›k insidans› milyon-
da 1-2’dir. Endemik guatr bölgelerinde göreceli olarak daha fazla görülür.
Tüm malign tiroid neoplazmlar›n›n %5’inden az›n› oluflturmas›na ra¤men,
ABD’deki tiroid kanserine ba¤l› y›ll›k ölümlerin yar›s› anaplasti karsinoma
ba¤l›d›r. Mortalite oran› %90 ve ortalama sa¤kal›m 6 ay kadard›r. Etyoloji-
sinde öncesinde varolan poorly diferansiye veya iyi diferansiye tiroid kan-
serleri mevcuttur. 

Tüm hastalarda h›zla büyüyen boyunda kitle ile kendini gösterir. En
önemli semptomlar›; solunum s›k›nt›s› (%80), disfaji (%60), vokal kord pa-
ralizi (%50), servikal a¤r›d›r (%30). Tümörlerin %75’i sert ve fiksedir. %60
tek, %40 multipl nodül fleklindedir. Çevre yap›lara invazedir. %40 oran›n-
da servikal nodal metastaz vard›r. %40 uzak metastaz görülür. En s›k akci-
¤er, kemik ve beyne metastaz yapar. Tüm anaplastik karsinomlar T4 ola-
rak kabul edilir. 

‹mmünhistokimyasal olarak epitelyal mark›r olan sitokeratinle boyan-
ma gösterirken tiroglobulin vr TTF1 ile boyanmaz. Fakat TP53 ile güçlü
boyan›rlar. 

Primer Lenfoma ve Plazmositom

Lenfomalar tüm tiroid malignansilerinin %5’ini olufltururken, tüm eks-
tranodal lenfomalar›nda %2.5-7’sini kapsar. Ço¤unlukla yafll›larda ve ka-
d›nlarda görülür. Ço¤unlukla kronik lenfositik tiroidit zemininde geliflir.
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Hashimoto hastalar› lenfoma yönünden yüksek risk tafl›rlar. Boyunda bu-
lunan di¤er lenfomalarla kar›flt›r›labilirler. Semptomlar kitle etkisine ve efl-
lik eden Hashimoto hastal›¤›na ba¤l› olarak geliflir. 

Tiroidin lenfomalar› ço¤unlukla ekstranodal marjinal zon B-hücreli
lenfomalar, difüz büyük B-hücreli lenfomalar ve nadirende foliküler len-
fomalard›r.

Tiroidin MALT tip lenfomalar›n›n prognozu iyidir. Büyük B-hücreli
lenfomalarsa daha kötü prognoz gösterirler. 

Plasmazitomlar son derece nadir tümörlerdendir. MALT tip lenfomala-
r›n belirgin plazma hücre diferansiyasyon göstermesiyle kendini gösterir.

Di¤er Nadir Görülen Malignansiler

Epidermoid karsinomlar tiroid malignansilerinin %1’ini oluflturur. Yafl-
l›larda ve kad›nlarda s›k görülür. Klinik özellikleri anaplastik karsinoma
benzer. Prognozu da ayn› flekilde kötüdür. Baz› hastalarda öncesinde Has-
himoto hastal›¤› mevcuttur.

Mukoepidermoid karsinom görülme s›kl›¤› tüm tiroid malignansileri
içinde %0.5’dir. Epidemiyolojik olarak papiller karsinoma benzer. Servikal
lenf nodu metastaz› s›k görülürken uzak metastaz daha az görülür. Musin
boyalar›yla boyan›rlar. Tiroid mukoepidermoid karsinomlar düflük grade-
li tümörlerdir, bu yüzden prognozlar› da iyidir. Mortalite oran› %20 civa-
r›ndad›r.

Eozinofili gösteren sklerozan mukoepidermoid karsinom nadir görü-
len ve sadece kad›nlarda görülen bir neoplazmd›r. Özellikle fibröz göste-
ren Hashimoto tiroiditi zemininde geliflir. Prognozu de¤iflkenlik gösterir.

Timus benzeri diferansiyasyon gösteren spindle hücre tümörü nadir gö-
rülen, özellikle çocuk ve adölosanlar› etkileyen bir tümördür (ortalama yafl
19). Erkeklerde daha s›kt›r. Yavafl büyüyen bir tümördür. Uzun dönemde
overall metastaz oarn› %60’lar› bulur. Tedavi sonras› sa¤kal›m› uzundur.

Mikst medüller ve foliküler karsinom çok nadir bir tümördür. Orta yafl-
larda görülür. Tümörün büyük k›sm› medüller karsinom özelli¤indedir.
Prognozu da bu nedenle MTK’e benzemektedir. Foliküler k›s›m radyoak-
tif iyot tutar.

Musinöz karsinom ve timus benzeri karsinomlarda çok nadir görülen
tümörlerdendir. Bu nedenle klinik takip aç›s›ndan fazla bir bilgi literatür-
de mevcut de¤ildir.
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Paratiroid glandlar› 1850 y›l›nda, bir Hint gergedan›nda yap›lan otop-

si ile ilk kez Sir Richard Owen taraf›ndan tan›mlanm›flt›r. Bundan otuz y›l

sonra Uppsala Üniversitesinde t›p ö¤rencisi olan Ivar Sandström insanlar-

da ve hayvanlardaki varl›¤›n› anatomik ve histolojik olarak ortaya koymufl

ve ‹sveç t›p literatüründe yay›nlam›flt›r. 1925 y›l›nda Felix Mandl ilk para-

tiroidektomi ameliyat›n› Viyana’da gerçeklefltirmifltir. 

‹nsanlarda genellikle dört paratiroid gland› vard›r. Bununla beraber ol-

dukça az say›da da olsa daha fazla veya daha az say›da paratiroid gland›

tesbit ettiklerini bildiren araflt›r›c›lar mevcuttur. Gilmour inceledi¤i 527

otopsinin %80’inde 4 paratiroid gland›, %23’ünde 3 gland ve %6’s›nda 5

gland tespit etti¤ini bildirmifltir. Alveryd 354 otopsi tetkiki sonucu %90.6

oran›nda 4 gland ve %3.7 oran›nda 5 gland bulmufltur.

Paratiroid glandlar› genellikle tiroid gland›n›n arka yüzünde bulunur-

lar (fiekil 2.3). Kendilerine ait bir kapsül ve ba¤ dokusu bulunur. Ayr›ca et-

raflar›nda ince bir ya¤ tabakas› vard›r. E¤er gland tiroid gland›n›n fibröz

kapsülünün hemen alt›nda yerleflmiflse intrakapsüler, tiroid kapsülünün

üzerinde yerleflmiflse ekstrakapsüler olarak ifade edilir. Bu durumun cer-

rahi aç›dan önemi vard›r. ‹ntrakapsüler yerleflimli bir paratiroid gland›

hastalanacak olursa bu tiroid kapsülünü geniflleterek büyür ve yerinde ka-

l›r. Ekstra kapsüler bir glandda ise bu durumda gland daha az dirençli ala-

na do¤ru büyüyecek ve yer de¤ifltirecektir.1

Paratiroid glandlar içerdikleri ya¤ miktar›na ve vaskülarizasyonlar›na

göre aç›k sar› veya kahverengi-sar› renkte görülebilirler.1 Alt ve üst parati-

roid glandlar›n lokalizasyonlar› ve komfluluklar› farkl›d›r. Paratiroid gland-

lar; tiroid loblar›n›n postero-lateral yüzlerinde, tiroid kapsülünün d›fl›nda

bulunurlar. Üst paratiroid glandlar; tiroid üst polü hizas›ndan bafllayan ve

inferior tiroid arterin assendan dal›na kadar uzanan bir bölgede yer al›rlar

ve en s›k olarak inferior laringeal sinirin inferior tiroid arteri ile kesiflti¤i

yerin yak›n›nda bulunurlar. Alt paratiroid glandlar; inferior tiroid arterin

tiroid gland›na girdi¤i yere, yani alt tiroid polüne çok yak›n olarak bulu-

nurlar. Ancak embriyonel hayatta yapt›klar› göç s›ras›nda timus ile birlik-
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te ön mediastene kadar indiklerinden, paratiroid glandlar›n timusun üze-

rinde veya içinde tespit edilmeleri de mümkündür.

Paratiroid glandlar› embriyolojik olarak farengeal pofl endodermin-

den orijin al›rlar. Timus çekirde¤inin 3. farengeal poflda ortaya ç›kmas›n-

dan hemen önce, pofl epitelyumu inferiyor paratiroid olarak kendini gös-

terir. Üçüncü pofldaki ilk paratiroid tomurcuklar› timusa ba¤l› olarak kal›r-

lar ve timusla birlikte kaudal olarak hareket ederek alt tiroid kutbuna yer-

leflirler. Fakat bazen timusla birlikte harekete devam edip, toraks içine uza-

nabilir ya da hiç göç etmeyerek karotis k›l›f› içinde de kalabilirler.1

Superiyor (üst) paratiroid glandlar 4. farengeal pofldan tomurcuklan›r-

lar. Genellikle tiroid gland›n›n lateral loblar›na tutunmufllard›r. Bu neden-

le, inferiyor paratiroidlere göre daha kraniyal yerleflimlidirler ve lokalizas-

yonlar› da inferiyor paratiroidlere göre daha sabittir. ‹nferiyor tiroid arte-

rinin tiroid gland›na do¤ru seyri s›ras›nda, nervus larengeus inferiyorla

(nervus recurrens) kesiflti¤i yerin kranialinde yer al›rlar (fiekil 7.1).2

Klasik embriyoloji bilgileri paratiroid glandlar›n›n MEN (multiendok-

rin neoplazi) sendromlar›n›n içinde yer almas›n› aç›klayamamaktad›r.

Çünkü tiroidin medüller kanserini oluflturan C hücreleri ve adrenal me-

dulla tümörü olan feokromasitoma hücreleri, nöroektodermal orijinlidir-

ler. Ancak, belkide paratiroid hücreleri bafllang›çta endodermal ve ekto-

dermal komponentleri bir arada bulundurmakta ama hücrelerin fonksiyo-

nel duruma geçifli ile birlikte endodermal komponent bask›n ç›kmaktad›r.

Herkes taraf›ndan kabul görmemekle beraber paratiroid glandlar›n me-

zenflimal komponentleri (hipofiz, tiroid, tükrük bezleri benzeri) ektoder-

mal orijinlidir. Daha da ileri gidilecek olursa paratiroidlerin morfolojik ka-

rakteristiklerinin daha çok ektodermal orijini destekledi¤i görülür. ‹mmu-
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fiekil 7.1. Üst ve alt
paratiroid glandlar›n 
embriyonik ektopik
yerleflimlerinde izledikleri 
yollar (14 no'lu kaynaktan
düzenlenmifltir).

Ektopik üst paratiroid 
gland›n yerleflim yolu

Ektopik alt paratiroid
gland›n yerleflim 

yolu

Arka üst 
mediasten

Ön üst 
mediasten 
ve timus



nohistokimyasal olarak, normal ve neoplastik insan paratiroid hücreleri-
nin, nöroendokrin iflareti olan, nöronspesifik enolaz, kromogranin ve do-
pa dekarboksilaz boyanmas› göstermesi bunu destekler niteliktedir. So-
matostatin, gastrin ve pankreatik polipeptidin, insan paratiroidlerinde bu-
lundu¤unu gösteren bulgular da göz önüne al›n›rsa, insan paratiroidleri-
nin nöral tomurcuk elemanlar› bulundurdu¤u gerçek olarak kabul edile-
bilir.1

Paratiroid glandlar› boyut, flekil ve renk aç›s›ndan de¤ifliklikler göste-
rebilir. Küresel, yass› veya ovoid flekillerde bulunabilir. Ortalama bir para-
tiroid gland›n boyutu 5x3x1 mm kadard›r. A¤›rl›klar› 10-70 mg aras›nda
de¤iflir. Ortalama a¤›rl›k bir gland için 35-40 mg kadard›r. Çocuklarda aç›k
pembe renkli görülen glandlar, yaflland›kça ya¤ miktar›ndaki art›fl nede-
niyle daha koyulafl›rlar. Paratiroid glandlar› bu halleriyle ya¤ loblar›, tiroid
dokusu ve lenf bezleri ile kar›flt›r›labilirler. Ya¤ dokusu paratiroidden da-
ha k›r›lgand›r ve kanamamas› ile de ayr›l›r. Tiroid loblar› ve lenf bezleri ise
paratiroide göre daha sert yap›lard›r.1

Paratiroid glandlar› ile nervus rekürrens aras›ndaki komfluluk iliflkisi
önemlidir. Tiroid lobu mediale devrildikten sonra üst s›n›r› tiroidin en se-
falad k›sm›, alt s›n›r› trakea üzerinde tiroid alt polünden 4 cm uzakta bir
nokta, arkada özofagus, önde tiroid lobu olan hayali bir üçgen oluflturul-
du¤unda nervus rekürrens bu üçgeni iki eflit parçaya böler. Üst paratiroid
glandlar sinirin posterior-superiorunda, alt paratiroidler de sinirin anteri-
yorunda yer al›rlar. 

Paratiroid glandlar› arteriyel kanlanmalar›n› inferior tiroid arterinden
sa¤larlar. Özellikli olarak %15 oran›nda üst paratiroidler superior tiroid ar-
terinden ya da %5 oran›nda bu iki arterin anastomozlar›ndan kan sa¤lar.
E¤er superior tiroid arteri, üst paratiroidin kanlanmas›n› sa¤larsa mutlaka
gland›n posteriorundan girifl yapan bir arter fleklindedir. Venöz drenajlar›
superior, orta ve inferior tiroid venlerine olur. Bu venlerde derin juguler
vene dökülürler.1,2

Paratiroid glandlar› flef, oksifil hücreler, fibrovasküler stroma ve ya¤
dokusundan oluflmufltur. fief hücreler çocuk ve eriflkinlerde görülürken,
oksifil hücreler eriflkinlerde görülür. fieffaf hücreler ise histolojik ifllemler
s›ras›nda glikojen kayb›yla ortaya ç›kan optik fleffaf sitoplazmal› flef hüc-
releridir. Eriflkin yafllarda görülen oksifil hücreler flef hücrelerden türemifl-
tir ve sekretuar fonksiyonlar› vard›r (Resim 7.1).2,3

Parathormon

Parathormon (PTH) kalsiyum homeostaz›n›n h›zl› kontrolunda merke-
zi rol üstlenmifltir (fiekil 7.2). Barsaklar, böbrek ve kemik üzerindeki koor-
dine etkisi ile kalsiyumun ekstrasellüler s›v›ya ak›fl›n› h›zland›rararak kan
kalsiyum düzeyini yükseltir. PTH flef hücreler taraf›ndan prepro-PTH (115
aminoasitli bir protein) olarak endoplasmik retikuluma gönderilir. 25 ami-
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no asidin, molekülün amino terminalinden ayr›lmas› ile pro-PTH ortaya ç›-
kar. Molekülün amino terminalinden 6 amino asidin ayr›lmas›yla son ürün
olan PTH hücre taraf›ndan salg›lan›r. PTH 84 amino asitli bir peptid olup
9500 Da a¤›rl›¤›ndad›r. Dolafl›mda 2-3 dakika gibi k›sa bir yar›lanma ömrü
içinde amino terminali (1-34 amino asitler) ve karboksi terminali olarak
parçalan›r. PTH hormon, böbrek ve kemik hücreleri fibroblastlar, kondro-
sitler, damar düz adalesi, adipositler ve plasental trofoblastlar olan hedef
hücrelerde spesifik reseptörlere ba¤lan›r. 
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Resim 7.1. Paratiroid gland›n›n normal histolojik
yap›s› (2. kaynaktan düzenlenmifltir).

Parathormon

Sonuç: Artm›fl serum kalsiyumu

Kemik 
reabsorbsiyonu

Kemik 

Ca+2 absorsiyonun
artar

1,25(OH)D 
sentezi artar

BarsakBöbrek

fiekil 7.2. Kalsiyum homeostaz› ve parathormon (2 no'lu kaynaktan modifiye edilmifltir).

Ca+2’un tubuler 
resobsiyonu artar

fosfat reabsorsiyonu 
azal›r



Parathormonun Ölçümü

Bafll›ca yol radioimmunassay’dir. Bu yolla PTH ölçümü ilk kez 1963’te
Berson taraf›ndan tan›mlanm›fl olmakla beraber, ancak son y›llarda yayg›n
klinik uygulama bulmufltur. Bu gecikmede dolafl›mdaki PTH’un heterojen
tabiat›, uygun spesifik antiserumlar›n k›s›tl›l›¤› gibi baz› teknik problemler
rol oynam›flt›r. Ayr›ca, standart olarak kullan›lan PTH preperatlar›n›n cin-
si ve safl›¤› da serum intaktPTH de¤erlerinin laboratuarlar aras›nda farkl›
bulunmas›na neden olur. Dolay›s›yla serum iPTH düzeyleri her bir assay
sistemin normal de¤erlerine göre de¤erlendirilmelidir. Son zamanlarda
sentetik insan PTH veya fragmanlar›n›n kullan›lmas› ölçümleri daha güve-
nilir yapm›flt›r. Klinik durumla en yak›n korelasyon gösteren ve sensitivi-
tesi en yüksek olan ve bu nedenlerle klinik kullan›mda en uygun olan N-
terminal assayidir. Normalde serum PTHNH2 konsantrasyonu oldukça
düflüktür (10-55 pg/ml) ve yaflla artar.3-5

Parathormon Sentezi ve Salg›lanmas›n›n Regülasyonu

PTH salg›lanmas›n› kontrol eden bir tropik hormon yoktur. PTH sen-
tezi ve salg›lanmas› serum kalsiyum konsantrasyonu taraf›ndan regüle
edilir. Serum kalsiyum ve PTH aras›nda ters linear bir iliflki vard›r. Serum
kalsiyumu fizyolojik ‘’set point’’ olan 5.2 mg/dl (1.3 mM) alt›na indi¤inde,
homeostaz› sa¤lamak için, sentezi ve salg›lanmas› artar. Serum kalsiyum
konsantrasyonunda 0.1 mg/dl kadar küçük bir azalma PTH salg›lanmas›n›
2 kat›na ç›kartabilir. Serum kalsiyum konsantrasyonu 7 mg/dl alt›nda iken
PTH salg›lanmas› en fazlad›r. Serum kalsiyumundaki de¤iflikliklere ceva-
ben PTH salg›lanmas›n›n de¤iflmesi dakikalar içinde olur. Bu serum kalsi-
yum konsantrasyonunun kontrolü için vücudun son derece etkin bir ‘’fe-
edback’’ sistemidir. Hipokalsemi devam ederse, sentez kapasitesini artt›r-
mak için, bezler hipertrofik ve hiperplazik olur. Mesela gebelikte annenin
hücre d›fl› s›v› kalsiyum konsantrasyonunda çok hafif bir azalma olsa dahi
paratiroid bezler büyür. Serum kalsiyumu 1.3 mM üzerine ç›kt›¤›nda PTH
sentezi ve salg›lanmas› suprese olur ve kalsiyum azal›r. Ancak 11mg/dl
üzerindeki kalsiyum konsantrasyonunda dahi düflük düzeyde, devaml› bir
PTH salg›lanmas› vard›r ki, bu serum kalsiyumunun daha fazla yükselme-
siyle suprese edilemez. Kalsiyum, PTH sentezi ve salg›lanmas›n› regüle et-
mesi d›fl›nda PTH’un bez içinde parçalanmas›n› da de¤ifltirir. Uzun süreli,
yüksek kalsiyum konsantrasyonu PTH sentezini azaltmas› yan›nda
PTH’un paratiroid hücresi içinde proteolizis ile parçalanmas›n› artt›r›r. Hi-
pokalsemi dahil bütün stimülan ajanlar›n PTH salg›lanmas›n› stimüle et-
mesi esas hücrelerde adenilat siklaz›n stimülasyonu ve hücre içinde siklik
adeninmonofosfat (cAMP)’›n birikmesi ile sekretuvar granüllerin ekzosi-
tozunun artmas› sonucu olur. cAMP’yi parçalayan fosfodiesteraz enzimi-
nin inhibisyonu da ekzositozu artt›r›r. Paratiroid adenil siklaz›, kalsiyum
ile inhibe olur; hiperkalsemik durumlarda cAMP yap›m› minimaldir. Alfa
adrenerjik katekolaminler, PGF2 alfa gibi PTH salg›lanmas›n› inhibe eden
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ajanlar da paratiroid hücrelerinde cAMP düzeyini azalt›rlar. Yani kalsiyum,
PTH salg›lanmas›n› kontrol eden bafll›ca faktör olmakla beraber cAMP de
PTH salg›lanmas›nda önemli bir hücresel regülatördür. Beta adrenerjik ka-
tekolaminler, dopamin, sekretin, histamin ve PGE2 adenil siklaz› aktive
ederek paratiroid hücrelerinde cAMP düzeyini artt›r›r. Di¤er bir peptid
‘’parathyroliberin’’ de s›¤›r ve insan paratiroid hücrelerinde cAMP yap›m›-
n›n ve hormon salgalanmas›n›n kuvvetli bir stimülatörüdür.
1,25(OH)2D3, paratiroidler üzerine direkt etkiyle prePTH mRNA’y› azalta-
rak PTH salg›lanmas›n› inhibe eder. Serum magnezyum düzeyi PTH salg›-
lanmas›n›n regülasyonunda bir miktar fizyolojik rol oynayabilir ve bu kal-
siyum etkisine benzerdir. Yani magnezyumdaki ani düflme PTH salg›lan-
mas›n› direkt olarak artt›r›r ve yükselmesini inhibe eder. Uzun süreli ve
çok düflük serum magnezyumu, PTH sentezine mani olur ve hipokalsemi-
ye neden olabilir; zira magnezyum PTH sentezi için gereklidir.3

Vinblastin ve kolflisin gibi baz› ilaçlar mikrotübüler fonksiyonu bozarak,
PTH salg›lanmas›n› inhibe eder. Kalsitonin, kortizol ve büyüme hormonu
gibi çeflitli hormonlar PTH salg›lanmas›n› indirekt olarak stimüle eder.3,4

Parathormonun Etkileri

PTH’un 3 hedef organ› kemik (osteoblastlar), böbrek ve barsakt›r. Her
biri üzerine etkisi hücre d›fl› s›v›da kalsiyum konsantrasyonunu artt›r›c›
yöndedir, böylece organizmay› hipokalsemiden korur. Plazma kalsiyum
konsantrasyonunun regülasyonu 2 mekanizma ile olur:

1. PTH’un yoklu¤unda, kemi¤in de¤iflebilen kalsiyum havuzu ile plaz-
ma aras›ndaki serbest iyon de¤iflimi hormonal etki alt›nda de¤ildir.
Bu de¤iflim sonucunda kan kalsiyumu 7 mg/dl civar›nda tutulur ve
nadiren 6 mg/dl’nin alt›na iner. ‹skelet kalsiyumunun yaklafl›k %1’i
hücre d›fl› s›v› ile serbest de¤iflimlidir.

2. PTH’un kemik üzerindeki resorbtif etkisi ile kalsiyum mobilizasyo-
nu sonucu serum kalsiyumu 10 mg/dl civar›nda tutulur.

PTH’un hücre d›fl› s›v›da kalsiyum artt›r›c› etkisi 4 yolla olur:

1. ‹skelet kalsiyumunun plazmaya geçmesi

2. Kalsiyumun renal tubuler s›v›dan reabsorbsiyonunu artt›rmas›

3. Renal 1-alfa hidroksilaz aktivitesini art›rmas›

4. Renal tubuler s›v›dan inorganik fosfat›n reabsorbsiyonunu azaltma-
s› sonucu fosfat konsantrasyonunun azalmas› (bu etkisi kemikten
fosfat rezorbsiyonunu artt›r›c› etkisinden üstündür).

Parathormonun Böbreklere Etkisi 

Glomerülden filtre olan kalsiyumun %98-99’u reabsorbe edilir. Bu re-
absorbsiyonun yaklafl›k %90’› proksimal tüplerde ve Henle kulpunun
inen kolunda, geri kalan› ise distal tüplerde olur. Distal tübüler reabsorb-
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siyon PTH taraf›ndan artt›r›l›r yani PTH kalsiyum klirensini azalt›r. Proksi-
mal tüpler ve Henle kulpundaki reabsorbsiyon PTH’a ba¤›ml› de¤ildir.
Böbrekler kan PTH’undaki de¤iflikliklere süratle cevap verir ve kan kalsi-
yumunun çok k›sa süreli ayarlanmas›n› sa¤lar. E¤er PTH’un kalsiyum re-
absorbsiyonunu art›r›c› etkisi olmasayd›, idrarla devaml› kalsiyum kayb›
kemiklerde kalsiyum boflalmas›na yol açacakt›. Hiperparatiroidide, kalsi-
yum reabsorbsiyonundaki artmaya ra¤men, idrarla kalsiyum at›l›m›n›n ge-
nellikle artm›fl olmas›, filtre olan miktar›n artm›fl olmas›ndand›r. Glomerül-
den filtre olan inorganik fosforun %85-90’› reabsorbe olur. Reabsorbsiyo-
nun büyük k›sm› proksimal tüplerde aktif transport fleklindedir ve bu ak-
tif transportu PTH inhibe eder. PTH, fosfat reabsorbsiyonuna paralel ola-
rak proksimal tüplerden sodyum, potasyum ve bikarbonat reabsorbsiyo-
nunu da inhibe eder; magnezyum ve hidrojen reabsorbsiyonunu artt›r›r.
Bikarbonat (HCO3) at›l›m›n› artt›rmas›, kemikte hidroksiapatit kristalleri-
nin parçalanmas› s›ras›nda aç›¤a ç›kan HCO3’›n metabolik alkaloza neden
olmas›n› önleyebilir. ‹drarla HCO3 at›l›m› uzun süre devam ederse hiperk-
loremik metabolik asidoza yol açabilir. Bu bir çeflit, endokrin orijinli renal
tübüler asidozdur. Fakat bu asit-baz dengesizli¤i a¤›r ve hayat› tehdit edi-
ci de¤ildir. PTH ürikasitin renal klirensini azalt›r. Bu nedenle, hiperparati-
roidide hiperürisemi ve gut görülebilir.3-7

PTH ve Ca2+ reseptörlerinin da¤›l›m› distal nefronda üst üste binmifl-
tir. Bu durum  [Ca2+]ekst’un, Ca2+ reseptörleri üzerinden do¤rudan, PTH
plazma konsantrasyonlar›n›n modulasyonu ile dolayl› olarak, kalsiyum
homeostaz›n›n renal komponentini etkilemesine yol açar. PTH için intra-
sellüler medyatör siklik adenosin monofosfatt›r (cAMP). Özetleyecek
olursak;

PTH'n›n böbreklerdeki etkileri afla¤›daki gibi s›ralan›r:

1. Kalsiyumun glomerular filtrata ekstraksiyonunu artt›r›r. Böbrekler-
de PTH’n›n majör fizyolojik etkisi, Ca2+ reabsorbsiyonunu ço¤alt-
makt›r. Fosfat sekresyonunu artt›r›r PTH proksimal ve distal tübü-
lüsleri etkileyerek Na+ ba¤›ml› fosfat transportunu inhibe eder.

2. Bikarbonat klerensini artt›r›r; idar›n alkalileflmesi proksimal tübü-
lüsde bikarbonat reabsorbsiyonunun azalmas›na sebep olur. Pri-
mer hiperparatiroidisi olan olgularda PTH afl›r› salg›lanmas› renal
tübüler tip asidoza yol açar.

3. Serbest su klerensini artt›r›r, üriner ak›m› artt›r›r. Proksimal tübülüs-
de Na+  reabsorbsiyonunun inhibisyonu, distal tübülüsde Na+ yükü-
nün artmas›na neden olur. Bu noktada Na+ reabsorbsiyonu suya
oranla daha fazlad›r, bu nedenle daha fazla serbest su idrara geçer.

4. Vitamin D1α hidroksilaz aktivitesini artt›r›r.

5. Primer hiperparatiroidide PTH nun renal etkileri, hiperkalsiüri, hi-
pofosfatemi, hiperkloremik asidoz, poliüri, poldipsi ve cAMP’nin
nefrojen fraksiyonunun artm›fl ekskresyonudur.3-6
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Parathormonun Kemik Üzerine Etkisi 

Dolafl›mdaki PTH düzeyine ba¤l› olarak bifaziktir: Düflük konsantras-

yonlarda anabolik etkiye sahiptir, yani organik matriksin oluflmas›n› ve

minerallerin depozisyonunu art›r›r. Kemik kültürlerinde düflük dozlarda

PTH, osteoblastlar›n say›s›n› ve kollajen sentezini artt›r›r. Nitekim PTH, bir

osteoblastik enzim olan aktivitesi kemik formasyonuyla paralellik göste-

ren alkalen fosfataz›n plazma düzeyini artt›r›r. Sa¤l›kl› normokalsemik ki-

flilerde bulunan düzeylerde hem kemik formasyonunu hem rezorbsiyo-

nunu stimüle eder ve formasyon, rezorbsiyona eflittir. PTH sekresyonu-

nun artmas› halinde katabolik, rezorptif aktivite hakim olur. 

Bu katabolik etki, yani kemikten kalsiyum ve fosfat rezorbsiyonuna

neden olmas› 2 fazl›d›r: ‹lk cevap 2-3 saat içinde gözlenen süratli fazd›r ve

bafll›ca etkisi osteositlerin aktivitesi sonucu kalsiyum rezorbsiyonuna yol

açmas›d›r ve osteositik osteolizis diye adland›r›l›r. ‹kinci faz PTH’un daha

uzun süreli yüksekli¤inde, yaklafl›k 12-24 saat sonra belirgin olan çok da-

ha yavafl fazd›r. Osteoklastlar› proliferasyonu ve aktivasyonu sonucu ke-

mi¤in osteoklastik rezorbsiyonuna ba¤l›d›r ki hidroksiprolin ve di¤er kol-

lajen y›k›m ürünlerinin idrarla at›l›m›n›n artmas› bunun delilidir.4

Osteositik osteolizis: Osteoblastlar ve osteositler osteoklastlara

komflu küçük alanlar d›fl›nda, bütün kemik yüzeyine yay›lan birbirine ba¤-

l› hücreler sistemi olufltururlar. Bütün kemik yap›s›nda osteositten osteosi-

te uzanan ve yüzeydeki osteositler ve osteoklastlarla da ba¤lant› sa¤layan

uzun, zar fleklinde uzant›lar vard›r. Bu yayg›n sistem osteositik membran

sistemi diye isimlendirilir ve kemi¤i hücre d›fl› s›v›dan ay›ran bir membran

oluflturur. Osteositik membran ile kemik aras›nda kemik s›v›s› diye adlan-

d›r›lan az miktarda bir s›v› vard›r. PTH osteoblast ve osteoklastlar›n kemik

s›v›s›ndaki kalsiyuma permeabilitesini artt›r›r, kalsiyum membran hücrele-

rine difüze olur ve osteositik membrandan hücreden s›v›ya pompalan›r,

yani PTH kalsiyum pompas›n› aktive eder. Osteositik pompa afl›r› derece-

de aktive oldu¤u zaman kemik s›v›s› kalsiyum düzeyi daha da azal›r ve ke-

mikten kalsiyum fosfat tuzlar› absorbe olur. Bu etki osteolizis diye adlan-

d›r›l›r ki burada kemik matriksin absorbsiyonu söz konusu de¤ildir. Kalsi-

yumun osteoblastlardan s›v›ya aktif transportu 1,25(OH)2D3 taraf›ndan

da stimüle edilir ve bu, 1,25(OH)2D3’ün PTH etkisini kolaylaflt›rmas›n›

sa¤lar. Pompa inaktive oldu¤u zaman kemik s›v›s› kalsiyum düzeyi yükse-

lir ve kalsiyum fosfat tuzlar› tekrar matrikste çöker.

‹kinci faz (yavafl faz): PTH’un çok daha iyi bilinen etkisi osteoklastla-

r› aktive etmesidir. Bu mevcut osteoklastlar›n proliferasyonu, aktivasyonu

ve osteoprogenitor hücrelerden yeni osteoklastlar›n formasyonu fleklinde

olur. 

Kollajenin hidrolizi sonucu hücreden s›v›ya geçen hidroksiprolin id-

rarla at›l›r. PTH, ayr›ca, osteoblastlar taraf›ndan kollajen sentezini de inhi-
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be eder. PTH’un kemik üzerindeki bu katabolik etkisi uzun süreli hiperpa-

ratiroidide görülür. Sonuçta, PTH’un kemik üzerindeki etkisi sadece demi-

neralizasyon de¤il gerçek kemik rezorbsiyonudur. PTH osteoblastik akti-

viteyi de geçici olarak azalt›r. 

Parathorminun Barsaklar Üzerine Etkisi

PTH un,, Ca2+ un barsaklardan do¤rudan emilimi üzerine herhangi bir
etkisi yoktur. Etkisini böbreklerde 1,25(OH)2D3 (vitD3) sentezini regüle
ederek indirekt yoldan gösterir. 

Kalsitonin

Kalsitonin tiroidin parafolliküler C hücreleri taraf›ndan salg›lanan 32
aminoasitli bir proteindir. [Ca2+]ekst’un kanda art›fl›na yan›t olarak salg›la-
n›r. Serum kalsiyumunu, osteoklast aktivitesini inhibe ederek ve idrar Ca2+

itrah›n› artt›rarak, azalt›r. PTH’a antagonist olarak yan›t verir. Kemik resob-
siyonunu inhibe ederek kan kalsiyum düzeyini geçici olarak azalt›r. Ancak
insanlarda gerçek fizyolojik etkileri belirsizdir. Serum kalsiyumu üzerine
etkisi görülmemektedir. Total tiroidektomi yap›lm›fl hastalarda replasma-
n› gerekmedi¤i gibi, parafolliküler C hücre tümörü olan, tiroidin medüller
karsinomlu olgularda, kalsitonin yüksekli¤ine ra¤men kalsiyum metabo-
lizmas› ile ilgili patolojiye rastlanmamaktad›r.6,7

Parathormon Sal›n›m›n›n Kontrolü

Ekstrasellüler Kalsiyum

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, [Ca2+]ekst, parathormon sekresyon h›z›n›
etkileyen en önemli belirleyicidir. [Ca2+]ekst düzeyindeki hafif düflmeler
hemen bu h›z› artt›r›c› etki gösterir. Hipokalsemik stresin büyüklük ve sü-
resinin homeostatik sistemin davran›fl biçimine anlaml› etkisi vard›r. Bir-
kaç saniye içinde düflük [Ca2+]ekst düzeyine bafllang›ç yan›t› olarak depo
granüller içindeki preforme parathormon  sal›n›r, 15-30 dakika içinde de
parathormon sentez h›z›nda art›fl olur. 

Magnezyum

‹n vitro ve in vivo akut çal›flmalarda, ekstrasellüler magnezyum kon-
santrasyonundaki ([Mg2+]ekst) de¤iflikliklerin, [Ca2+]ekst de¤ifliklerine ben-
zer etkiler oluflturdu¤u gözlenmifltir. Ancak Mg2+ düflük potansiyelli  Ca2+

reseptör agonisti olmas›, ve kan düzeyi Ca2+'dan düflük olmas›na ba¤l› ola-
rak,  [Mg2+]ekst deki fizyolojik de¤ifliklikler PTH sal›nmas›na çok az etki
gösterir.

D vitamini

D vitamini prekürsör formda ya sindirim yoluyla al›n›r ya da deri alt›
ya¤ dokusunda ultraviyole etkisi ile 7-dehidrokolesterolden sentezlenir.
Ya¤da eriyen vitamindir. Kalsiyum konsantrasyonlar› üzerinde etkili mo-
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lekül olabilmesi için iki hidroksilasyon basama¤›ndan geçer. Birinci hid-
roksilasyon basama¤› 25. karbon üzerinde karaci¤erde, ikinci hidroksilas-
yon ise artm›fl PTH yan›t› olarak 1. karbon üzerinde böbreklerde olur. Or-
taya ç›kan 1,25(OH) vit.D (vit.D3), kalsiyum ve fosforun gastrointestinal
kanaldan emilimini ve kemik resorbsiyonunu uyar›r, o süretle kalsiyum
konsantrasyonlar›n› artt›r›r.2,4

Primer Hiperparatiroidi

Primer hiperparatiroidi (PHPT) s›k rastlanan bir hastal›kt›r. K›rk yafl›n
üzerinde her 500 kad›ndan birinde, 2000 erkekten de birinde rastlan›r. Pri-
mer hiperparatiroidi “multiple endokrin neoplazi” (MEN) sendromu tip I
ve IIA nadirende IIB de rastlan›r. Neonatal hiperparatiroidiye benign aile-
sel hipokalsiürik hiperkalsemi aile üyelerinde rastlan›r. Çok az oranda ço-
cukluk ça¤lar›nda boyun bölgesi radyasyona maruz kalm›fl olgular bildiril-
mifltir.

Olgular›n yaklafl›k %80 inde soliter paratiroid adenomu vard›r. Parati-
roid glandlar›n›n tamam›n›n kat›ld›¤› paratiroid hiperplazisi %15-20, çok-
lu adenom (iki ya da üç gland›n kat›l›m›) ise %3-10 aras›nda bildirilmekte-
dir. Genelde çoklu gland hastal›¤›na 60 yafl üstü olgularda ve ailesel hiper-
paratiroidi (HPT) ve MEN tipI, MEN tipIIA da daha çok rastlan›r.

Hiperplastik gland ile adenomu, normal paratiroidi görmeden ay›rd
etmek güçtür. Adenom ile hiperplaziyi birbirinden ay›mak için çok çeflitli
makroskopik ve histolojik kriter gelifltirilmifltir (Tablo 7.1). Son y›llarda bu
karmafl›kl›¤› ortadan kald›rmak için moleküler biyoloji teknikleri gelifltiril-
mifltir. DNA polimorfizm tabanl› yaklafl›mla sporadik paratiroid adenom-
lar›n monoklonal oldu¤u gösterilmifl fakat monoklonalitenin tek bafl›na
adenomlara ait bir bulgu olmay›p hiperplastik glandlar›n %40 ›n da, aile-
sel hastal›k, sekonder hiperparatiroidi ve paratiroid karsinomunda da gö-
rüldü¤ü gözlenmifltir. Paratiroid adenomunun DNA düzeni çal›flmalar› s›-
ras›nda PRAD1 (paratiroid adenom 1) onkogeni ve bunun “cyclin D1”i
kodlad›¤› bulunmufltur.”Cyclin D1” proteinin hücre siklusunda önemli ro-
lü vard›r ve PRAD1 in afl›r› oranda kendini göstermesine adenomlar›n
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Belirleyici nitelik Adenoma Hiperplazi

Tablo 7.1. Paratiroid adenomu ile hiperplazinin ay›rt edici özellikleri (1 no'lu kaynaktan düzenlenmifltir).

Kaba muayene

Lobüler flekil Nadir S›k

Fibrozis De¤iflken Nadir

Histolojik muayene

Kenar›n s›k›flmas› S›kl›kla var Seyrek görülür

Kapsül Kal›n Normalden kal›na kadar

Adipoz hücreler Nadir S›kl›kla var



yaklafl›k %18-39 unda rastland›¤› bildirilmektedir. MEN1 gibi tümör supre-
sör genlerin heterozigot formunu kaybetmesine sporadik adenomlar›n
%25-40 ›n da rastlan›lm›flt›r. Fakat ne PRAD1 in ortaya ç›k›fl› ne de MEN1
mutasyonlar›n›n gösterilmesi adenom ile hiperplaziyi birbirinden ay›rd
etmeye yeterli olmamaktad›r. Bu nedenle Lal ve Clark, adenom ile hiperp-
laziyi ay›rd etmenin en iyi yolunun cerrah taraf›ndan tüm dört gland›n
ameliyat s›ras›nda incelenmesi sonucu verilebilecek k›yaslamal› bir karar-
la ortaya ç›kabilece¤ini savunmaktad›r.8-12

Paratiroid karsinomuna rastlanma s›kl›¤› <%1 civar›ndad›r. Karsinom-
dan etkileyici düzeyde artm›fl parathormon ve kalsiyum düzeyi, palpe edi-
lebilen gland›n ve lenf bezlerinin varl›¤› ile ameliyat öncesi flüpheleni-
lir.Rekürren sinir invazyonu ile ses k›s›kl›¤› görülmesi nadirdir. Karsinoma
ayn› zamanda ailesel HPT ile birlikte çene kemi¤i tümörü sendromu olgu-
lar›nda rastlan›r. Karsinomlar ameliyat s›ras›nda daha gri beyaz renkte,
sert, yüzeylerinin düzensiz olmalar› ve etraf dokulara daha yap›fl›k ve in-
vaziv olmalar› ile ay›rt edilebilirler. Paratiroid karsinomlar›nda retiniblas-
tom (RB) gen kayb› veya inaktivasyonuna rastlanmas› malign-benign ayr›-
m›n› yapt›rmada yard›mc› olmaktad›r. 

Az geliflmifl ülkeler d›fl›nda dikkat çekici boyutlarda büyük paratiroid
tümörü ve vitamin D yetmezli¤i ile birlikte seyreden kemik hastal›¤›na ar-
t›k s›k rastlanmamaktad›r. Kronik yavafl ilerleyen hiperkalsemide semp-
tomlar kalsiyum >13 mg/dL olana kadar ortaya ç›kmaz, hafif orta derece-
de yak›nmalar fleklindedir. Semptom ve klinik bulgular, primer hiperpara-
tiroidi olgular›nda, daha önce etkin hiperkalsemisi olanlar d›fl›nda, kalsi-
yum de¤erleri ile korelasyon göstermez. Klasik semptom pentad›; a¤r›l›
kemikler, böbrek tafllar›, abdominal gurultu, psiflik yak›nmalar ve afl›r› yor-
gunluk hissidir. Ancak ço¤unluk hastada daha az dramatik belirtiler vard›r.
Daha s›k ortaya ç›kan belirti ve semptomlar zay›fl›k, bitkinlik, polidipsi,
poliüri, noktüri, kemik ve eklem a¤›lar›, konstipasyon, ifltah azalmas›, bu-
lant›, gö¤üs yang›s›, kafl›nt›, depresyon ve haf›za kayb›d›r. Olgularda ke-
mik k›r›¤›, adale güçsüzlü¤ü ve kardiyovasküler hastal›k insidans›nda art›fl
vard›r. Asemptomatik hastalar›n oran› %5’dir. Primer hiperparatiroidinin
semptom ve klinik belirtileri fiekil 7.3’de, biyokimyasal profili de Tablo
7.2’de özetlenmektedir.

Kalsiyum düzeyini yükselten birçok patoloji olmas›na ra¤men, primer
hiperparatiroidi tan›s› do¤rudan konulabilen bir tan›d›r. Çünkü; tam pa-
rathormon molekülünün, yeni gelifltirilmifl 1-84 amino asidini ölçebilen
immunoradyometrik analizi, PTH iliflkili protein salg›layan malignitelerde
bile do¤ru sonuç vermektedir. Kalsiyum düzeyini artt›ran di¤er nedenler-
de, kan kalsiyum düzeyi yüksek iken, PTH bask›lanm›fl durumdad›r. ‹kisi-
nin bir arada artm›fl olmas› primer hiperparatiroidi lehine yorumlan›r. Fa-
kat ay›r›c› tan›da yine de PTH ve kalsiyumu birlikte yükseltebilecek pato-
lojiler aranmal›d›r. Lityum ya da tiyazid diüretiklerin kullan›m› ilaçla orta-
ya ç›kabilecek hiperparatiroidi araflt›rmas› için hikayede sorgulanmal›d›r.
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Ailesel hipokalsiürik hiperkalsemide PTH yükselmifl olabilir. Aile anamne-
zi ile bu araflt›r›lmal›d›r. Bu olgular›n idrar›nda kalsiyum fazlas›yla düflük-
tür ve kalsiyum reseptörü ile ilgili spesifik gen anomalisi vard›r. Son y›llar-
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Konfüzyon, letarji, 
psikiyatrik yak›nmalar Zay›f mental durum

Meme kanseri

Derin tendon 
releksi kayb›

‹fltahs›zl›k, bulant›,
kilo kayb›

Konstipasyon

Total serum 
Ca > 10.5 mg/dL

Burun ve bo¤az kurulu¤u, 
polidipsi

Yorgunluk, zay›fl›k

Akci¤er kanseri

Adale güçsüzlü¤ü

Poliüri

fiekil 7.3. Primer hiperparatiroidide semptom ve klinik bulgular.

Tan›sal test Sonuç

Tablo 7.2. Primer hiperparatiroidide kimyasal profil (1 no'lu kaynaktan düzenlenmifltir).

Kan testleri

Ca2+ Artar

Tam parathormon Artar

Klor Artar

Fosfat Azal›r

Klor/fosfat oran› Artar (>33)

Magnezyum De¤iflmez veya azal›r

Ürik asit Artar

Alkalen fosfataz Artar (kemik hastal›¤› varl›¤›nda)

Asit-baz durumu Hafif metabolik asidoz

Ca2+ / kreatinin oran› >0.02

1,25(OH) vitamin D De¤iflmez veya artar

‹drar testleri

24 saat idrar Ca2+ Artar veya de¤iflmez



da bu olgularda kalsiyum duyarl› reseptörlere karfl› antikor oluflturan ayr›
bir varyant da tan›mlanm›flt›r.8-12

Bazen primer hiperparatiroidi olgular›nda normal kalsiyum düzeyi ile
karfl›lafl›labilir. PTH düzeyi yüksekli¤i ile keflfedilirler. Bu durumda ilk ak-
la gelen düflük kalsiyum uyar›s›na uygun PTH düzeyi ile yan›t verilen se-
konder hiperparatiroididir. Ancak kan 25-hidroksi vitamin-D düzeyinin 20
ng/mL den yüksek bulunmas› bu ayr›m› yapmada önemlidir. Bu olgular
primer hiperparatiroidinin erken bulgular›n› veren olgular olarak nitelen-
dirilmektedir. Osteoporoz riski olan kad›nlarda, bu nedenle sadece kemik
yo¤unlu¤u ölçmek yeterli olmaz, ayn› zamanda kalsitrofik hormon ölçüm-
lerine de bakmak gerekir. Bu olgularda primer hiperparatiroidi klini¤i za-
ten bulunmaktad›r. Hiperkalsemi ve hiperparatiroidi geliflti¤inde kemik
bulgular› ile birlikte primer hiperparatiroidi çoktan yerleflmifl olur. Bu tip
olgular›n ileri izlemleri hangi s›kl›kta primer hiperparatiroidi gelifltirecek-
lerini de gösterecektir. Hiperkalseminin bulunmad›¤› durumda artm›fl pa-
rathormon düzeyinin varl›¤›n›n, bu hastal›¤›n erken safhas›n› gösterdi¤ini
kabul etmek gerekir. Sessiz hastal›k döneminde hasta klinik dikkati çek-
mez, çünkü serum kalsiyum düzeyi normaldir.8-12

‹skelet Bulgular›

“Osteitis fibrosa cystica”n›n klasik radyolojik bulgular›n› düzenli ola-
rak görmedi¤imiz halde, PHPT nin kemik kat›l›m› oldukça s›kt›r. Dual
enerjili x-›fl›n› taramas›nda, kortikal kemi¤in temsilcisi olarak radiusun dis-
tal 1/3’ünün resorbsiyona u¤rad›¤› görülür. Aksine ço¤unlukla süngersi
yap›dan oluflan lomber vertebra kemik yo¤unlu¤u bu olaya kat›lmaz. Kal-
ça kemiklerinde kortikal ve süngersi alanlar eflit bir kar›fl›m halinde bulun-
mas› sebebiyle yo¤unluk olarak orta düzeyde bir de¤iflim gösterir. Post-
menaposal kad›nlarda da ayn› görünüm vard›r. Bu densitometrik profil
tüm hiperparatiroidi olgular›nda ayn› flekilde gözlenmez. Baz› olgularda
vertebral osteopeni ilk baflvuruda karfl›m›za ç›kabilir. Kemik biyopsileri-
nin histomorfometrik analizi PHPT olgular›nda, kortikal incelme, sünger-
si kemik yap›s›n›n muhafazas›, kemi¤in yeniden modellenmesinde h›zlan-
ma gösterir. Ayn› zamanda trabeküler ba¤lant› beklenenden fazlad›r. Dan-
sitometrik datalara dayan›lacak olursa kortikal kemi¤in süngersi kemi¤e
göre daha fazla k›r›k riski alt›da oldu¤u kabul edilebilir. Yap›lan çeflitli
araflt›rmalarda vertebra k›r›klar›n›n ilk belirti oldu¤u gösterildi¤i gibi, bir
k›sm›nda da vertebralarda k›r›k riskinin artmad›¤› da öne sürülmektedir.
Mayo Klini¤in 28 y›ll›k araflt›rmas›nda kalça kemi¤i d›fl›nda tüm kemikle-
rin k›r›k riskinin artm›fl oldu¤u bulunmufltur. Ancak bu çal›flma kemik yo-
¤unlu¤u ile arada ba¤lant› kurulmayan bir bildiridir.

Primer hiperparatiroidinin klasik nefrolithiazis fleklinde kendini gös-
termesine daha az rastlan›lmas›na ra¤men, böbrek tafllar› en s›k rastlan›lan
bulgu olmay› sürdürmektedir. Böbrek tafl› görülme oran› %15-20 aras›nda-
d›r. Hiperkalsiüri görülme s›kl›¤› ise %40 oran›ndad›r.
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PHPT’nin en fazla rastlan›lan semptomu, güçsüzlük ve çabuk yorulma-
d›r. Bu nöromuskuler semptoma ba¤l› bir araz›n belirtisi de¤ildir. Hastalar
ayn› zamanda bünyesel, davran›flsal ve/veya psikiyatrik semptomlar gös-
terebilir. Bu tip nonspesifik semptomatoloji bir k›s›m olgularda paratiro-
idektomi ile düzelebilirken, baz›lar›nda da düzelme olmayabilir. 

Primer hiperparatiroidinin kardiyovasküler belirtileri, hiperkalsemi-
nin fizyopatolojisinden köken al›r. Bunlar hipertansiyon, sol ventrikül hi-
pertrofisi, aritmilerdir.8-12

Tedavi

Primer hiperparatiroidide, klasik “osteitis fibrosa cystica”, nefrolithia-
zis, nefrokalsinozis, nöromuskuler hastal›k, patolojik k›r›klar ve hiperkal-
semik kriz gösteren olgularda, genel kabul gören tedavi paratiroidektomi-
dir. Ancak üzerinde tart›fl›lan semptomsuz ya da minimal semptomlar›
olan olgular›n cerrahi ya da medikal tedavi gerektirip gerektirmedi¤idir.
Asemtomatik tesadüfi bir kan analizi sonucu hiperkalsemisi saptanan  ol-
gulara ne yap›lmal›d›r? Paratiroid hastal›¤›n›n hiperkalsemi ile birlikte be-
nign seyretti¤i olgular var m›d›r? Sorular›na yan›t aranmaktad›r.

Tedavi olmam›fl asemptomatik PHPT olgular›n›n prospektif izlemini
bildiren çal›flmalarda aflikar komplikasyonlar›n nadir oldu¤u bildirilmek-
tedir. Bu olgular›n ço¤unlu¤unda stabil Ca2+, parathormon, alkalen fosfa-
taz ve vitamin D metabolit düzeyine rastlan›rken, %20 civar›nda olguda
progressif hiperkalsemi ve hiperkalsiüriye rastlanm›flt›r. Genç hastalarda
hastal›¤›n kötüleflmesi gözlenmesine ra¤men bunun böyle oldu¤unu ön-
ceden kestirebilecek tutarl› veri yoktur. Yaflam ve mortalite bildirileri de
birbirini tutmamaktad›r. Avrupa’dan yap›lan bildirilerde olgular›n kardi-
yovasküler hastal›k ve kanser yüzünden mortalitelerinin artt›¤› bildirilir-
ken, Kuzey Amerika’da böyle bir gözlem bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla
hastal›¤a ba¤l› mortalite oran› kesin veya yaklafl›k bir rakama ba¤lanama-
m›flt›r. O nedenle asemptomatik olgularda görülen hiperkalsemi, hiper-
kalsiüri gelecek konusunda endifleler do¤urmaktad›r. Benzer olarak ke-
mik dansitometresi çal›flmalar›nda herhangi bir alanda görülen yo¤unluk
azalmas› k›r›k riski yönünde de¤erlendirilerek ameliyat önerilmektedir.

Bu konular iki ortak karar toplant›s›nda gündeme gelmifltir. ‹lki 1990
ikincisi 2002 y›l›nda düzenlenen bu karar toplant›lar›nda asemptomatik
olgularda cerrahi karar için kriterler belirlenmifltir (Tablo 7.3). Bütün
semptomatik olgular cerrahi paratiroidektomi aday›d›r. Asemptomatik ol-
gulardan ; (1) serum kalsiyum düzeyi normal üst limitten >1mg/dL olanlar,
(2) göze çarpan düzeyde ( >400 mg/gün) hiperkalsiüri veya (3) kreatinin
klerensinde yafl ve cinse uyarl› referans aral›¤›ndan >%30 azalma, (4) ke-
mik yo¤unlu¤unda azalma saptanan (T de¤erinin herhangi bir alanda -2.5
den az olmas›), (5) 50 yafl›ndan genç olgular ve (6) medikal gözlemin zor
veya imkans›z oldu¤u olgulara cerrahi önerilir.8-15
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Cerrahi kriterlere uymayan olgular Amerika birleflik Devletlerinde olgu-
lar›n %40-50’sini oluflturmaktad›r. Ortak karar rehberlerinde bu olgular için
izlem protokolleri oluflturulmufltur (Tablo 7.4). Düzenli idrar kalsiyumu
ölçmelerine gerek olmaks›z›n bu olgular›n 6 ayda bir serum kalsiyum dü-
zeylerine bak›lmal›d›r. Lomber omurga, kalça kemi¤i ve radiusun distal 1/3
ünde kemik mineral yo¤unlu¤u y›lda bir kez ölçülmelidir. Hastalardan tiya-
zid grubu diüretikler kesilmeli ve hidrasyonlar›na dikkat etmeleri için ye-
terli su almalar› gerekti¤i söylenmelidir. Hiperkalsemi ve hiperkalsiüriyi
artt›rabilecek olan uzun süreli hareketsizlik durumundan kaç›nmal›d›rlar.

Olgular›n diyetinden kalsiyum k›s›tlanmas› PTH sentezini kamç›laya-
cakt›r. Kalsiyumlu diyet al›nmas› ile hiperkalsemi geliflmesi vitamin D3 dü-
zeyi ile ba¤lant›l› bir olayd›r. O nedenle vitamin D3 düzeyi artm›fl olgular-
da kalsiyum al›nmas› sak›ncal›d›r. Hiperparatiroidiyi kötülefltirir. Vitamin
D3 düzeyi artmam›fl olgularda günde 1000 mg kalsiyum al›nmas›na izin
verilebilirken, artm›fl olanlarda s›k› kalsiyum k›s›tlamas› ve kontroluna git-
mek gerekir.

Hormon replasman tedavisi, biyofosfonatlar (alendronate, risendrona-
te) veya kalsimimetik ajanlar (cinacalcet) gibi deneysel medikal tedaviler
umut verici görünmesine ra¤men, bunlar›n rutin kullan›m›na ait yeterli
data henüz oluflmam›flt›r. Paratiroidektomi deneyimli bir cerrah taraf›n-
dan minimal morbidite ve %95 baflar› ile oluflturulabilen bir giriflimdir.

Paratiroid
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Ölçüm 1990 rehberi 2002 rehberi

Tablo 7.3. 1990 ve 2002 ortak karar rehberlerinin k›yaslanmas› (9 no'lu kaynaktan düzenlenmifltir).

Serum Ca2+ (normal üstü) 1.0 – 1.6 mg/dL 1.0 mg/dL

24 saatlik idrarda kalsiyum >400 mg mg >400 mg mg

Kreatinin klerensi %30 azalma %30 azalma

Kemik mineral yo¤unlu¤u Z de¤eri < -2.0 (ön kol) T de¤eri < -2.5 (herhangi alan)

Yafl (y›l) <50 <50

Ölçüm Eski rehberler Yeni rehberler

Tablo 7.4. Paratiroidektomi uygulanmayan primer hiperparatiroidi olgular›nda izlem rehberlerinin k›-
yaslanmas› (9 no'lu kaynaktan düzenlenmifltir).

Serum kalsiyumu Alt› ayda bir Alt› ayda bir

24 saat idrar kalsiyumu Y›lda bir Önerilmez

Kreatinin klerensi Y›lda bir Önerilmez

Serum kreatinin Y›lda bir Y›lda bir

Kemik mineral yo¤unlu¤u Y›lda bir Y›lda bir

Abdominal radyoloji Y›lda bir Önerilmez



Baflar›l› yap›lm›fl bir paratiroidektomi sonras›, “osteitis fibrosa cystica”
ve böbrek tafl› oluflumunu %90 olguda düzelir. Kemik mineral yo¤unlu¤u
birinci y›l içinde %6-8, on y›l içinde %12-14 artmaktad›r. Ayr›ca paratiro-
idektomi peptik ülser hastal›¤›nda %25 düzelme oluflturur, kemik k›r›¤›
riskini, adale gücünü, sol ventrikül hipertrofisi ve birçok zor fark›nda olu-
nan semptomatolojiyi de iyilefltirir.8-12

Standart cerrahi yaklafl›m lokal veya genel anestezi alt›nda dört parati-
roid gland›n eksplorasyonudur. Fakat %85 olguda hastal›¤›n bir glandda
geliflmifl olan adenoma ba¤l› olmas› nedeniyle iki tarafl› boyun eksploras-
yonu yerine tek tarafl› giriflimi öneren birçok alternatif cerrahi giriflim
önerilmektedir. Son y›llarda bunlar›n içinde minimal invaziv paratiroidek-
tomi popularite kazanmaktad›r. Fakat bu giriflimin gerçekleflebilmesi için
ameliyat öncesi lokalizasyon görüntüleme çal›flmalar›na gereksinim var-
d›r. Bu çal›flmalar invaziv ve noninvaziv yöntemler olarak iki kategoride
incelenir (Tablo 7.5) E¤er boyun eksplorasyonu planlanm›flsa genelde bu
lokalizasyon çal›flmalar›na gerek yoktur, ancak ektopik yerleflimli dokuyu
gösterebilecekleri için faydal› olabilirler. Lokalizasyon çal›flmalar› sonucu
yap›lan minimal invaziv giriflimler boyun eksplorasyonu sonucu elde edi-
len baflar›y› ve düflük morbidite oran›n› (rekürren sinir hasar› ve hipopa-
ratiroidi), iyi kosmetik sonuç k›salm›fl ameliyat ve hastanede yat›fl süresini
sa¤lamaktad›r. Ameliyat öncesi minimal invaziv giriflim için bu çal›flmala-
r›n yap›lmas›na karfl› olan tart›flmalar, her iki tekni¤in do¤rudan k›yaslana-
bilece¤i noktalar›n k›s›tl› olmas›, potansiyel ameliyat maliyeti düflüren et-
kilerinin ise görüntüleme çal›flmalar›na yap›lan harcamalarla ortadan kalk-
mas› gözlemlerine dayand›r›lmaktad›r.

‹ster cerrahi tedavi ile isterse asemptomatik oldu¤u için takibe al›na-
cak olsun, PHPT hastalar›n›n mevcut semptomlar›n›n çeflitlili¤i nedeniyle,
ilgili uzman taraf›ndan tedavi ve takibe al›nmaya bafllanma süresi, baflvur-
duklar› ilk kliniklerden refere edilmelerine ba¤l›d›r. Flint ve arkadafllar›-
n›n yapt›¤› çal›flmada olgular›n %72’sinin pratisyen hekim taraf›ndan bir
genel dahiliye uzman›na refere edildi¤i, cerrahiye refere edilen olgular›n
da %55’inin genel dahiliye uzman›, %33’ünün endokrinolog, %6’s›n›n da
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Noninvaziv ‹nvaziv ‹ntraoperatif

Tablo 7.5. Paratiroid lokalizasyon çal›flmalar› (1. kaynaktan düzenlenmifltir).

Sestamibi ‹‹AB ± PTH PTH

Ultrason Ajiogram

BT inceleme PTH selektif venöz örnekleme

MRG

BT: Bilgisayarl› tomografi, MRG: Manyetik rezonans görüntüleme, ‹‹AB: ‹nce i¤ne aspirasyon biyopsisi, PTH:
Parathormon.



geriatri uzmanlar›nca refere edildi¤i görülmüfltür. Bu nedenle tan› ve teda-
viye bafllanmas› aras›nda geçen süre 8 gün ile 10 y›l aras›nda de¤iflmifl ve
olgular›n %24’ünde bu gecikme ortalama 2 y›l olarak bulunmufltur.8-14

Lokalizasyon Çal›flmalar›

Primer hiperparatiroidi tan›s› emin bir flekilde konulduysa, lokalizas-
yon ve görüntüleme çal›flmalar›na gerek olmad›¤› kan›s› yayg›nd›r. Sekon-
der hiperparatiroidi ve ailesel MEN olgular› bu karar›n d›fl›nda tutulmal›-
d›r. Multinoduler tiroid hastal›¤› olanlarda da do¤ru sonuç etkilenece¤in-
den görüntülemeye baflvurulmayabilir. Yanl›fl ilk tan›, gözden kaçan para-
tiroid hiperplazisi, yetersiz cerrahi tecrübe nedeniyle adenomun ilk ope-
rasyonda bulunamamas›, ektopik yerleflim veya fazla say›da gland›n olma-
s› ya da ilk ameliyatta hücre ekimi sonucu ortaya ç›kan persistan veya
nüks hastal›kta görüntüleme teknikleri ve/veya bunlar›n birbiri ile kombi-
ne edilmeleri ameliyat›n baflar›s›n› artt›r›r.15-17

99mTc sestamibi hem tiroid, hem de paratiroid dokusu taraf›ndan tutu-
lur (fiekil 7.4). Ancak Tl-201 gibi önceki ajanlar› aksine sestamibinin, mito-
kondrilerden zengin olan yap›s›ndan dolay› paratiroid bezlerinden at›l-
mas› tiroid dokusundan daha uzun zaman al›r. Bu zaman fark› planar ça-
l›flmalarda tek ajan ile paratiroid adenomlar›n›n tespitinde yaklafl›k %80
hassasiyet ile (%50-90) baflar›l› olmufltur. Hassasiyetteki bu genifl aral›¤›n
çeflitli merkezlerdeki görüntüleme tekniklerinden ve hastaya ait faktörler-
den kaynakland›¤› düflünülmektedir. Sestamibinin 64 mg’dan 8000 mg’a
varan (normal paratiroid 40-50 mg) adenomlar› tespit edebildi¤i, ancak
ortalama 300 mg a¤›rl›¤›ndaki gözden kaçan paratiroid adenomlar›n› gös-
terebilece¤i bildirilmektedir.18

Paratiroid lokalizasyon çal›flmalar› içinde 99mTc iflaretlenmifl sestamibi,
>%80 duyarl›k ile en fazla kullan›lan en uygun yöntemdir (fiekil 7.4).

Düzlemsel 99mTc-Sestamibi sintigrafiye,  pozitron emisyon komputeri-
ze tomografisi (SPECT) eklenirse paratiroid adenomu görüntülenme ola-
s›l›¤› artmaktad›r. Bu tarama yönteminin özellikle boyunda derin planlar-
da ya da mediastende yerleflmifl ektopik paratiroid adenomunu gösterme-
de daha baflar›l› oldu¤u görülmektedir.15-17
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fiekil 7.4. 99mTc-Sestamibi sintigrafi ile tiroid gland›ndan radyoizotopun y›kan-
mas›ndan sonra sol tiroid lobu alt›na uyan bölgede ortaya ç›kan y›kanma gecik-
mesi (sol alt paratiroid) (12 no'lu kaynaktan al›nm›flt›r). 



Komputerize tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme teknikle-
rinin tek bafllar›na duyarl›klar› %60 ile %80 aras›nda de¤iflmektedir. Bu gö-
rüntüleme teknikleri mediastinal oldu¤u düflünülen glandlar için 99mTc-
Sestamibi sintigrafiye tamamlay›c› olarak baflvurulan yöntemlerdir.

Son y›llarda intraoperatif PTH ölçümü, yap›lan cerrahi giriflimin yeter-
lili¤ini göstermek için baflvurulan bir ölçüm olmufltur. E¤er PTH düzeyi
adenom ç›kar›lmadan önceki yüksek de¤erinin ≤%50’sine düflerse test po-
zitif kabul edilip cerrahi ifllem sonland›r›l›r. 2002 deki ortak karar toplan-
t›s›nda minimal invaziv giriflimler için intraoperatif parathormon bak›lma-
s›n›n anlaml› oldu¤u, iki tarafl› boyun eksplorasyonunda ise gerekli olma-
d›¤› sonucuna var›lm›flt›r. Ameliyat sonras› birinci gün yap›lan PTH ölçü-
münün ameliyat› konfirme eden daha güvenilir bir parametre oldu¤unu
iddia eden yazarlar da vard›r.8

Paratiroid bezlerin intraoperatif lokalizasyonunda önerilen bir di¤er
çal›flma da preoperatif IV metilen mavisi infüzyonudur. Operasyondan iki
saat önce bafllay›p bir saat süreyle 3.5 mg/kg dozunda metilen mavisi IV
verilir. Metilen mavisi paratiroid bezleri selektif olarak boyar. Normal bez-
ler kirli yeflil, patolojik bezler ise çok daha koyu renkli boyanmaktad›r.8

Ameliyat s›ras›nda arteriyel kataterizasyon yoluyla venöz örnekleme
ve PTH bak›lmas›n›n %89’a varan duyarl›k ve %100’e varan pozitif predik-
tif de¤er verdi¤ini öne süren yazarlar vard›r. Bu invaziv teknikle hastadan
20-30 venöz örnek al›nmas› ve analizi gerekmektedir. Bu flekilde al›nan ör-
neklerin al›nd›¤› taraflar aras›ndaki de¤erin >2 kat olmas› adenomun yeri-
ni iflaret etmektedir. Ancak yöntemin reeksplorasyon ve di¤er görüntüle-
me tekniklerinin baflar›l› olmad›¤› durumlarda de¤erlendirilmesi daha uy-
gun olacakt›r.8,11

Paratiroidin ‹nce ‹¤ne Aspirasyonu

Sonografik olarak tipik görünüme sahip paratiroid adenomlar›nda
preoperastif nadir olarak doku örneklemesi gerekir. Bu örnekleme genel-
likle kanserle adenomu ay›rt edemez. Bununla birlikte, i¤ne biyopsisi ile
birlikte 1 cc serum fizyolojik içerisinde dilue edilmifl aspirattan parathor-
mon (PTH) de¤erinin ölçümü ile tiroid içi yerleflimli paratiroid adenomla-
r› tiroid nodullerinden kolayl›kla ay›rt edilebilir. Sitoloji tiroid malignitesi-
ni d›fllamak için kullan›labilir ancak özel boyamalar (tiroglobulin, TTF1,
parathormon) yapmadan önce sitoloji ile tiroid kökenlileri paratiroid kö-
kenlilerden ay›rt etmek zordur. Paratiroidin ince i¤ne biyopsisi ve elde
edilen aspirattan PTH de¤eri ölçülmesi flüpheli tiroid içi paratiroid ade-
nomlar›nda preoperastif olarak veya intraoperastif olarak kullan›labilir.18

Cerrahi Teknik (fiekil 7.5)

Paratiroid eksplorasyonu aç›s›ndan, boyun iki farkl› alan olarak kabul
edilmelidir. Hedef bir taraf›n eksplorasyonunu bitirmeden di¤er tarafa
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geçmemek olmal›d›r. Boynun bir taraf›nda her iki gland görüldükten ya
da glandlar›n olabilece¤i alanlar tam anlam›yla gözden geçirildi¤inden
emin olunduktan sonra, di¤er taraf›n eksplorasyonuna bafllanmal›d›r.
‹kincil bir ameliyatta ortaya ç›kan nedbe dokusu ya da ayn› seansta taraf›n
kan taraf›ndan boyanm›fl olmas› cerrahi giriflimi zorlaflt›ran faktörlerdir.
Minimal invaziv teknikte, daha önceden belirlenmifl bir anatomik lokali-
zasyona ve glanda yönelme söz konusu oldu¤undan, boynun eksploras-
yonu anlam›nda de¤erlendirilmemelidir.19-21

Ameliyat s›ras›nda zamanla yar›fl halinde olunmamal›d›r. Ameliyat or-
tam›n›n kans›z disseksiyonla haz›rlanmas› çok önemlidir. Oluflan kanama-
lar nedeniyle ortam›n boyanmas› istenmeyen bir durumdur. Anatomik
planlar›n izlenmesini zorlaflt›r›r. Cerrahi deneyim gelifltikçe süre kendili-
¤inden k›salacakt›r.

Hastalara anestezi ve ameliyatlar›n genel morbiditeleri hakk›nda bilgi
verilmeli ve özellikli olarak da paratiroid cerrahisi nedeniyle olabilecek
morbidite hakk›nda ayr›ca bilgilendirilmelidir (kanama, hipoparatiroidi,
rekürren sinir paralizisi vb). ‹lk ameliyatta patolojik gland›n bulunamaya-
bilece¤i hastaya aç›klanmal›d›r. Bunun cerrahi teknikten çok ektopik
gland varl›¤›na ba¤l› olabilece¤i hakk›nda bilgilendirilmelidir (fiekil 7.6).
Transservikal yoldan baflar›l› olmayan  bir ameliyat sonland›r›l›r. Hasta da-
ha sonra yap›lacak olan medyan sternotomi için haz›rlan›r ve buna ba¤l›
morbidite hakk›nda da bilgilendirilmelidir.6,7,19-26

Afla¤›daki kavramlar›n ameliyat› yönlendirmesi gerekir:

1. Cerrah ne kadar emin olsa da ç›kar›lan dokunun paratiroid oldu¤un-
dan “frozen” inceleme ile tan› konulmadan, karar vermemelidir.

2. “Frozen” tan›da patolog dokunun paratiroid olup olmad›¤›n› söyle-
yebilir. Ço¤unlukla hiperplazi ve adenom birbirinden ayr›lamaz.
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fiekil 7.5. Ameliyat s›ras›nda adenom
ve paratiroid gland›n görünümü
1 no'lu kaynaktan düzenlenmifltir).
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3. Cerrah ç›kar›lan dokunun di¤er glandlara k›yasla büyüklü¤ünü göz
önüne alarak adenom oldu¤una karar verebilir. Minimal invaziv giri-
flimler bir yana b›rak›lacak olursa, bu k›yas› yapmak için boynun iki
taraf› da eksplore edilmelidir. Hiperparatiroidi histolojik bir hastal›k
olmaktan çok biyokimyasal verileri olan bir hastal›kt›r. ‹ntraoperatif
parathormon bak›lmas› da ç›kar›lan dokunun adenoma ait oldu¤u-
nu söyleyebilir.

4. Rekürren larengeal sinir yaralanmalar›ndan kaç›nmak için ameliyat
s›ras›nda görülmelidir.

Minimal Parotiroidektomi Yaklafl›m› (MPY)

Minimal parotiroidektomi yaklafl›m› Mayo Klinikte ilk kez 1998 Hazi-
ran’›nda yap›lm›fl ve Clive Grant taraf›ndan adland›r›lm›fl bir terimdir. Ge-
leneksel aç›k parotiroidektominin invaziv bir teknik oldu¤unu öngöre Mi-
nimal ‹nvaziv Parotiroidektomi (M‹P) ile neredeyse benzer terimdir. MPY,
kesin preoperatif lokalizasyona dayanan ve genelde 2.5-3 cm’lik cilt insiz-
yonunun kullan›ld›¤› bir tekniktir. Preoperastif do¤ru lokalizasyonun yar-
d›m› ile tek adenomaya do¤rudan yaklafl›m neredeyse mevcut primer hi-
perparatiroidizm cerrahilerindeki as›l amaçt›r.18,27-30

MPY, SPECT olsun veya olmas›n teknesyum sestamibi ile preoperatif
hassas bir lokalizasyona gereksinim duyan bir tekniktir. Pozitif bir odak
bulunsa bile çoklu bez hiperplazisi veya ikinci adenom varsa, tutulum bü-
yümüfl paratiroidi göstermede yetersiz kalabilir. Bezi saptaman›n ikinci
basama¤›nda kabul gören geleneksel yaklafl›m yüksek çözünürlüklü ultra-
sondur.18
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fiekil 7.6. Paratiroid glandlar›n reoperasyonlarda s›kl›kla bulundu¤u ektopik yerleflimleri (üst ve alt pa-
ratiroid glandlar›n s›kl›kla görüldü¤ü alanlar: s›ras›yla retroözofageal ve timus) (http://jnm.snmjour-
nals.org dan al›nm›flt›r).



MPY için kontrendikasyonlar; sestamibi ile görüntülemedeki baflar›s›z-
l›k, multipl endokrin neoplazi (MEN) sendromu ve efllik eden hiperpara-
tiroidiler, revizyon ifllemleri, ailesel hiperparatiroidizm, çoklu bezin gö-
rüntülenmesi ve efl zamanl› tiroidektomi gereklili¤idir.18,27,31-33

Video Yard›ml› Parotiroidektomi

‹lk endoskopik paratiroidektomi 1996’da Gagner taraf›ndan yap›lm›fl-
t›r. CO2 insüflasyonu  ile birlikte olsun veya olmas›n orta hat yaklafl›m› di-
¤erleri taraf›ndan da kabul edilmifltir. Orta hat yaklafl›m› tiroidin alt kutbu-
na ve alt bezlere yaklafl ›ma izin verirlen, üst bezlere yaklafl›m ancak ante-
romediyal tiroid bezi retraksiyonu gerektirdi¤i için daha problemlidir. En-
doskopik yöntemin yap›labilmesi için;

1. Belirgin guatr›n olmamas›,

2. Eski boyun cerrahisinin olmamas›,

3. Familyal primer hiperparatiroidinin veya çoklu bez hastal›¤›n›n ol-
mamas,

4. Dikkat çekici hiperkalseminin veya afl›r› PTH yüksekli¤inin olmama-
s›,

5. Sekonder hiperparatiroidizm olmamas› gerekmektedir.18,33-36

Prob Eflli¤indeki Parotidektomi

Malign melanom ve bafl boynun di¤er primer tumorlerinde sentinel
lenf nodu belirlenmesinde gama prob etkili bir flekilde kullan›lmaktadir.
Bu yöntem çoklu bez hastal›¤›ndan ziyade tek bez hastal›¤›na yaklafl›mda
daha iyi bir yöntemdir.18,33,34

Ayaktan Paratroidektomi Protokolü

Ayaktan cerrahi ifllemler henüz subtotal parotiroidektomi ve berabe-
rinde hastanede yatarak gözlemi gerektiren cerrahiler için tavsiye edilme-
mektedir. Hastanede yat›fl ifllemi ancak paratiroid kanserli hastalar için dü-
flünülmelidir. Ayaktan cerrahi ifllemler geliflmifl kaynak kullan›m› ve hasta
memnuniyetine göre çok belirgin fayda sa¤lar. Ek olarak bu yaklafl›m has-
taya kendi evinde iyileflme konforunu da sa¤lar. Böylece hastane enfeksi-
yonu ve iyatrojenik komplikasyonlar da önlenir.18,35,36

Ayaktan parotiroidektomi protokolü endikasyonlar›:

• Görüntüleme ile yerinin tespiti

• Ayaktan cerrahiye olumlu bakan uyumlu hasta profili

• Hastan›n evine dönmesi için uygun birisinin varl›¤›

• T›bbi olarak uygun bak›m› verebilecek bir kifli

• Beraberinde hastan›n hastaneye yatmas›n› gerektirecek bir ifllemin
olmamas›
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Ayaktan parotiroidektomi protokolünde taburcu etme parametreleri:

• Stabil bir yara ve hava yolu

• Normal vital bulgular

• Oral beslenmenin yap›lmas›

• Oral ilaçlarla kontrol edilen a¤r› düzeyi

• Hasta ve yak›nlar›n›n hematom belirtileri ve semptomlar› ile ilgili bil-
gilendirilmesi (bu belirtilerin biri görüldü¤ü taktirde hemen hasta-
neye geri dönmesi gerekti¤i hastaya aç›klanmal›d›r.)

Sekonder Hiperparatiroidizm

Sekonder hiperparatiroidizm (SHPT) terimi, paratiroid glandlar›n›n
d›fl faktörler nedeniyle uyar›larak, PTH üretimini artt›rmalar›n› ve sonuçta
hiperplastik veya adenomatöz (nodüler) de¤iflikli¤e u¤ramas›n› ifade
eder. Bu uyaranlar tüm dört gland› etkilerken, hücresel düzeyde bir grup
hücrenin (oksifilik veya flef) daha fazla etkilenmesi diffüz hiperplazi yeri-
ne nodüler transformasyon ortaya ç›karmaktad›r. Sonuçta dört gland hi-
perplazisi olabildi¤i gibi iki ya da üç glandda ortaya ç›kan adenomatöz hi-
perplazi söz konusu olabilmektedir.

Sekonder hiperparatiroidiye yol açan en s›k ve önemli faktör kronik
renal yetmezliktir ve renal hiperparatiroidizm olarak da isim al›r. Bunun
d›fl›nda sekonder hiperparatiroidiye neden olan sebepler, idiyopatik hi-
perkalsiüri, hipermagnezemi, rikets, osteomalazi, malnütrisyon, düflük ak-
tif vitamin D (1,25(OH) vitamin D) düzeyi ile birlikte osteoporozdur.

Rikets (osteomalazi), D vitamini, kalsiyum ve fosfor al›m›ndaki bozuk-
luk nedeniyle oluflan ve kendini kemiklerde yumuflama ve zay›flama ile
gösteren bir çocukluk ça¤› hastal›¤›d›r (vitamin D yetmezli¤i, vitamin D ye
direnç sendromlar›, fosfat kaybettiren renal tübüler hastal›klar). Diyette
yetersiz al›m d›fl›nda, laktoz intolerans› ve malabsorbsiyon sendromlar›
hastal›¤›n ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r. Bu olgularda kemik a¤r›la-
r› ve çarp›k bacaklar, pelvis deformiteleri, asimetrik kafatas› yap›s› gibi ke-
mik deformiteleri ile difl çürükleri görülür. Tedavisi altta yatan nedene yö-
nelik olarak yap›l›r.

Kronik renal yetmezlikli olgulardan, uzun süreli hemodiyaliz olanlarda
aluminyum çökelmeleri ortaya ç›kar. Bu akümülasyon demans ve kemik
mineralizasyonunun bozulmas›na yol açar (osteomalazi). Aluminyum tok-
sisitesinin erken belirtisi uzun kemiklerde ve pelvis giriminde periostal
yeni kemik oluflumudur.

Kronik renal yetmezli¤in oluflturdu¤u SHPT de aktif vitamin D yetmez-
li¤i, paratiroid gland›nda vitamin D reseptör yo¤unlu¤unda azalma ile
normo veya hipokalsemi, hiperfosfatemi ve iskelette PTH etkisine rezis-
tans oluflmufltur (fiekil 7.7). Artm›fl alkalin fosfataz düzeyi kemik hastal›¤›n
önemli göstergesidir. Kemiklerdeki ilk radyolojik bulgu, ikinci parma¤›n
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orta falanks›n›n radiyal taraf›nda irregülaritedir. Medikal tedavideki amaç
fosfat düzeyinin düflürülmesi, kalsiyumun artt›r›lmas› yoluyla PTH düzeyi-
nin azalt›lmas› ve iskelet kalsiyum devrinin sa¤lanmas›d›r. Kronik renal
yetmezli¤in sebep oldu¤u SHPT en umut verici profilaktik tedavisi aktif vi-
tamin D (Calcitrol) verilmesidir. Oral ve intravenöz yoldan kullan›m›
mümkündür. Bununla birlikte birçok hasta D vitamini tedavisine yan›t
vermez ve cerrahi tedavi gere¤i ortaya ç›kar.24-26

Renal SHPT’de Medikal Tedavi

1. Fosfat al›m›n›n k›stlanmas› (<1000 mg/gün), fosfat ba¤layan ajanla-
r›n verilmesi

2. Günlük kalsiyum al›m› ≥1500 mg gerekir. Oral yoldan desteklene-
bildi¤i gibi diyaliz solusyonuna kat›labilir.

3. Uzun süreli kalsiyum α- ketoglutarat kullan›m› simultane fosfat ba¤-
layarak SHPT yi düzeltebilir.

4. Hastalar diyaliz ba¤›ml› olmadan önce vitamin D deste¤i gerekir. Vi-
tamin D deste¤inin riski hastalar› hiperkalsemi ve düzelmeyen hi-
perfosfatemi geliflmesine de neden olabilmesidir.

5. Aliminyum toksistesi desferroksamin verilerek düzeltilebilir.

6. Kafl›nt›, standart hemodiyaliz ile birlikte aktif kömür infüzyonu ile
düzeltilebilir.
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fiekil 7.7. Sekonder hiperparatiroidi patogenezinin flematik görünümü (12. kaynaktan düzenlenmifltir).



Hiperplastik gland içinde geliflen nodüler kompartman›n (adenoma-
töz dejenerasyon) D vitamini reseptör düzeyi azalm›flt›r. Bu durumda cal-
citrol tedavisine direnç kaç›n›lmazd›r. Paratiroidektomi olan olgular›n
%95’inde bu durum histopatolojik olarak gözlenmifltir. Paratiroid glandla-
r› a¤›rl›k olarak >500 mg oldu¤unda noduler hiperplazinin öne ç›kt›¤› ve
cerrahi olarak ç›kar›lmalar› gerekti¤i öne sürülmektedir. Histopatolojik
olarak ortaya ç›kan bu cerrahi endikasyonlar d›fl›nda, klinik olarak cerrahi
endikasyonlar; hiperkalsemi, normokalsemik olgularda radyografik ola-
rak gözlenen “osteitis fibrosa cystica” varl›¤›, PTH düzeyinin yükselmesi-
dir. Ancak PTH düzeyinin yüksek olmas›na ra¤men, “osteitis fibrosa cysti-
ca” ve kemik sintigrafisinde kemik yap›m› devri (turnover) görülmüyorsa,
alüminyum toksisitesi düflünülmelidir ve bu olgular ameliyat edilmemeli-
dir. Ektopik kalsifikasyon geliflmesi (damarlar ve kalp kapakç›klar›, akci-
¤er, böbrek), kalsiflaksis (cilt alt›nda kalsiyum fosfat bileflikleri çökmeleri
ve buna ba¤l› geliflen nekroz ve ülserler), ciddi sistemik bulgular›n varl›-
¤›nda da cerrahi düflünülmelidir. Cilt alt›nda ciddi, tedaviye dirençli kafl›n-
t›lara sebep olan kalsiyum çökmeleri de paratiroidektomi ile düzelir. Tab-
lo 7.6’da SHPT olgular›nda paratiroidektomi için klinik endikasyonlar ve-
rilmifltir.

Kronik renal yetmezli¤in sebep oldu¤u SHPT’nin en etkin tedavisi
böbrek nakli yap›lmas›d›r. Bununla birlikte hiperfonksiyone glandlar fa-
aliyetlerini sürdürebilir veya daha aflikar duruma da geçebilir. Bu durum
böbrek nakli öncesi ve sonras›nda hiperkalseminin nas›l tedavi edildi¤ine
ba¤l› olarak %8 ile %50 aras›nda bildirilmektedir. Genel de al›c›lar›n
%50’sinde hiperkalsemi birinci ayda, %85’inde 6 ayda, %95’in de de alt› ay-
dan sonra normale dönmektedir.24-29
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1. Yüksek parathormon düzeyi (PTH > 500 pg/mL)

2. Görüntüleme yöntemleriyle büyük paratiroid glandlar›n›n görülmesi

3. Radyolojik olarak “osteitis fibrosa cystica” bulgusu veya metabolik iflaretlere dayanan yük-

sek kemik devir h›z› 

4. (1) + (2) + (3) ve afla¤›daki faktörlerden en az birinin medikal tedaviye dirençli olmas›

Medikal tedaviye direnç kriterleri:

1. Hiperkalsemi

2. Kontrol edilemeyen hiperfosfatemi

3. ‹lerleyen ektopik kalsifikasyon

4. Ciddi semptomlar›n varl›¤›

5. Ciddi iskelet deformitesi

6. ‹lerleyen kemik kayb›

7. Kalsifilaksis

8. Eritropoetine dirençli anemi

Tablo 7.6. Renal hiperparatiroidide paratiroidektomi için klinik endikasyonlar (24 no'lu kaynaktan dü-
zenlenmifltir).



Tersiyer Hiperparatiroidism

Tersiyer hiperparatiroidism (THPT), paratiroid hiperplazisinin, oto-
nom hipersekresyona ilerlemesi, altta yatan renal hastal›¤›n düzeltilmifl ol-
mas›na ra¤men afl›r› PTH sekresyonunun devam etmesi durumudur. Böb-
rek naklinden sonra kalsiyum konsantrasyonuna dayanarak yap›lan arafl-
t›rmalarda olgular›n %25-50’sinde görüldü¤ü öne sürülürken, PTH düzeyi
ve kemik biyopsilerine dayand›r›lan araflt›rmalarda <%70 oran›nda bir
prevelansa sahip oldu¤u düflünülmektedir. Bunlar›n çok az› cerrahi giri-
flim gerektirir. Olgular›n %60’› böbrek nakli sonras› 12 ay içinde normo-
kalsemik olurlar.

Cerrahi endikasyon ortaya ç›karsa, renal hiperparatiroidismin kontro-
lü için yap›lan cerrahi giriflimlerden gerek total paratiroidektomi ve otot-
ransplantasyon gerekse subtotal paratiroidektomi çok iyi sonuçlar ver-
mektedir. Bu yöntemlerin denenmesi uygundur.30,31

Multipl Endokrin Neoplazi (MEN) Sendromlar›

Multipl endokrin neoplazi sendromlar› endokrin organlar›n karakte-
ristik semptomlara yol açan hormonlar› ¤reten fonksiyonel tümörleri ile
karakterizedir. Bunlar güncel s›n›flamada MEN-I (Wermer sendromu),
MEN-IIA (Sipple sendromu) ve MEN-IIb (MEN-III olarak da bilinir.) fleklin-
de ayr›lm›fl olup kal›tsal ve otozomal dominantt›r. Hiperparatiroidi MEN-I
ve MEN-IIA da önemli bir yere sahipken MEN-IIB deki hastal›k yelpazesi-
nin bir bilefleni de¤ildir.18,33-35

Multipl Endokrin Neoplazi Tip I

MEN-I paratiroidler, pankreas adac›k hücreleri ve ön hipofiz tumorle-
rine genetik yatk›nl›k ile birlikte olan bir hastal›kt›r. Bu sendromda ayn›
zamanda duodenal tümörler, adrenal adenomlar, tiroid adenomlar, karsi-
noid tümörler ve lipomlar da görülebilir. MEN-I’de paratiroid tümörünün
geliflimi sporadik forma göre on y›llar önce olur ve gastrointestinal tümör-
lerin malignite potansiyeli artm›flt›r. Primer hiperparatiroidi MEN-I’e en
özgü özellik olup 40 yafl›na kadar bu hastalar›n %90-100’ünü etkiler, dola-
y›s›yla da en erken belirtisidir. 

Bu hastalarda görülen çoklu bez tutulumu primer hiperparatiroidili di-
¤er hastalara uygulanan yaklafl›mdan farkl› bir tedavi yaklafl›m› gerektirir.
MEN-I’de sald›rgan bir tedavi yaklafl›m›na ihtiyaç vard›r. Bu hastalarda bo-
yun eksplorasyonu s›ras›nda her ne kadar her baz› paratiroid bezleri ç›p-
lak gözle normal görünse de bu bezlerin histolojik olarak normal olmad›-
¤› ve asimetrik hiperplazi gösterdi¤i düflünülmektedir. 

MEN-I hastalar›nda hipofiz adenomu insidans› %20 olarak bildirilmek-
le beraber en s›k görülen hipofiz tümörü prolaktinomad›r. Di¤er bir bile-
fleni olan adac›k hücreli tümörlerin bulunma insidans› %33’dür. Ölüm se-
bepleri ise adac›k hücreli tümörlerin malign transformasyon özelli¤inin
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fazla olmas›d›r. Adac›k hücreli tümörlerden en s›k karfl›lafl›lan› Zollinger
Ellison sendromu ile birlikte olan gastrinomalard›r.18,32

MEN-I geni olan MEN1 in kromozomal lokusu 11q13 tür. MEN1 bir tü-
mör supresör geni olup menin ad› verilen bir proteini kodlar ve bu pro-
teinin inaktivasyonu tümör geliflimine neden olur.18,33-35

Multipl Endokrin Neoplazi Tip II

Multipl Endokrin Neoplazi Tip II (MEN-II) nin üç alt grubu vard›r:
MEN-IIA, MEN-IIB ve MEN-IIA n›n bir varyant› olan ailevi meduller tiroid
kanseri (FMTK). Bu sendromlar otozomal dominant geçifl gösterirler.
Üçünün de ortak özelli¤i meduller tiroid kanseridir, ancak di¤er klinik be-
lirtiler bak›m›ndan ayr›l›rlar.

MEN-IIA meduller tiroid kanseri, feokromasitoma ve hiperparatiroidi
ile karakterizedir. MEN-I e göre hiperparatiroidi belirtileri ve cerrahi son-
ras› nüksler daha az oranda görülür. MEN-IIA’daki paratiroid hiperplazisi-
nin mutant RET proteini ekspresyonu ile iliflkili oldu¤u gösterilmifltir. Me-
duller tiroid kanseri MEN-IIA’n›n en özgün bulgusu olup hastalar›n %90-
95’inde mevcuttur. Feokromasitoma MEN-IIA’l› hastalar›n yaklafl›k olarak
%40’›nda görülmektedir. E¤er hastalarda feokromasitoma saptan›rsa bu-
nun tedavisi tiroidektomi ve/veya parotiroidektomiden önce mutlaka ya-
p›lmal›d›r.

MEN-IIB de meduller tiroid kanseri ve feokromasitoma da bulunur, an-
cak hiperparatiroidi ile iliflkisi yoktur. Bu hastalar›n tümünde meduller ti-
roid kanseri vard›r, MEN-IIA’daki MTK’den daha agresiftir ve daha erken
yaflta görülür. Hastalar›n son prognozlar› aç›s›ndan zaman›nda teflhis ve
erken profilaktik tiroidektomi flartt›r. Ayr›ca marfanoid yap›, intestinal
ganglionöromlar ile dudak ve dilde mukozal nöromlar da MEN-IIB’de s›k-
t›r.18,33

Kalsiflaksis

Kalsiflaksis, sistemik bir hastal›¤›n vaskuler ve doku belirtisidir. Primer
olarak sekonder hiperparatiroidili ve kronik renal yetmezli¤i olan hasta-
larda ortaya ç›kar, ancak alkolik siroz, D vitamini entoksikasyonu, primer
hiperparatiroidi, multipl myelom ve malignite hiperkalsemisi gibi altta ya-
tan baflka bir patolojisi olan hastalar aras›nda izole olgular da bildirilmifl-
tir. Daha spesifik terimler aras›nda ise kalsifik üremik arteriyopati, üremik
küçük damar hastal›¤›, üremik gangren sendromu ve medial kalsifikasyon
ve intimal hiperplazi ile birlikte olan üremik küçük arter hastal›¤› say›labi-
lir.

Kalsiflaksis küçük damarlar›n tunika medyas›nda sistemik kalsifikas-
yon ile karakterizedir. Bu durum doku iskemisi ve doku nekrozuna yol
açar. Sonuçta acil olarak parotiroidektomi endikasyonu olan bir durum-
dur.18,33,34
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Görüntüleme Yöntemleri

Son 30 y›ld›r görüntüleme teknolojilerinde sa¤lanan geliflmelere para-
lel olarak tiroid ve paratiroid hastal›klar›n›n tan›s›nda ve takibinde görün-
tüleme yöntemlerinin kullan›m› önemli ölçüde artm›flt›r. Yine de yeterli
tan›sal do¤rulu¤un sa¤lanmas› için çok yönlü yaklafl›m gerektiren bu has-
tal›klarda görüntüleme yöntemlerinin sa¤lad›¤› verilerin ço¤unlukla kli-
nik öykü, fizik muayene ve laboratuar bulgular› eflli¤inde de¤erlendiril-
mesi gerekmektedir. 

Yüksek rezolüsyonlu boyun ultrasonografisi, günümüzde tiroid ve pa-
ratiroid hastal›klar›na yaklafl›mda en yayg›n olarak kullan›lan görüntüle-
me yöntemidir. Bilgisayarl› tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme
komplike benign ve malign süreçlerde problem çözücü olarak baflvuru-
lan di¤er morfolojik görüntüleme yöntemleridir. Bunlar›n yan› s›ra eflsiz
fonksiyonel bilgiler sa¤layan sintigrafik tetkikler de tiroid ve paratiroid
hastal›klar›n›n tan›s›na önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. Bu bölümde tiroid
ve paratiroid görüntülemede kullan›lan yöntemler hakk›nda k›sa temel
bilgiler verilmifl ve çeflitli patofizyolojik durumlardaki klinik uygulamalar
özetlenmifltir. 

Ultrasonografi 

Ultrasonografi (USG), gönderilen yüksek frekansl› ses dalgalar›n›n do-
kular taraf›ndan yans›t›lmas› prensibine dayanan bir görüntüleme yönte-
midir. Uygulanmas› ve hasta tolerans› kolay, ucuz, herhangi bir maddenin
hasta vücuduna verilmesini gerektirmeyen ve yayg›n bulunabilen bir yön-
tem olan USG, tiroid ve paratiroid hastal›klar›nda uzun y›llardan beri ilk
seçenek olarak kullan›lmaktad›r. ‹yonize radyasyon vermemesi nedeniyle
hamile bayanlarda ve küçük çocuklarda bile güvenle kullan›labilmektedir.

Ses dalgalar›n›n yans›ma (eko) özelli¤i dokular›n akustik direncine gö-
re farkl›l›k gösterir. Akustik direnci düflük, çok s›v› içeren dokular (örne-
¤in kistler) ses dalgas›n›n hemen tümünü iletip, ultrason probuna geri
yans›tmad›klar› için eko vermeyen (anekoik) yap›lar olarak gözükürler.
Buna karfl›l›k akustik direnci yüksek (hücre yo¤unlu¤u fazla) dokular (ör-
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ne¤in tiroid) gelen ses dalgalar›n›n büyük k›sm›n› geri yans›tt›klar› için
ekosu artm›fl yap›lar olarak gözükürler. Yüzeysel yerleflimli olmas› ve
akustik direnç özellikleri nedeniyle tiroid gland› USG incelemesi için ide-
al yap›lardan birisidir. USG esas olarak tiroidin morfolojik yap›s›n› incele-
mek için kullan›l›r. USG’de tiroid gland›n›n boyutlar›, içerisindeki yer kap-
lay›c› lezyonlar, dokunun ve içerisindeki lezyonlar›n eko özellikleri, çevre
yap›larla iliflkileri ve kanlanma özellikleri kolayca ortaya konur. Gereken
olgularda ince i¤ne aspirasyon biyopsisine (‹‹AB), do¤ru yerden örnekle-
me amac›yla etkin bir flekilde rehberlik etmesi de USG’nin önemini artt›-
ran di¤er bir özelli¤idir. Paratiroidler hiperplazik olmad›klar› sürece USG
ile ay›rt edilemezler. Tiroid ve paratiroid incelemelerinde yüksek frekans-
l› (7.5-15 MHz) lineer probe kullan›lmaktad›r. 

Normal tiroid dokusu USG’de yüksek yo¤unluklu homojen eko yap›-
s›yla kendini gösterir (Resim 8.1). Hemen anterior komflulu¤unda daha
düflük ekojeniteleri nedeniyle kolayca ay›rt edilebilen boyun kaslar› (ster-
nohyoid, sternothyroid, omohyoid ve daha lateralde sternocleidomasto-
id) gözükür. Tiroid loblar›n›n posterolateral komfluluklar›nda sonolusen
(eko vermeyen) yap›daki karotisler ve internal juguler venler kolayca ay›rt
edilir. Damarlar pulsasyon vermeleri ile veya renkli doppler modundaki
ak›m özellikleri ile kolayca ay›rt edilirler. Tiroid loblar›n›n medial komflu-
luklar›nda orta hatta çap› düzenli ve yar›m daire fleklinde sonolusens bir
yap› olarak trakea gözükür. Özefagus sol lobun arka iç bölgesine (nadiren
sa¤ tarafta) sokulmufl vaziyette, hipoekojen, elips veya yuvarlak yap›da gö-
zükür. Hasta yutkunduruldu¤unda özefagustaki peristalsizm farkedilir. 

USG’de tiroid gland› içerisindeki yer kaplay›c› lezyonlar (nodüller) ge-
nel olarak eko yap›lar›na göre s›n›fland›r›l›rlar. Pür kistik yap›lar hiç eko
vermezler ve “anekoik” olarak adland›r›l›rlar. Solid yap›lar ise gland doku-
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Resim 8.1. Normal tiroid
ultrasonografi görüntüsü.



su ile eflit eko gösterirlerse “izoekoik”, daha yüksek ekoda iseler “hipere-
koik” veya daha düflük eko gösterirlerse “hipoekoik” olarak adland›r›l›rlar
(Resim 8.2). Bazen nodülleri çevreleyen daha düflük ekolu bölge izlenir ve
buna “halo” belirtisi ad› verilir. Küçük boyutlar› veya derin yerleflimli ol-
malar›ndan dolay› palpe edilemeyen tiroid nodüllerinin USG ile tespiti ve
malignite flüphesi tafl›yanlardan USG rehberli¤inde ‹‹AB ile sitolojik ör-
nekleme yapmak mümkün olmufltur. 

USG’de incelenebilen di¤er bir parametre de dokunun vaskülaritesi-
dir. Doppler modunda dokunun ve nodülün kanlanma patternleri tespit
edilebilmektedir. Buna göre hiç kanlanma olmamas› (Tip I), periferik kan-
lanma olmas› (Tip II) ve periferik ve santral kanlanma olmas› (Tip III) ola-
rak kategorize edilir (Resim 8.3). 

Yeni nesil USG cihazlar›nda mevcut olan elastografi tekni¤i ile doku-
nun sertli¤i de ortaya konabilmektedir (Resim 8.4). 
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Resim 8.2. USG’de tiroid nodüllerinin görünümü. Anekoik (kistik) (A), izoekoik;
düzenli halo ile çevrelenmifl (B) ve hipoekoik (C).

Resim 8.3. Doppler modunda tiroid gland›nda izlenen kanlanma patternleri.

Resim 8.4. Elastografide nodülün sertli¤inin belirlenmesi.
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Konvansiyonel Tiroid Sintigrafisi

Sintigrafi, insan vücuduna verilen ve belirli biyolojik hedeflere yönlen-
dirilmifl radyoaktif iflaretli ilaçlar›n (radyofarmasötik) saçt›¤› gama ›fl›nlar›-
n›n eksternal deteksiyon sistemleri (gama kamera ve PET kamera) ile da-
¤›l›m›n›n belirlenmesi ve görüntüye dönüfltürülmesi ifllemidir. Tiroid ve
paratiroid glandlar›n›n sintigrafik görüntülenmesinde kullan›lan radyofar-
masötikler Tablo 8.1’de özetlenmifltir.

Tiroid folikül hücrelerinin iyot yakalama ve metabolize etme özelli¤i
nedeniyle radyoaktif iyot izotoplar›n›n (I-123 ve I-131) sodyum iyodür (Na-
I) formunda hastaya verilmesi ile tiroid dokusu çok uzun senelerdir sintig-
rafik olarak görüntülenmektedir. Ayr›ca Tc-99m perteknetat iyonu da iyota
benzer mekanizma ile tiroid hücrelerinde tutulur (ancak metabolize edil-
mez) ve sintigrafik görüntülemede kullan›l›r. Fiziksel özelliklerinin sintig-
rafik görüntülemeye daha uygun olmas›, hastaya daha düflük dozda radyas-
yon vermesi, kolay ulafl›labilmesi ve ucuz olmas› nedeniyle Tc-99m pertek-
netat günümüzde en s›k kullan›lan tiroid sintigrafisi ajan›d›r. I-123’ün fizik-
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Yar› Enerji Kullan›m  Endikasyon / 
ömür (keV) dozu uygulama

Tc-99m perteknetat 6 saat 140 5-10 mCi Tiroid sintigrafisi

I-131 (NaCl) 8.1 gün 364 0.05-0.1 mCi Tiroid sintigrafisi, DTK nüks/metastaz tarama+

Tl-201 klorid 73 saat 80 2-3 mCi Paratiroid sintigrafisi, metastaz tarama*

Tc-99m tetrofosmin 6 saat 140 10-25 mCi Paratiroid sintigrafisi, metastaz tarama*

I-123 MIBG 13 saat 159 2-3 mCi Medüller kanser nüks/metastaz tarama

In-111 octreotide 2.8 gün 171-245 4-6 mCi Medüller kanser nüks/metastaz tarama

Ga-67 sitrat 3.2 gün 93-394 5-10 mCi Metastaz tarama1

F-18 FDG 110 dk 511 5-15 mCi Metastaz tarama1

Ga-68 octreotide 68 dk 511 5-10 mCi Medüller kanser nüks/metastaz tarama

I-123 (NaCl) 13 saat 159 0.2-0.5 mCi Tiroid sintigrafisi, DTK nüks/metastaz tarama+

I-124 4.2 gün 511 1-2 mCi DTK nüks/metastaz tarama

Tc-99m MIBI 6 saat 140 10-25 mCi Paratiroid sintigrafisi, metastaz tarama*

Tc-99m (V) DMSA 6 saat 140 5-10 mCi Medüller kanser nüks/metastaz tarama

I-131 MIBG 8.1 gün 364 0.5-1 mCi Medüller kanser nüks/metastaz tarama

Tc-99m MDP 6 saat 140 10-20 mCi ‹skelet metastazlar›n›n aranmas›

C-11 metionin 20 dk 511 5-10 mC, Paratiroid sintigrafisi

F-18 DOPA 110 dk 511 5-10 mCi Medüller kanser nüks/metastaz tarama

Tablo 8.1. Tiroid ve paratiroid hastal›klar›n›n görüntülenmesinde kullan›lan radyofarmasötikler.

keV: Kiloelektronvolt, mCi: miliCurie (radyoaktivite ölçüm birimi), DTK: Diferansiye tiroid kanseri, dk: dakika, +: 2-5
mCi dozlarda kullan›l›r, *: Hem DTK hem de medüller kanserde kullan›labilir, 1: tüm tiroid malignitelerinde kullan››l›r.



sel özellikleri sintigrafiye uygundur. Ancak ülkemizde üretilmedi¤i ve yar›
ömrü nispeten k›sa oldu¤u için elde edilmesi zor ve pahal›d›r. I-131 uzun
yar› ömrünün olmas›, nispeten ucuz olmas› ve tiroid kanseri tedavisinde de
kullan›lmas› nedeniyle yurtd›fl›ndan düzenli sipariflle getirilmektedir. An-
cak I-131’in gama enerjisi sintigrafik görüntüleme için ideal de¤ildir, ayr›ca
gama ›fl›n›na ilaveten beta ›fl›n› da yaymas› nedeniyle hastaya nispeten yük-
sek radyasyon dozu vermektedir. Bu nedenlerden dolay› istisnai durumlar
(örne¤in retrosternal guatr aranmas›) haricinde tiroid sintigrafisi yapmak
için rutinde I-131 kullan›lmamaktad›r. Radyoiyot izotoplar›n›n veya Tc-
99m perteknetat’›n tiroid dokusundaki tutulum derecesi folikül hücreleri-
nin fonksiyonu ile iliflkilidir. Hiperfonksiyonda bu radyofarmasötiklerin
tutulumu artarken, hipofonksiyon durumunda azal›r. Radyofarmasötik tu-
tulum ve da¤›l›m patternlerine göre gland›n morfolojik yap›s› ve lezyonla-
r›n yerleflimi hakk›nda bilgi sa¤lansa da sintigrafinin esas amac› tiroidin
fonksiyonel durumunu ortaya koymakt›r. Günümüzde sintigrafik tetkikler
büyük ço¤unlukla USG ile kombine edilerek kullan›lmaktad›r. Lityum ve
amiodarone gibi ilaçlar, iyotlu maddeler ve eksojen tiroid hormonu kulla-
n›lmas› tiroid gland›nda radyofarmasötik tutulumunu azaltaca¤›ndan sin-
tigrafik görüntünün yetersiz olmas›na neden olurlar. Sentetik tiroid hormo-
nu kullanan hastalarda tiroid sintigrafisinin yap›labilmesi için ilac›n 4-6 haf-
ta süreyle kesilmesi gereklidir. 

Tiroid sintigrafisi hastaya Tc-99m perteknetat verildikten 15-20 dakika
sonra veya I-123 verildikten 4-24 saat sonra ya da I-131 verildikten 24-72 sa-
at sonra gama kamerada anterior (ve gerekirse oblik) pozisyonda planar
spot görüntülemeler yap›larak elde edilir. Pin-hole kollimatörle al›nan gö-
rüntülerde daha iyi uzaysal rezolüsyon ve dolay›s›yla daha iyi morfolojik
informasyon elde edilir. Normal sintigrafide tiroid gland›, alt pollerden bir-
birine yaklaflan ve homojen radyofarmasötik tutulumu gösteren, elipsoid
flekildeki iki lob olarak gözükür (Resim 8.5). Ayr›ca loblar› inferomedial-
den birbirine ba¤layan istmus daha ince ve düflük yo¤unlukta aktivite tu-
tan bir yap› olarak gözükür. Loblar›n lateral kenarlar› hafifçe konveks gö-
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Resim 8.5. Normal tiroid sintigrafisi.



zükür ve sa¤ lob genellikle sola göre biraz daha büyüktür. Yaklafl›k %10 ol-
guda tiroglossal kanal›n inferior kal›nt›s› olan piramidal lob gözükür. Gra-
ves hastal›¤›nda piramidal lob daha s›k olarak izlenir. Loblar içi aktivite da-
¤›l›m› homojendir, ancak doku kal›nl›¤›n›n inceldi¤i lateral bölümlerde ve
istmusta aktivite tutulumu daha düflük yo¤unlukta izlenir. Sintigrafik veri-
den hastaya verilen radyofarmasöti¤in tiroid dokusundaki tutulum oran›
(tiroid uptake) hesaplanabilir (Resim 8.6). Normalde tiroid uptake’i Tc-99m
perteknetat için %1-5; radyoiyot izotoplar› için %5-30 oran›ndad›r. Tiroid
sintigrafisinde tiroid dokusu d›fl›nda tükürük bezleri, a¤›z mukozas› ve öze-
fagus daha düflük yo¤unlukta radyoaktif madde tutan yap›lar olarak gözü-
kür. USG ile de¤erlendirilmesi zor olan lingual ve retrosternal yerleflimli
(plonjans guatr) tiroid dokusu, sintigrafi ile kolayca belirlenebilir.

Sintigrafik görüntülemenin en büyük dezavantajlar›ndan birisi uzaysal
rezolüsyonun k›s›tl› olmas› nedeniyle 1 cm’den küçük lezyonlar›n tespi-
tindeki duyarl›l›¤›n›n düflük olmas›d›r. Pratik olarak 8 mm’den küçük no-
düller sintigrafide görülemezler. Oysa USG’de 3 mm’ye kadar nodüller ko-
layca tespit edilebilmektedir. Sintigrafide tiroid nodülleri aktivite tutulum-
lar›na göre kategorize edilirler. Normal glanda göre daha yüksek yo¤un-
lukta aktivite tutanlar hiperaktif (s›cak), eflde¤er aktivite tutanlar normoak-
tif (›l›k) ve daha düflük yo¤unlukta aktivite tutanlar hipoaktif (s›cak) olarak
adland›r›l›r (Resim 8.7). 
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Resim 8.6. Sintigrafik veriden uptake hesaplanmas›.

Resim 8.7. Tiroid 
sintigrafisinde hiperaktif 
(A) ve hipoaktif (B)
nodüllerin görünümü.A B



Hamile ve emziren bayanlarda tüm radyoaktif ifllemlerde oldu¤u gibi
tiroid ve paratiroid sintigrafileri de kontraendikedir. 

Tüm Vücut Radyoiyot Tarama Sintigrafisi 

Tiroid dokusunun ve iyi diferansiye tiroid kanserlerinin iyot tutma
özelli¤i oldu¤u için, struma ovari gibi boyun haricindeki ektopik yerleflim-
li tiroid dokusunun veya iyi diferansiye tiroid kanser nüks/metastazlar›n›n
belirlenmesi ve lokalize edilmesi için normal tiroid sintigrafisine göre has-
taya daha yüksek dozlarda (2-5 mCi) radyoiyot (I-123 veya I-131) verilerek
tüm vücut tarama sintigrafisi yap›lmas› geleneksel nükleer t›p uygulama-
lar›ndan birisidir. Son zamanlarda pozitron ›fl›mas› gösteren I-124 izotopu
ile pozitron emisyon tomografi (PET) taray›c›lar›nda da tüm vücut iyot ta-
rama sintigrafisi yap›labilmektedir.1 Tiroid kanserlerinin takibinde radyoi-
yot tüm vücut tarama sintigrafisi yap›labilmesi için L-thyroxin replasman
tedavisinin 4-6 hafta süre ile kesilmesi veya im yoldan rekombinant TSH
preparat› verilerek serum TSH düzeylerinin yükseltilmesi gerekmektedir.2

Tiroid Hastal›klar›na Yönelik Di¤er Sintigrafik Yaklafl›mlar

Asl›nda myokard perfüzyon görüntüleme radyofarmasötikleri olan
Talyum(Tl)-201, Tc-99m sestamibi (hexakis-2-methoxy-isobutylisonitrile)
ve Tc-99m tetrofosmin metabolik olarak aktif olan dokularda tutulduklar›
için malignitelerde birikme potansiyeli tafl›rlar. Bu nedenle baz› malignite-
lerin tan›s›nda ve metastazlar›n›n aranmas›nda alternatif sintigrafik ajanlar
olarak kullan›l›rlar. Tiroidde de malignite riski tafl›yan nodüllerin varl›¤›n-
da bu radyofarmasötikler ile boyun sintigrafisi yap›larak tiroiddeki bir no-
dül veya kitlenin malignite potansiyeli araflt›r›labilmektedir (Resim 8.8).
Bu durum özellikle ‹‹AB yap›lamayan veya yap›ld›¤› halde klinik beklenti
ile çeliflen sonuçlar al›nan olgularda geçerlidir. Ayr›ca tiroid malignitesi
nedeniyle takip edilen olgularda da nüks ve metastazlar›n belirlenmesin-
de özellikle serum tiroglobulin düzeyinin artt›¤› ve tüm vücut iyot tarama
sintigrafisinin negatif oldu¤u iyi diferansiye tiroid kanserli veya aç›klana-
mayan kalsitonin yükselmesi saptanan medüller tiroid kanserli olgularda
bu radyofarmasötiklerle yap›lan tüm vücut sintigrafileri faydal› olabilmek-
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Resim 8.8. Tiroid sintigrafisinde hipoaktif gözüken, ancak art-
m›fl MIBI tutulumu gösteren malignite flüpheli nodül.

Tc-99m perteknetat Tc-99m MIBI



tedir. Bunlar›n haricinde asl›nda böbrek korteksini görüntülemede kulla-
n›lan DMSA (dimercaptosuccinic acid), pentavalan (V) hale getirildi¤inde
medüller tiroid kanserine afinitesi artmaktad›r. Bu nedenle medüller tiro-
id kanserlerinin takibinde Tc-99m DMSA (V) sintigrafisi s›kl›kla kullan›l-
maktad›r.3 Ayr›ca medüller tiroid kanserleri nöroektodermal kaynakl› ol-
duklar› için bir noradrenalin analo¤u olan ve radyoiyot izotoplar› ile ifla-
retlenebilen MIBG (metaiodobenzylguanidine)’ye de afinite gösterebil-
mektedirler. MIBG sintigrafisi bu nedenle medüller kanser takibinde kul-
lan›lmaktad›r. Üstelik MIBG tutan tümöral odaklar yüksek doz I-131 MIBG
ile tedavi edilebilme potansiyeli sunmaktad›rlar. Yine norepinefrin tafl›y›-
lar› taraf›ndan katekolamin salg›layan hücreler içine al›nan ve bir PET rad-
yofarmasöti¤i olan F-18 ile iflaretlenmifl fluorodopamin (F-DOPA) da me-
düller kanser metastazlar›n›n görüntülenmesinde kullan›lan di¤er bir
ajand›r.3 Medüller tiroid kanserlerinin di¤er önemli bir özelli¤i de ço¤un-
lukla zengin somatostatin reseptör içeri¤ine sahip olmalar›d›r. Bu sebep-
ten ötürü medüller kanser odaklar› Indium (In)-111 veya Tc-99m ile iflaret-
lenmifl somatostain analoglar› (octreotide, pentetreotide, lanreotide) ile
de sintigrafik olarak tespit edilebilmektedirler. Nükleer t›pta konvansiyo-
nel tümör görüntüleme ajan› olan Ga-67 sitrat genel olarak iyi diferansiye
ve medüller tiroid kanserlerinde tutulmaz. Bu ajan›n sadece anaplastik
kanserlerde ve tiroid lenfomalar›nda kullan›m potansiyeli bulunmaktad›r.
Tc-99m MDP (metilen difosfonat) ile yap›lan kemik sintigrafisi tüm malig-
nitelerde oldu¤u gibi tiroid kanserlerinde de iskelet sistemindeki osteob-
lastik metastazlar› göstermede son derece duyarl›, ancak özgüllü¤ü olduk-
ça düflük bir yöntemdir (Resim 8.9). 
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Resim 8.9. Takipte opere foliküler varyantl› papiller tiroid karsinomlu
hastada kemik sintigrafisinde sa¤ hemitoraks kostalar›ndaki metastazla-
r›n görünümü.



F-18 ile iflaretli fluorodeoksiglukoz (FDG) de artm›fl glukoz metaboliz-
mas› nedeniyle malign hücrelerde normal dokuya göre daha yo¤un biri-
ken bir radyofarmasötik olup PET görüntülemede yayg›n olarak kullan›l-
maktad›r. FDG-PET ço¤u solid malign tümörlerin evrelenmesinde çok ba-
flar›l› sonuçlar vermekte oldu¤undan onkolojik görüntülemede standart
bir yöntem olmufltur. Ancak baz› di¤er malignitelerde oldu¤u gibi gerek
iyi diferansiye tiroid kanserleri gerekse medüller tiroid kanserleri FDG’ye
karfl› de¤iflken afiniteye sahiptirler. Bu nedenle gerek tiroid nodüllerinin
de¤erlendirilmesinde gerekse tiroid kanserlerinin evrelenmesi ve takibin-
de FDG-PET kullan›m› rutin bir uygulama de¤ildir. Sadece rutin inceleme-
lerde nüks/metastaz lehine bulgular saptanan ve konvansiyonel görüntü-
leme yöntemlerinin hastal›k lokalizasyonu yapamad›¤› tiroid kanserli ol-
gularda kullan›lmaktad›r. Tiroid nodüllerinin de¤erlendirilmesinde ise
FDG-PET’in endikasyonu yoktur. Çünkü malign nodüllerin birço¤u FDG
tutmaz iken, baz› benign nodüllerde yo¤un FDG tutulumu olabilmektedir.
Ancak baflka nedenlerle PET yap›lan ve tesadüfi olarak FDG tutan tiroid
nodülü saptanan olgular›n %30-50’sinde tiroid kanseri tan›s› do¤rulanm›fl-
t›r ve bu hastalarda genellikle daha agresif bir klinik seyir izlenmektedir4,5

(Resim 8.10).

Paratiroid Sintigrafisi

Normal paratiroidlerin sintigrafi ile görüntülenmesi mümkün olmad›-

¤›ndan paratiroid sintigrafisi paratiroid adenomu flüphesi bulunan durum-

larda yap›l›r. Paratiroid sintigrafisi için Tc-99m MIBI (sestaMIBI), Tc-99m

tetrofosmin ve Tl-201 klorid en s›kl›kla kullan›lan radyofarmasötiklerdir. 

Tc-99m MIBI pozitif elektrik yükü tafl›yan hidrofilik bir molekül olup,
negatif transmembran potansiyelden yararlanarak pasif difüzyonla hücre
içine girer ve mitokondri içeri¤i zengin hücrelerde (myosit, tümör, tiroid,
paratiroid vb gibi) nispeten artm›fl birikim gösterir. IV yoldan verildikle-
rinde ilk yar›m saatte hem tiroid hem de paratiroid dokusunda benzer yo-
¤unlukta tutulmas›na karfl›n, zamanla tiroid dokusundan daha h›zl› ve pa-
ratiroid adenomlar›ndan (mitokondri içeri¤inin zengin olmas›ndan ötü-
rü) daha yavafl temizlenir. Böylece bu radyofarmasötikle erken (ilk 10-20
dk) ve geç (90-180 dk) zamanlarda yap›lacak iki fazl› bir sintigrafik çal›fl-
ma ile tiroid yata¤›ndaki ya da boyun ve mediastendeki ektopik yerleflim-
li paratiroid adenomlar› görüntülenebilmektedir (Resim 8.11). Uygun fi-
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Resim 8.10. PET’de artm›fl FDG tutulumu gösteren tiroid nodülü (papiller karsinom).



ziksel özellikleri nedeniyle Tc99m ile iflaretli radyofarmasötikler sintigra-
fik görüntüleme amac›yla hastaya 10-20 mCi dozlarda verilebilirler ve bu
dozlarda planar sintigrafik görüntülere ilaveten SPECT (tomografik) veya
SPECT/BT görüntüleri de al›narak ço¤u ektopik paratiroid adenomlar›nda
oldu¤u gibi derin yerleflimli lezyonlar›n tespitinde duyarl›l›k artt›r›labil-
mektedir.

Tc-99m-tetrofosmin, moleküler ve farmakokinetik özellikleri MIBI’ye
benzer di¤er bir radyofarmasötiktir. Paratiroid sintigrafisinde MIBI’ye ya-
k›n diagnostik etkinlik göstermesine ra¤men paratiroidlerden daha h›zl›
ar›nd›¤› için iki fazl› sintigrafik çal›flma için çok uygun olmad›¤› öne sürül-
mektedir.6

Tl-201 klorid ise bir potasyum analo¤u olup vücut içerisine verildikten
sonra Na-K pompas› vas›tas›yla aktif hücrelerin içerisine al›n›r. Myositler-
de ve tümör hücrelerinde Tl-201 birikimi daha fazlad›r. Tiroid folikül hüc-
releri ve paratiroid hücreleri de Tl-201 tutarlar. Talyum sintigrafisinde tiro-
id ile paratiroid dokusunu ay›rt etmek için hasta ayn› pozisyonda yatarken
hem Tc-99m perteknetat ile tiroid sintigrafisi hem de Tl-201 sintigrafisi ya-
p›l›r ve bilgisayar yaz›l›mlar› arac›l›¤›yla her iki sintigrafik ifllem için mate-
matiksel ç›kartma (substraksiyon) ifllemi yap›l›r (talyum-teknesyum subs-
traksiyon sintigrafisi). Böylece hem tiroid hem de paratiroidde biriken Tl-
201 verisinden sadece tiroidde biriken Tc99m-perteknetat verisi ç›kar›ld›-
¤›nda geriye sadece paratiroid tutulumlar› kal›r (Resim 8.12). Tl-201’in ya-
r›ömrü uzun (72 saat) oldu¤u için hastaya 2-3 mCi dozlarda verilebilmek-
tedir. Hem düflük dozlarda verilmesi hem de enerjisinin düflük olmas› ne-
deniyle SPECT görüntülemeye uygun bir ajan de¤ildir. Ayr›ca nispeten pa-
hal› olmas› da di¤er bir dezavantaj›d›r.

Gerek Tc-99m MIBI gerekse tetrofosmin, I-123 veya düflük doz Tc-99m
perteknetat tiroid sintigrafisi ile kombine edilerek paratiroid adenomu
görüntülemede tek faz substraksiyon sintigrafisi olarak uygulanabilmek-
tedirler.7
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Resim 8.11. Tiroid sol lobu inferior komflulu¤unda dual faz MIBI sintigra-
fisinde izlenen paratiroid adenomu.



PET/BT ve SPECT/BT

Son dönemde PET taray›c›lara veya gama kameralara çok kesitli BT en-
tegre edilerek hibrid (kombine) PET/BT ve SPECT/BT taray›c›lar gelifltiril-
mifltir. Bu cihazlarda hasta ayn› pozisyonda iken elde edilen sintigrafik gö-
rüntüler ile BT görüntüleri uygun yaz›l›mlar ile üst üste çak›flt›r›larak fonk-
siyonel veri morfolojik harita üzerinde sunulur. Böylece sintigrafide
önemli bir problem olan lokalizasyon güçlü¤ünün üstesinden gelinir. Ay-
r›ca, BT verisinin yard›m›yla de¤iflik doku katmanlar›ndan gelen fotonla-
r›n enerji kayb› da hibrid sistemlerde hesaplanabilmekte ve sintigrafik gö-
rüntüler buna göre düzeltilerek (atenüasyon düzeltme) dokudaki radyo-
aktivite konsantrasyonu daha do¤ru olarak tahmin edilebilmektedir. Hib-
rid taray›c›larda daha do¤ru lokalizasyon nedeniyle yalanc› pozitif sonuç-
lar azal›rken, anatomik mirengi noktalar›n›n belirlenebilmesi sonucunda
cerrahi operasyona etkin rehberlik edilebilmesi de mümkün olmaktad›r.
Paratiroid sintigrafisinde standart görüntülemeye ek olarak SPECT/BT
kullan›lmas› ektopik adenom lokalizasyonuna, multiglandüler hastal›k tes-
pitine ve daha önce geçirilmifl cerrahi nedeniyle boyun anatomik bütün-
lü¤ü bozulan hastalarda önemli katk›lar sa¤lamaktad›r.8,9 Tüm vücut rad-
yoiyot sintigrafisinde de, iflleme SPECT/BT eklenmesi lezyonlar›n daha et-
kin lokalizasyonunu sa¤lamakta ve yöntemin tan›sal do¤rulu¤unu artt›r-
maktad›r. 

Bilgisayarl› Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme

Bilgisayarl› tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MRG), kafa taban›n-
dan anterior mediastene kadar tüm boynun multiplanar detayl› kesit gö-
rüntülerini vererek tiroid ve paratiroid glandlar›n morfolojik yap›s›n› ve
özellikle de çevre yap›larla olan iliflkisini net olarak ortaya koyarlar. Ancak
tiroid hastal›klar›na yaklafl›m aç›s›ndan günümüzde bu yöntemlerin, baz›
istisnai durumlar haricinde bir rolleri bulunmamaktad›r. 

BT, eksternal olarak dokuya gönderilen x-›fl›n hüzmesinin dokudan
geçifl özelliklerine göre görüntü oluflturan bir yöntemdir. Sintigrafi gibi
iyonizan radyasyon veren bir yöntemdir. Tiroid malignitelerinde bölgesel
metastazlar›n ve retrosternal guatr›n aranmas› haricinde tiroidin görüntü-
lenmesinde BT’ye ihtiyaç duyulmaz. Üstelik BT’de damar yap›lar› ay›rt et-
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Resim 8.12. Talyum-teknesyum substraksiyon sin-
tigrafisinde sol tiroid lobu inferiorunda saptanan pa-
ratiroid adenomu.
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mek için iv yoldan verilen iyotlu kontrast madde ekstrasellüler alandaki ve
tiroid dokusundaki iyot havuzunu doldurarak tiroidin sintigrafik görüntü-
lenmesine ve tiroid kanserlerinde yüksek doz I-131 tedavisi uygulanmas›-
na uzunca süre (1-2 ay) engel olur. Bu nedenle tiroid kanserli hastalarda
herhangi bir nedenle BT endikasyonu konulurken bu duruma özen gös-
terilmeli ve mümkünse iv kontrast uygulanmadan tetkikin yap›lmas› sa¤-
lanmal›d›r. ‹yot içeri¤i zengin oldu¤u için BT’de tiroid dokusu, komflulu-
¤undaki yumuflak dokulara göre daha hiperdens (yo¤unluk =70-120 Ho-
unsfield ünitesi) gözükür.10 Tiroid nodülleri genellikle hipodens görü-
nümdedir. Doku veya nodüldeki kalsifikasyon içeri¤i BT’de kolayca ay›rt
edilir. 

MRG, güçlü elektromanyetik ortamda hücrelerdeki protonlar›n uygu-
lanan radyofrekans dalgas›na cevap olarak oluflturduklar› hareketin sonu-
cu oluflan radyo dalgalar›n›n deteksiyonuna dayanarak görüntü elde eden
bir teknolojidir. ‹yonizan radyasyon vermemesi en önemli avantajlar›n-
dan birisidir. Proton (hidrojen) dansitesi (su içeri¤i) yo¤un dokular (örne-
¤in ya¤) daha fazla sinyal üretece¤i için MRG’de daha yo¤un intensiteli gö-
zükür. Normalde tiroid dokusu T1 görüntülerde çevre ya¤ dokusundan ve
kaslardan daha düflük olarak orta intensite vererek gözükür. T2 görüntü-
lerde ise daha yüksek intensiteli gözükür. Tiroid gland›n›n görüntülenme-
sinde MRG kullan›m› BT’ye benzerdir. Ancak MRG’de daha iyi yumuflak
doku kontrast› elde edildi¤i için tiroid malignitelerinde çevre yap›lara in-
vazyonu ve metastatik servikal lenfadenomegalileri daha net olarak orta-
ya konabilmektedir. Ayr›ca MRG’de iyotlu kontrast madde kullan›lmad›¤›
için sonraki sintigrafik tetkiklere ve/veya I-131 tedavisine negatif bir etki-
si bulunmamaktad›r. 

Paratiroid görüntülenmesinde di¤er yöntemlerin çözemedi¤i durum-
larda BT ve MRG’ye gereksinim olabilmektedir.11 MRG daha iyi yumuflak
doku kontrast› sa¤lad›¤› için paratiroid görüntülemede BT’ye göre avan-
tajl›d›r. 

Tiroid Hastal›klar›nda Görüntüleme Yöntemlerinin Kullan›m›

Diffüz (Basit) Guatr

Tiroid gland›n›n nodül içermeden ve ötiroid (normal) fonksiyonunu
idame ettirerek büyümesine (>30 gram) diffüz veya basit guatr ad› verilir.
Etyopatogenezde primer olarak iyot eksikli¤i ve guatrojen maddelerin
kullan›m› sonucu kronik TSH stimulasyonunun rol oynad›¤› düflünülmek-
tedir. Bu nedenle bu hastalarda genellikle sentetik tiroid hormonu (L-
thyroxin) ile supresyon tedavisi uygulanmaktad›r. 

Diffüz guatr tan›s› genellikle basit palpasyon ile konulur. USG’de tiro-
id boyutlar› ve volümü artm›flt›r. Normalde tiroid loblar›n›n uzun çap› or-
talama 5 cm, k›sa çap› 2-3 cm ve derinli¤i ise yaklafl›k 2 cm’dir. Pratik ola-
rak isthmus kal›nl›¤›n›n 5 mm’den büyük olmas› tiroid hiperplazisini ifla-
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ret eder. USG’de gland eko yap›s› genellikle homojendir, ancak bazen ha-
fifçe heterojen ve genellikle hafifçe azalm›fl eko yap›s› seçilir. Diffüz guatr
tan›s›nda tiroid sintigrafinin primer bir rolü yoktur. Ancak tiroidit ay›r›c›
tan›s› söz konusu ise sintigrafi ile gland›n uptake’i araflt›r›labilir. Diffüz gu-
atr’da özellikle endemik bölgelerde, sintigrafide hafifçe uptake art›fl› göz-
lenebilmektedir. BT ve MRG’nin diffüz guatr yaklafl›m›nda bir endikasyo-
nu yoktur. Sadece bas› belirtileri veren çok büyümüfl glandlarda, çevre do-
kulardaki bas›ya ba¤l› etkileri ortaya koymak amac›yla istisnai durumlarda
kullan›lmalar› mümkündür.

Nodüler Guatr

Tiroid gland›nda nodüler hiperplazi oluflumu nadir olmayan bir du-
rumdur ve malignite olas›l›¤› tafl›mas› nedeniyle klinik önem tafl›maktad›r.
USG taramalar›nda %19-35; otopsi çal›flmalar›nda ise %8-65 oranlar›nda
soliter veya multipl tiroid nodülü insidans› bulunmufltur.12 Kad›nlarda no-
düler guatr bulunma insidans› erkeklere göre iki kat daha yüksektir. Daha
çok benign etyolojiye ba¤l› geliflen tiroid nodülleri nispeten artm›fl malig-
nite olas›l›¤›n›n da bulunmas› nedeniyle malign-benign ay›r›m› aç›s›ndan
itinal› yaklafl›m gerektirmektedir. Hastada boyun ›fl›nlanma öyküsü bulun-
mas›, ailede tiroid malignite (özellikle medüller kanser) öyküsünün bu-
lunmas›, hastan›n genç (özellikle puberte öncesi yaflta) olmas› ve erkek ol-
mas›, nodülün sert ve çevre dokulara yap›fl›k olmas›, beraberinde trakea
deviyasyonu ve/veya servikal lenfadenomegali bulunmas› malignite olas›-
l›¤›n› artt›ran faktörlerdir.13-15

Tiroid nodüllerinde malignite olas›l›¤›n›n belirlenmesinde USG ve sin-
tigrafik bulgular çok yüksek özgüllükte olmasalar da en az›ndan yüksek
risk grubundaki hastalar›n seçilmesi ve ‹‹AB’ye yönlendirilmelerinde
önemli rolleri bulunmaktad›r. BT ve MRG’nin tiroid nodül karakterizasyo-
nunda kaydade¤er katk›lar› yoktur. Görüntülemede tek (soliter) nodül
(sintigrafide hiperaktif olmayan) bulunmas› durumunda malignite riski-
nin önemli oranda artt›¤› genel olarak kabul edilen bir görüfl olsa da mul-
tinodüler hiperplazide de benzer oranlarda malignite olas›l›¤›n› savunan
seriler de bildirilmifltir.16,17 Tiroid sintigrafisinde hiperfonksiyonel (hipe-
raktif=s›cak) görünümdeki nodüllerde malignite olas›l›¤› çok azalmakta
(%1-4); buna karfl›l›k nonfonksiyonel (hipoaktif = so¤uk) nodüllerde ise
malignite olas›l›¤› bariz olarak (%15-25) artmaktad›r.18 Cerrahpafla T›p Fa-
kültesi istatistiklerine göre malignite oranlar› hipoaktif nodüllerde %15,
normoaktif nodüllerde %5 ve hiperaktif nodüllerde %0.5’tir.19 Nodül bo-
yutu küçüldükçe malignite olas›l›¤›n›n azald›¤›na inan›lsa da güncel USG
ve ‹‹AB teknikleri ile gerçeklefltirilen serilerde palpe edilemeyen 1 cm’den
küçük nodüllerde de %5-10 oran›nda primer okült tiroid karsinomu sap-
tanm›flt›r.20 Yine de 1 cm’den küçük nodüllerde bulunan kanserlerin kli-
nik önemi yoktur ve bu nedenle ço¤u k›lavuzlar sadece 1 cm’den büyük
nodüllerin de¤erlendirilmesini önermektedirler.21
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Tiroid gland›nda nodül palpe edilen veya nodül flüphesi bulunan ya
da nodül taramas› yap›lan hastalarda ilk kullan›lmas› gereken görüntüle-
me yöntemi USG’dir. USG ile palpe edilmesi mümkün olmayan çok küçük
(~3-4 mm) nodüller bile kolayca tespit edilir. Ayr›ca USG’de saptanan no-
düllerin baz› morfolojik özellikleri de malignite riskinin belirlenmesinde
önemlidir. Pür kistik, düzgün ve ince cidarl› tiroid nodüllerinde malignite
olas›l›¤› çok düflüktür. Buna karfl›l›k solid ve hipoekoik yap›da, halosu bu-
lunmayan, düzensiz kenarl›, oval flekilli, içerisinde mikrokalsifikasyonlar
bulunan ve takiplerde büyüme gözlenen nodüllerde malignite olas›l›¤›
artmaktad›r17,22-24 (Resim 8.13). Foliküler kanserler kal›n ve düzensiz halo-
su bulunan, mikrokalsifikasyon içermeyen hiperekoik ya da hipoekoik
nodüller fleklinde görülebilmektedirler.25 Sklerozan papiller kanserler ve
medüller kanserler bazen hiperekoik görünüm verebilmektedirler.26 Elas-
tografide nodülün yüksek sertlik skoru göstermesi de malignite için des-
tekleyici bir bulgudur.27 Nodüler hiperplaziye efllik eden ya¤l› hilusu silin-
mifl hipoekojen servikal lenfadenomegalilerin mevcut olmas› primer tiro-
id malignite olas›l›¤›n› kuvvetle düflündürür. Tl-201 veya Tc-99m MIBI ve-
ya Tc-99m tetrofosmin ya da F-18 FDG tutan nodüllerde de malignite insi-
dans› belirgin olarak artmaktad›r (Resim 8.8 ve 8.10). 

Görüntülemelerde malignite flüphesi tafl›yan her nodülden ‹‹AB ile si-
tolojik inceleme yap›lmal›d›r. Palpe edilebilen nodüllerde USG rehberli-
¤inde yap›lmadan da ‹‹AB yüksek duyarl›l›k ve özgüllük vermektedir.28

USG eflli¤inde yap›ld›¤›nda palpe edilemeyen lezyonlara da ulaflmak
mümkün olmakta; ayr›ca palpe edilen lezyonlarda da örnekleme hatalar›
azalaca¤› için tan›sal do¤ruluk de¤erini artt›rmaktad›r. Yine de 1 cm’den
küçük nodüllerde (özellikle posterior yerleflimli olanlarda) ‹‹AB yap›lma-
s› zor olabilmektedir. Ayr›ca foliküler kanser tan›s›nda ‹‹AB’nin rolü s›n›r-
l›d›r.29 Hiperaktif nodüllerde malignite insidans› çok düflük oldu¤u için ‹‹-
AB yap›lmas› genellikle önerilmemektedir. 

Hipertiroidizm 

Hipertiroidizm kana normal-
den fazla tiroid hormon sal›nma-
s› sonucu geliflen klinik tabloyu
(tirotoksikoz) ifade eden bir te-
rimdir. Birçok etyolojik nedene
ba¤l› olarak geliflebilen hipertiro-
idiler fizyopatolojik mekanizma-
lar›na göre iki temel grupta s›n›f-
land›r›labilir (Tablo 8.2). Sintigra-
fide izlenen tiroid uptake dere-
cesi bu iki grubun ay›r›c› tan›s›n-
da önemli rol oynamaktad›r
(Tablo 8.3). 
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Resim 8.13. Ultrasonografide mikrokalsifikasyonlar
içeren tiroid nodülü (papiller karsinom).



Graves hastal›¤› hipertiroidinin en s›k nedenlerinden (~ %85) birisidir.
Patogenezden TSH reseptörlerine karfl› oluflan otoimmün antikorlar so-
rumludur. Daha s›kl›kla genç bayanlarda görülür ve diffüz guatr berabe-
rinde hipertiroidi semptomlar› (kilo kayb›, terleme, tremor, çarp›nt› vb.)
ile kendini gösterir. Hastalar›n bir k›sm›nda egzoftalmi ve pretibial ödem
geliflebilir. Graves hastal›¤›n›n tan›s› klinik belirtilere ilaveten serum T3 ve
T4 düzeylerinin yükselmesi, serum TSH düzeyinin düflmesi, tiroid sintig-
rafisinde gland boyutunun ve uptake’inin artmas› ile konur (Resim 8.14).
Sintigrafide tiroid d›fl› geriplan dokulardaki ve tükrük bezlerindeki aktivi-
te tutulumunun azalmas› Graves hastal›¤› tan›s› için önemli bir bulgudur.
Olgular›n ço¤unda piramidal lob izlenir. Yaklafl›k %3 hastada hipoaktif
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I. Tiroid hiperfonksiyonu yapan hastal›klar (tiroid uptake’i artm›fl)
a. Tirodin uyar›lmas› 

i. Graves hastal›¤›
ii. Trofoblastik tümör

b. Tiroid otonomisi
i. Soliter toksik adenom
ii. Multinodüler toksik guatr

c. Artm›fl TSH salg›lanmas› (sekonder hipertiroidi) – nadir görülür

Tablo 8.2. Hipertiroidi nedenleri.

I. Tiroid hiperfonksiyonu yapmayan bozukluklar (tiroid uptake’i azalm›fl)
a. Tiroid hormon depolanmas›ndaki sorunlar: Subakut tiroidit
b. Tiroid d›fl› hormon kayna¤› olan hastal›klar

i. Eksojen tiroid hormon veya iyot al›m›na ba¤l›
ii. Ektopik tiroid dokusu

1. Struma ovarii
2. Fonksiyone tiroid kanser metastazlar›

T3/T4 TSH Antikor Sintigrafi-Uptake Eko (USG) Di¤er

Graves hastal›¤› ⇑⇑⇑ ⇓⇓ ⇑⇑ ⇑⇑, homojen Diffüz ⇓⇓ Egzoftalmi

Subakut tiroidit ⇑/⇑⇑ ⇓ N/⇑ ⇓⇓, heterojen Diffüz / fokal ⇓⇓ A¤r›

Trofoblastik hastal›k ⇑/⇑⇑ ⇓ N N/⇑, homojen N HCG ⇑⇑⇑

Struma ovarii ⇑/⇑⇑ ⇓ N N, homojen N Pelvik kitle

Plummer hastal›¤› ⇑/⇑⇑ ⇓ N N/⇑, heterojen N (nodül d›fl›) S›cak nodül

Hashitoksikozis ⇑/⇑⇑ ⇓ ⇑⇑⇑ ⇑, heterojen Diffüz ⇓⇓

Yatrojenik ⇑/⇑⇑ ⇓ N ⇓, homojen N ‹laç kullan›m›
hipertiroidi

Fonksiyone tiroid ⇑/⇑⇑ ⇓ N ⇓, tiroidektomi Tiroidektomi Tiroglobulin ⇑

kanser metastaz›

Soliter toksik ⇑/⇑⇑ ⇓ N N/⇑, heterojen N (nodül d›fl›) S›cak nodül
nodüler guatr

Tablo 8.3. Hipertiroidi nedenlerinin ay›r›c› tan›s›.

⇑= artm›fl, ⇓= azalm›fl, N= normal 



(so¤uk) nodül tespit edilir (Mari-
ne-Lenhart sendromu). USG’de
ise gland genellikle büyümüfl,
eko yap›s› diffüz veya nonhomo-
jen olarak azalm›fl ve vaskülarite-
si diffüz olarak artm›fl görünüm-
dedir (Resim 8.15). Tiroid otoan-
tikor düzeylerinin (özellikle TSH
reseptör antikor) artmas› da Gra-
ves hastal›¤›n›n ay›r›c› tan›s›nda
önemlidir. 

Hipertiroidi tablosunun alt›n-
da yatan ve s›k rastlanan di¤er
bir hastal›k toksik nodüler gu-
atr’d›r. Bu grup hipertiroidilerin
yaklafl›k %10-15’ini oluflturur. Bu-

rada gland içerisinde otonomi kazanm›fl, hiperfonksiyon gösteren soliter
veya multipl nodüller mevcuttur (Resim 8.16). Toksik multinodüler guatr
yafll›larda daha s›k görülürken, soliter toksik nodül gençlerde daha fazla
gözükür. Hastal›¤›n etyolojisi bilinmemektedir. Toksik nodüler guatr tan›-
s› laboratuar sonuçlar› ve sintigrafi ile konur. TSH reseptör antikorlar›n›n
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Resim 8.14. Graves hastal›¤›n›n sintigrafik görünü-
mü. Gland (özellikle sol lob) büyümüfl, piramidal lob
mevcut ve radyofarmasötik uptake’i artm›fl (tükrük
bezleri görülmüyor).

Resim 8.15. Graves hastal›¤›n›n ultrasonografi görüntüsü. Bilateral diffüz ve heterojen
görünümlü eko azalmas›; Doppler’de tip III kanlanma art›fl›.

Resim 8.16. Tiroid sintigrafisinde toksik nodüler guatr görünümü. Sa¤ lobda geri ka-
lan tiroid dokusunda supresyon soluflturan otonom hiperaktid nodül; (A) soldaki gö-
rüntüde sol lob alt polde santral k›sm›nda nekroz izlenen hiperaktif adenom ve sa¤
lobda baz›lar› hiperaktif, di¤erleri hipoaktif multipl nodüller (B). 

A B



bulunmamas›, egzoftalmi olmamas› ve
sintigrafide hiperaktif nodül izlenmesi
ile Graves hastal›¤›ndan ay›rt edilir. Ba-
zen otonom toksik nodüllerin salg›la-
d›¤› afl›r› tiroid hormonunun normal
dokuda oluflturdu¤u supresyon nede-
niyle sintigrafide s›cak nodüller d›fl›n-
daki dokuda aktivite tutulumu azalabi-
lir veya görülmeyebilir. Toksik nodü-
ler guatrda tiroid uptake’i artabilece¤i
gibi normal s›n›rlar içerisinde kalabil-
mektedir. USG’de nodüller genellikle
iyi s›n›rl›, düzenli halolu, normoekoik
veya hiperekoik olarak ve vaskülaritesi
artm›fl yap›lar olarak gözükür. 

Subakut tiroiditlerde y›k›ma ba¤l› glanddan afl›r› hormon salg›lanmas›
sonucu geçici hipertirodi tablosu oluflabilmektedir. Tiroid lojunda a¤r›ya
efllik eden sintigrafide genellikle diffüz (bazen fokal) uptake azalmas› gö-
rülmesi oldukça tipik bir bulgudur (Resim 8.17). Hashimoto hastal›¤›n›n
aktif döneminde hipertiroidi (Hashitoksikoz) görülebilir. Bu durumda
sintigrafide diffüz olarak artm›fl uptake görülür. Tiroid antiperoksidaz an-
tikorlar›nda art›fl tespit edilmesi tan› için oldukça spesifiktir. 

Eksojen tiroid hormonu veya afl›r› iyot al›m› (iyot-Basedow) hipertiroi-
di tablosuna neden olabilir. Bu durumlarda sintigrafide tiroidin uptake’i
azal›r, geri plan aktivitesi artar. Hastalar genellikle altta yatan psikiyatrik
bozukluklar nedeniyle ilaç kullan›m›n› inkar ettikleri için bu durumun ay›-
r›c› tan›s› her zaman kolay olmayabilir. Yatrojenik hipertiroidiye neden
olabilen iyottan zengin maddeler olarak iyotlu ekmek, iyot içeren multivi-
taminler, iyotlu kontrast ajanlar, iyot içeren antiaritmik ilaçlar say›labilir. 

Kad›nlarda mol hidatiform veya koriyokarsinom, erkeklerde trofoblas-
tik testis tümörleri gibi afl›r› HCG (>300 IU/ml) salg›layan durumlarda hi-
pertiroidi tablosu geliflebilmektedir. Patogenezden HCG’nin tiroiddeki
TSH reseptörlerini uyarmas› sorumludur. Klinik tablo di¤er hipertiroidile-
re benzerdir. Ancak klinik guatr genellikle tabloya efllik etmez ve Graves
hastal›¤›n›n tipik belirtileri bulunmaz. Sintigrafide tiroid uptake’i normal
ya da hafifçe artm›fl olabilir. 

Fonksiyone eden tiroid dokusu içeren over teratomlar› (struma ovarii)

nadiren hipertiroidi tablosu oluflturabilir. Pelvik muayenede kitle tespit
edilmesi ve tiroid uptake’inin düflük olmas› ay›r›c› tan›y› sa¤lar. Ayr›ca tüm
vücut radyoiyot sintigrafisi yap›larak overdeki ektopik tiroid dokusu orta-
ya konabilir. 

Tiroid hormonu üretebildiklerinden dolay› iyi diferansiye tiroid kan-
serleri ve metastazlar› nadiren (~%1) de olsa hipertiroidi tablosuna neden
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Resim 8.17. Subakut tiroidit nedeniyle tiro-
id sintigrafisinde uptake azalmas›.  



olabilirler. Genellikle bu hastalar kanser tan›s› ile takip edildiklerinden
böyle bir tablonun oluflmas›nda ay›r›c› tan›da çok zorlukla karfl›lafl›lma-
maktad›r. Ayr›ca bu hastalarda tüm vücut radyoiyot sintigrafisi ile fonksi-
yone metastatik odaklar yüksek duyarl›l›kla ortaya konabilmektedir.

Hipotiroidizm

Tiroid dokusunda yetersiz tiroid hormonu üretilmesine paralel olarak
serumda tiroid hormon düzeylerinin azalmas› ile ortaya ç›kan sistemik
tabloya verilen isimdir. Tiroidektomi veya tiroid dokusunun harabiyeti
(radyasyon tedavileri ve kronik tiroidit nedeniyle) primer hipotiroidinin
bafll›ca nedenleridir. Kronik lenfositik tiroidit (Hashimoto) orta yafl ve üs-
tü bayanlarda gözlenen primer hipotiroidilerin en s›k rastlanan nedenidir.
Hipofiz bozukluklar›nda tiroid dokusunun yetersiz uyar›lmas› sonucunda
sekonder hipotiroidi geliflebilmektedir. Primer hipotiroidide serum TSH
düzeyleri yüksek iken sekonder hipotiroidide TSH düzeyleri azalm›flt›r.
Hipotiroidinin tan›s› ve ay›r›c› tan›s› esas olarak anamnez ve biyokimyasal
testlerle yap›lmaktad›r. TSH yüksekli¤i ile birlikte anti-mikrozomal veya
anti-tiroid peroksidaz antikorlar›n›n serum düzeylerinin artm›fl olmas›
Hashimoto tiroiditi için tipik bulgudur. 

Hipotiroidilerde görüntüleme yöntemlerinin rolü k›s›tl›d›r. USG ile
glanddaki küçülme ve atrofi kolayca tespit edilir. Hashimoto tiroiditinde
özellikle kronik fazda USG bulgular› oldukça tipiktir. Her iki tiroid lobun-
da diffüz eko kayb›, yayg›n septa geliflimleri göze çarpar (Resim 8.18).
Gland›n vaskülaritesi genellikle artm›fl görünümdedir. Tiroid sintigrafisin-
de ise hastal›¤›n derecesine ve faz›na göre de¤iflik görünümler olabilir, an-
cak bu bulgular genellikle nonspesifiktir. 
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Resim 8.18. Hashimoto tiroiditinin ultrasonografi görünümü.



Tiroiditler

Tiroiditler akut supuratif (infeksiyöz), subakut ve kronik lenfositik ti-
roiditler olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. 

Akut supuratif tiroidit nadir görülür ve tiroid gland›n›n infeksiyonuna
(stafilokok, streptokok, aktinomiçes vb) sekonder geliflir. Bu hastalar ge-
nellikle ötiroid durumdad›r. Tiroid lojunda s›cakl›k art›fl› ve a¤r› belirtileri
bulunur. Sintigrafide tiroid uptake’i normal s›n›rlardad›r ve etkilenen böl-
ge(ler) hipoaktif (so¤uk) olarak gözükür. Tiroid otoantikor düzeyleri ge-
nellikle normaldir. USG’de etkilenen alanlarda eko kayb› ve vaskülarite ar-
t›fl› izlenir. 

Subakut tiroidit (de Quervain tiroiditi) tiroid gland›n›n geçici inflama-
tuar bir hastal›¤›d›r ve genellikle üst solunum yolu infeksiyonunu takiben
oluflur. Kad›nlarda daha fazla görülür. Etyolojisi tam ayd›nlat›lamam›fl olsa
da viral nedenli oldu¤unu düflündüren bulgular mevcuttur. Tiroid otoan-
tikorlar›nda geçici yükselmeler olabilir. Gland›n tümü etkilenebilece¤i gi-
bi fokal tutulumlar da görülebilir. Hastalar›n yaklafl›k yar›s›nda hipertiroi-
di tablosu görülür. Bu durum tiroid dokusundan geçici olarak afl›r› tiroid
hormon salg›lanmas› sonucu geliflir. Semptomlar birkaç haftadan birkaç
aya kadar de¤iflen sürelerde devam eder. Tiroid sintigrafisinde diffüz up-
take azalmas› veya fokal uptake azalma alanlar› gözükür. Tiroid gland›nda
yutkunmakla veya palpasyonla a¤r› olmas› s›k karfl›lafl›lan bir durumdur.
USG’de gland normal boyutlarda veya büyümüfl olabilir; arkalar›nda göl-
ge b›rakmayan multipl düflük ekolu alanlar izlenir. 

Kronik otoimmun tiroidit, Graves hastal›¤› gibi otoimmun tiroid hasta-
l›¤›d›r. Guatr ile birlikte olan ve en çok görülen flekline Hashimoto tiroidi-
ti ad› verilmektedir. Kronik fibröz tiroidit, çocukluk ve ergenlik ça¤› lenfo-
sitik tiroiditi, a¤r›s›z veya sessiz tiroidit ve atrofik immun tiroidit (idiopa-
tik hipotiroidizm) gibi di¤er varyantlar› da tan›mlanm›flt›r. Bayanlarda do-
¤um sonras› görülen post-partum tiroidit de otoimmun tiroiditin bir türü-
dür. Serum tiroid otoantikorlar›n›n (anti-tiroglobulin ve anti-tiroid perok-
sidaz) yükselmesi, de¤iflen düzeylerde tiroid disfonksiyonu ve glandda
lenfositik infiltrasyon olmas› otoimmun tiroidit tan›s› için karakteristik
bulgulard›r. Hastalar›n az bir k›sm›nda (~%15) tiroid otoantikorlar› nega-
tif kalabilmektedir. Son dönemde yap›lan epidemiyolojik çal›flmalar bu
hastal›¤›n insidans›n›n artmakta oldu¤unu göstermektedir. Kad›nlarda da-
ha fazla ve s›kl›kla orta yafl ve üstünde görülür. Bazen hipertiroidizm ile
ortaya ç›kabilir (Hashitoksikoz). Ancak akut dönemden sonra hastalar›n
yaklafl›k yar›s›nda hipotiroidizm tablosu geliflir. Tiroid sintigrafisindeki
görünüm hastal›¤›n evresine göre de¤iflkenlik gösterir. Hastalar›n yaklafl›k
yar›s›nda sintigrafide diffüz heterojen aktivite da¤›l›m› görülürken,
%30’unda s›cak ve/veya so¤uk nodül(ler) düflündüren görünümler ve
%20 hastada normal sintigrafik görünüm olabilmektedir. USG görünümü
Graves hastal›¤›na oldukça benzerdir. Lenfositik infiltrasyon nedeniyle
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diffüz heterojen eko kayb› izlenir ve genellikle ince ekojenik septalar (fib-
röze ba¤l›) bu görünüme efllik eder. Gland boyutlar› normal veya artm›fl
olabilir. Kenar yap›s› düzensiz olabilir. Akustik gölgeler veren hiperekoik
alanlar olarak gözüken küçük punktat kalsifikasyonlar bazen görülebilir.
Küçük pseudonodüler yap›lar ve minik (2-3 mm) kistik lezyonlar genellik-
le mevcuttur, ancak klinik anlaml› nodül olmas› durumunda malignite
kuflkusu göz önünde tutulmal› ve ‹‹AB ile sitolojik inceleme yap›lmal›d›r.
Boyun santral veya lateral bölümlerinde efllik eden selim görünümlü
(oval, ya¤l› hiluslar› belirgin) lenfadenomegaliler izlenebilmektedir.
Doppler’de gland içi vaskülarite genellikle azalm›fl, bazen hafif-orta dere-
cede artm›flt›r. Graves’de ise gland içi vaskülarite belirgin olarak artm›fl gö-
rünümdedir. 

Anatomik Tiroid Anomalileri ve Ektopik Tiroid Yerleflimi

Hemiagenezi en s›k rastlanan tiroid anomalisi olup USG ve sintigrafi-
de kolayca ve genellikle tesadüfi olarak tespit edilir (Resim 8.19). 

Embriyolojik dönemdeki göçünde oluflan aksakl›klar nedeniyle ekto-
pik tiroid yerleflimi olabilmektedir. Tiroid dokusu dil kökünde oluflur ve
larinks düzeyine kadar inerek göçünü tamamlar ve orada birbirine ba¤l›
iki loba ayr›l›r. Bazen afla¤› inmeden dil kökünde (lingual tiroid) veya gö-
çünü tamamlamadan tiroglossal kanal trasesinde boyun üst k›s›mda orta
hatta (sublingual veya subhyoid tiroid) iki loba ayr›lmadan kalabilir. Ba-
zen normalden daha fazla inerek mediastene lokalize olabilir (substernal-
plonjans guatr). Retrosternal guatr mediastinal kitlelerin %10’unu olufltur-
maktad›r. Nadiren boyun lateralinde de ektopik tiroid lokalizasyonu görü-
lebilmektedir. 

Boyundaki ektopik tiroid lokalizasyonlar›n› belirlemede USG faydal›-
d›r. Ancak özellikle boyun harici lokalizasyonlarda USG yarar sa¤lamaz.
Radyoiyot sintigrafisi ektopik tiroid yerleflimlerini göstermede en duyarl›
görüntüleme yöntemidir (Resim 8.20). Ancak bazen kitlenin düflük iyot

afinitesi göstermesi veya hastan›n
eksojen iyot veya tiroid hormon al-
mas›na ba¤l› olarak retrosternal gu-
atr tespitinde sintigrafik inceleme-
lerde yalanc› negatif sonuçlar olabi-
lir. Ayr›ca nadir de olsa mediastinal
teratomlarda iyot tutulumu olabil-
mesi nedeniyle yalanc› pozitifliklere
rastlanabilir. 

Toraks BT ve MRG de retroster-

nal guatr tan›s›nda en faydal› görün-

tüleme yöntemlerindendir (Resim

8.21). Mediastinal kitlenin servikal ti-
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Resim 8.19. Tiroid sintigrafisinde sa¤ lob age-
nezisi.



roid ile ba¤lant›l› olmas›, fokal kalsifikasyonlar izlenmesi, kontrasts›z gö-

rüntülerde dansitenin hafifçe belirgin olmas› ve kontrastl› görüntülerde

boyanma s›k izlenen bulgulard›r. Ancak BT ve MRG bulgular›n›n özgüllü-

¤ü düflüktür. Ayr›ca BT’de verilen kontrast madde iyot havuzunu doldura-

ca¤› için uzunca bir süre tiroidin iyot tutulumunu engelleyerek akabinde

yap›labilecek olan bir sintigrafik incelemenin ifllerli¤ini bloke eder. MRG

vasküler yap›lar› di¤er yumuflak dokulardan daha iyi ay›rt etti¤i için medi-

astinal kitlelerin de¤erlendirilmesinde daha avantajl› gibi gözükmesine

ra¤men retrosternal guatr tan›s›nda BT’ye bariz bir üstünlü¤ü ortaya kona-

mam›flt›r.

Overlerde nadiren ektopik tiroid dokusu olabilmektedir (struma ova-
rii). Tüm vücut radyoiyot sintigrafisinde pelviste atipik tutulum görülmesi
oldukça spesifik bir bulgudur. 

Tiroid Kanserleri

Tan›da Görüntüleme Yöntemlerinin Kullan›m›

Tiroid kanserleri diferansiye (papiller ve foliküler) kanserler, medüller
kanser ve anaplastik kanserler olarak üç ana grupta s›n›fland›r›l›r. Diferan-
siye kanserler en s›k (~%90) rastlanan gruptur. Bu grubun içerisinde de
papiller kanserler (~%90) en s›k görülen türdür. Foliküler varyantl› papil-
ler karsinomlar da papiller grubun içinde kabul edilir. ‹yi diferansiye kan-
serler içerisinde pür foliküler kanser oran› düflüktür (~%10). Tüm tiroid
kanserlerinin yaklafl›k %5-10’unu oluflturan medüller kanserler parafolikü-
ler C hücrelerinden kaynaklan›r ve genellikle kalsitonin salg›larlar. Medül-
ler kanserler iyi diferansiye tiroid kanserlerine göre daha kötü prognoz
gösterirler. Medüller kanser %10-20 oran›nda ailesel insidans gösterir.
Multi endokrin neoplazi (MEN) sendromu fleklinde gözükebilirler. Nadir
(%3-5 oran›nda) rastlanan anaplastik kanserler ise en kötü prognoza sahip
olan tiroid maligniteleridir ve bunlarda ço¤unlukla aylarla ifade edilen ya-
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Resim 8.20. Tiroid sintigrafisinde lingual tiroid
görünümü.

Resim 8.21. Plonjans guatra ba¤l› toraks BT’de
mediastende kitle görünümü.



flam süresi söz konusudur. Tiroid lenfomas› da nadiren görülebilen tiroid
malignitesidir. Primer olabilece¤i gibi Hashimoto tiroiditi zemininden de
(özellikle yafll› hastalarda) geliflebilmektedir. 

Tiroid kanserleri genellikle nodüler tiroid hiperplazisi ile kendilerini
gösterirler. Soliter tiroid nodülü bulunan hastalar bu aç›dan en riskli gru-
bu oluflturur. Diferansiye tiroid kanserleri genel olarak yavafl seyirlidir ve
bu hastalar›n önemli bir k›sm› y›llard›r nodüler hiperplazi ile takip edildik-
ten sonra tan› alabilmektedir. Papiller kanserin agresif seyirli alt tipleri (tall
cell ve insuler tip), kötü diferansiye medüller kanserler ve anaplastik kan-
serler h›zl› büyüyen tiroid kitleleri fleklinde karfl›m›za ç›kabilmektedirler.
Nodülün veya kitlenin sert olmas›, çevre dokuya fikse olmas› ve berabe-
rinde patolojik görünümlü servikal lenf nodlar›n›n bulunmas› (özellikle
papiller kanserde) malignite olas›l›¤›n› artt›ran bulgulard›r. Görüntüleme
yöntemleri tiroid kanseri tan›s›nda düflük özgüllü¤e sahiptirler. Ancak
yüksek risk grubundaki hastalar›n seçilmesinde ve yaklafl›m› do¤ru yön-
lendirme konusunda oldukça etkin rol oynarlar.

Tiroid malignitelerinde sintigrafik görünümün özgüllü¤ü çok düflük-
tür. Tiroid kanserlerinin büyük ço¤unlu¤u sintigrafide hipoaktif; bazen
normoaktif ve çok nadir olarak da hiperaktif nodüller olarak gözükürler.
Lokal yay›l›m› belirlemede k›s›tl› rezolüsyon nedeniyle sintigrafinin yeri
yoktur. ‹yi diferansiye tiroid kanserlerinin bölgesel ve uzak metastazlar›n-
da radyoiyot tutulumu olabilir. Ancak neoplastik dokunun iyota olan afi-
nitesi normal dokudan çok daha düflük oldu¤u için normal tiroid dokusu-
nun varl›¤›nda radyoiyot sintigrafisi metastazlar› göstermedeki duyarl›l›¤›
azal›r. 

Tc-99m MIBI, Tc-99m tetrofosmin, Tl-201 klorid ve F-18 FDG gibi do-
kular›n metabolik aktivitesini daha iyi gösteren radyofarmasötikler kulla-
n›larak yap›lan sintigrafik çal›flmalar nodüllerdeki malignite tan›s›nda sin-
tigrafik özgüllü¤ü k›smen artt›r›r. Çünkü neoplastik dokularda bu ajanlar
normal dokuya k›yasla daha yüksek yo¤unlukta birikir. Üstelik FDG bir
PET ajan› oldu¤u için konvansiyonel sintigrafiden daha iyi bir uzaysal re-
zolüsyona sahiptir ve bu nedenle 6-7 mm’e kadar olan küçük lezyonlar›
gösterebilir. Böylece flüpheli tiroid nodüllerinde konvansiyonel sintigrafi
ve USG de¤erlendirmesine ek olarak bu radyofarmasötiklerle yap›lacak
olan sintigrafilerin kombine edilmesi özgüllü¤ü k›smen artt›r›r. Ancak ge-
rek k›s›tl› uzaysal rezolüsyon nedeniyle 0.5 cm’den küçük nodüllerde sin-
tigrafinin do¤rulu¤unun azalmas› gerekse birçok benign nodülde de ma-
ligniteyi taklit edecek düzeyde artm›fl tutulumlar olmas› nedeniyle bu yön-
temlerde de arzulanan tan›sal do¤ruluk düzeyine ulafl›lamam›flt›r. Gerek
bu nedenle gerekse elimizde iyi uyguland›¤›nda çok yüksek özgüllük de-
¤erine sahip histolojik bilgi sa¤layan, uygulanmas› kolay ve oldukça ucuz
olan ‹‹AB gibi etkin bir yöntem bulundu¤u için bu sintigrafik yöntemler
primer tan›dan daha çok tiroidektomi sonras› takiplerde nüks/metastaz
belirlemede problem çözücü olarak kullan›lmaktad›rlar. 
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USG’de tiroid kanserlerinin görünümü oldukça de¤iflkendir. Herhangi
bir boyutta; solid, k›smen kistik veya büyük oranda kistik görünümlü ola-
bilirler. Büyük oranda normal tiroide göre daha hipoekoik görünümde-
dirler, ancak bazen izoekoik kitleler olarak da gözükebilirler. Özellikle pa-
piller kanserler kistik görünüm de verebilmektedir. Bu kitlelerin kenar ya-
p›s› düzensizdir ve ço¤unlukla çevrelerinde halo izlenmez. Bazen düzen-
siz kenarl› ince halo mevcut olabilir. Tiroid kanserlerinin %50-80’inde mik-
ro veya punktat kalsifikasyonlar görülür. Tiroid lenfomalar› bariz hipo-
ekoik görünümdedir ve buna genellikle efllik eden Hashimoto tiroiditi ne-
deniyle gland ekojenitesinde de genel bir azalma izlenir. Bu hastalar›n
yaklafl›k yar›s›nda her iki lob da tutulmufl görünümdedir ve çevre dokula-
ra veya servikal lenf nodlar›na uzan›m s›kl›kla gözükür. USG, tiroid malig-
nitelerinde ayr›ca servikal lenf nodu metastazlar›n› belirlemede oldukça
duyarl›d›r.30

BT ve MRG tiroid kanserinin lokal yay›l›m›n› belirlemede rol oynarlar.
‹yotlu kontrast madde verilmesinin tiroid kanseri takibinde yol açaca¤›
problemler nedeniyle MRG bu konuda daha ön plana geçmektedir. MRG
ekstrakapsüler yay›l›m›, çevre organ ve damarlara invazyonu belirlemede
oldukça duyarl› sonuçlar vermektedir.31 Buna karfl›l›k servikal lenfatik me-
tastazlar› belirlemedeki duyarl›l›¤› nispeten düflük bulunmufltur.32

Anaplastik karsinom haricindeki tiroid kanserlerinde uzak metastaz
oran› di¤er solid malignitelere oranla düflüktür. Bu nedenle istisnai du-
rumlar haricinde tiroid kanserlerinde preoperatuar dönemde uzak metas-
tazlara yönelik evreleme çal›flmalar› yap›lmaz. Tiroidektomi sonras› ise ba-
kiye tiroid dokusunda “stunning” etkisi oluflturabilme ve dolay›s›yla rad-
yoiyot-ablasyon tedavisinin etkinli¤ini azaltabilme potansiyeli yüzünden
metastaz arama amaçl› tüm vücut radyoiyot tarama sintigrafisinden genel-
likle itina edilir. Ayr›ca ço¤unlukla oldu¤u gibi radyoiyot-ablasyon tedavi-
si uygulamas›ndan sonraki ilk hafta içerisinde vücut içerisindeki rezidüel
aktiviteden yararlanarak ayn› zamanda yüksek doz radyoiyot tarama sin-
tigrafisi yap›laca¤› için, radyoiyot-ablasyon tedavisi uygulanacak hastalar-
da uzak metastaz arama amaçl› di¤er sintigrafik görüntülemelere gerek
duyulmamaktad›r. Çünkü yüksek doz radyoiyot tarama sintigrafisi, dife-
ransiye tiroid kanseri metastazlar›n› göstermede oldukça duyarl› bir yön-
temdir. Sadece bu yöntemin duyarl›l›¤›n›n düflük oldu¤u Hürthle hücreli
karsinomlarda ve medüller kanserlerde yüksek risk grubundaki hastalar-
da Tl-201, Tc-99m MIBI, Tc-99m tetrofosmin, Tc-99m (V) DMSA (medüller
kanserde) ve FDG-PET gibi tüm vücuta yönelik di¤er sintigrafik taramalar
uzak metastaz aramada kullan›labilmektedir. 

Takipte Görüntüleme Yöntemlerinin Kullan›m›

Tiroid kanserlerinde nüks geliflimini azaltmak için tiroidektomi sonra-
s› baz› istisnai durumlar (1 cm’den küçük, lokal invazyon-metastaz ve ag-
resif histolojik görünüm göstermeyen tümörler) haricinde bakiye tiroid
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dokusunun yüksek doz radyoiyot (I-131) ile ablate edilmesi ve akabinde
L-thyroxin ile supresyon tedavisinin uygulanmas› gereklidir.33 Baflar›l› bir
ablasyon tedavisi için cerrahi rezeksiyonun yeterli yap›lm›fl (total veya to-
tale yak›n tiroidektomi) olmas› gerekmektedir. Cerrahi rezeksiyonun ye-
terlili¤i ameliyattan sonra endojen tiroid hormon depolar›n›n boflalmas›
beklendikten (4-6 hafta) sonra serum TSH düzeyleri, radyoiyot sintigrafisi
ve uptake ölçümü ile belirlenir. Sintigrafik görüntüdeki rezidüel dokunun
büyüklü¤ü ve önemli orandaki 24 saatlik iyot uptake de¤eri (>%10), özel-
likle serum TSH düzeyi 25 uIU/ml’den düflükse rezeksiyonun yeterli ol-
mad›¤› anlafl›l›r ve hasta radyoiyot ablasyonu yap›lmadan reoperasyona
gönderilir. Tiroid lojundaki postoperatuar de¤ifliklikler nedeniyle USG,
BT ve MRG tiroidektominin yeterlili¤i konusunda yeterli bilgi veremezler. 

Genel olarak iyi prognoz gösteren tiroid kanserlerinde tiroidektomi,
radyoiyot ablasyonu ve L-thyroxin supresyonuna ra¤men takipte yaklafl›k
1/3 hastada nüks geliflmekte ve bu hastalar›n bir k›sm› nüks/metastatik
hastal›k nedeniyle ölmektedir. Diferansiye tiroid kanserlerinde nüks/me-
tastazlar›n erken belirlenmesi amac›yla özellikle orta ve yüksek risk gru-
bundaki hastalarda düzenli aral›klarla (6-12 ay) serum tiroglobulin düzey
ölçümleri ve/veya radyoiyot tüm vücut tarama sintigrafisi yap›lmas› gerek-
lidir.34 Özellikle serum tiroglobulin düzeylerinde art›fl ile birlikte tüm vü-
cut radyoiyot tarama sintigrafisinde tiroid lojunda veya di¤er lokalizas-
yonlarda atipik iyot tutulum odaklar›n›n bulunmas› nüks ve metastaz var-
l›¤› aç›s›ndan yüksek özgüllü¤e sahip bir bulgudur (Resim 8.22). Radyoi-
yot tutan metastatik hastal›¤›n yüksek doz (100-200 mCi) I-131 verilerek
tedavi edilebilmesi bu yöntemin klinik de¤erini artt›rmaktad›r. Ancak foli-
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Resim 8.22. Foliküler varyantl› papiller tiroid 
karsinomu nedeniyle takip edilen hastada yap›lan 
5 mCi I-131 tüm vücut tarama sintigrafisinde sa¤
servikalde, mediastende ve akci¤erlerde iyot tutan
metastatik odaklar izlenmektedir.



küler kanserin bir alt tipi olan Hürthle hücreli karsinomlar›n ve zaman
içinde de-diferensiyasyon gösterdi¤i için iyot afinitesini yitiren papiller ve
foliküler kanserlerin takibinde (yaklafl›k _ olguda oldu¤u gibi) tüm vücut
radyoiyot sintigrafisi yarar sa¤lamaz. Ayr›ca medüller ve anaplastik tiroid
kanserlerinin takibinde de tüm vücut radyoiyot sintigrafisinin ve serum ti-
roglobulin düzeylerinin bir de¤eri yoktur. Radyoiyot tutmayan tiroid kan-
serlerinde Tc-99m MIBI, Tc-99m tetrofosmin ve Tl-201 sintigrafileri veya
olanak varsa özellikle FDG-PET kullan›lmas› önerilmektedir. Tiroglobulin
düzeyi artan ve radyoiyot tarama ile herhangi bir hastal›k oda¤› saptanma-
yan iyi diferansiye tiroid kanserli hastalar›n ço¤unda FDG-PET ile nüks
ve/veya metastatik odaklar gösterilebilmektedir (Resim 8.23). Radyoiyot
tutmay›p FDG tutan kanser odaklar›n›n diferensiyasyonun azald›¤› ve bu-
na paralel olarak bu hastalarda prognozun kötüleflti¤i ortaya konmufltur.35

Medüller kanser takibinde serum kalsitonin düzeylerinin artmas› nüks
ve metastatik hastal›k için yüksek özgüllü¤e sahip bir bulgudur. Hastal›¤›n
lokalize edilebilmesi için Tc-99m DMSA (V) sintigrafisi, Tc-99m MIBI, Tc-
99m tetrofosmin ve Tl-201, I-123 MIBG sintigrafileri, FDG-PET, F-DOPA-
PET veya somatostatin reseptör sintigrafileri kullan›labilmektedir (Resim
8.24 ve 8.25). Bu yöntemlerin uygulanmas› için tiroid hormon replasman
tedavisinin kesilmesine gerek yoktur. Hangi sintigrafik metodun seçilece-
¤i eldeki olanaklara göre de¤erlendirilir ve ço¤u olguda birkaç yöntemin
s›rayla kullan›lmas› gerektidir. 

Tiroid kanserlerinin takibinde lokal nüks belirlemede USG’nin duyar-
l›l›¤› yüksektir. Tiroid yata¤›nda veya komflu yap›larda daha önceden va-
rolmayan sonolusens kitle görülmesi öncelikle nüksü düflündürür. Ayr›ca
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Resim 8.23. Serum tiroglobulin düzeyleri artm›fl, radyoiyot tarama sintigrafisi
negatif bulunan opere takipte papiller tiroid kanserli hastada FDG-PET ile nüks
ve metastazlar›n gösterilmesi. 



servikal lenfatik lojlardaki patolojik görünümlü (ya¤l› hiluslar› silinmifl, yu-
varlak flekilli ve mikrokalsifikasyon içeren) lenfadenomegalilerin bulun-
mas› da metastaz kuflkusu do¤urur. Benzer flekilde boyun-mediasten BT
ve özellikle MRG’de lokal nüksler yüksek duyarl›l›kla tespit edilir. MRG’de
tiroid lojundaki nüksler T2 a¤›rl›kl› görüntülerde genellikle orta-yüksek
intensiteli olarak gözükürler. Ancak postoperatif ödem, infeksiyon veya
hemoraji de benzer görünüm verebilmektedir. Buna karfl›n postoperatif
nedbe dokusu T2 görüntülerde genellikle düflük intensiteli gözükür.36 BT
ve MRG’nin servikal-mediastinal lenfatik metastazlar› belirlemedeki du-
yarl›l›klar› daha düflüktür. Toraks BT akci¤er parankim metastazlar›n›n be-
lirlenmesinde en üstün yöntemlerden birisidir. 

Paratiroid Hastal›klar›nda
Görüntüleme
Yöntemlerinin Kullan›m›

Paratiroidler ikisi üstte (tiroid
üst polü hizas›nda) di¤er ikisi altta
(tiroid alt polü hizas›nda) yerleflik
olmak üzere tiroid bezinin postero-
lateral yüzlerinde yerleflik dört adet
küçük glanddan oluflur. Nadir ola-
rak daha az say›da veya daha fazla
say›da olabilirler.37 Yuvarlak, oval,
lobüle, yaprak biçiminde veya bafl-
ka biçimlerde olabilirler. Normalde
eriflkinde bir paratiroid gland›n›n
büyüklü¤ü yaklafl›k 5x3x1 mm ve
a¤›rl›¤› 40-50 mg’d›r. 

Paratiroid glandlar embriyonel
dönemde 3. ve 4. faringeal ceplerin
lateral ucundaki endodermal hüc-
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Resim 8.24. Serumda kalsitonin yüksekli¤i saptanan opere takipteki medüller
karsinomlu hastada Ga-68 octreotide PET ile sa¤ üst paratrakeal alan ve üst
mediastendeki nükslerin gösterilmesi.

Resim 8.25. Somatostatin reseptör (Tc99m
HYNIC-TATE) sintigrafisinde nüks medüller kan-
ser odaklar›. 



relerin proliferasyonu sonucu oluflurlar. Üst paratiroid glandlar 4. faringe-
al cepten kaynaklan›r ve tiroid gland› ile birlikte daha k›sa bir göç göste-
rir. Bu nedenle üst paratiroidlerin pozisyonu daha stabil olup, %99 oran›n-
da tiroid loblar›n superior polü komflulu¤unda veya krikoid k›k›rdak
komflulu¤unda yerlefliktir. Nadiren de olsa üst glandlar tiroid ile özefagus
aras›nda, karotis k›l›f›nda innominate venin arkas›nda veya posterior me-
diastende aberran yerleflimli olabilir. Alt paratiroid glandlar ise timus ile
birlikte 3. faringeal cepten oluflur ve timus ile birlikte kaudale do¤ru daha
uzun bir göç gösterdikleri için yerleflimleri daha esnek olabilmektedir.
%95 oran›nda tiroid alt pollerine bitifliktir. Buna karfl›l›k timus superiorun-
da (%39), mediastende (%2) ve di¤er yerlerde (%2) ektopik yerleflimler
olabilmektedir. 

Hiperfonksiyon paratiroid glandlar›n en s›k görülen hastal›¤›d›r. Pri-
mer hiperparatiroidi (HPT), serumda parathormon ve kalsiyum düzeyin-
deki art›fllarla kendini gösterir. Kad›nlarda ve 50-70 yafl aral›¤›nda daha s›k
görülür. Olgular›n büyük ço¤unlu¤u (~%90) soliter bir paratiroid adeno-
muna veya gland hiperplazisine (%10) ba¤l›d›r. Nadiren multipl adenom-
lar (%4) ve paratiroid karsinomu (<%1) primer HPT’den sorumlu olabil-
mektedir.38 Daha düflük olas›l›kla familyal HPT, MEN sendromlar› veya fa-
milyal hipokalsiürik hiperkalsemi gibi genetik hastal›klarla birlikte olabi-
lir. Bu durumlarda multiglandüler hiperplazi daha s›k görülür. ‹ster ade-
nom isterse hiperplaziye ba¤l› olsun primer HPT’nin tedavisi cerrahidir. 

Sekonder HPT yetersiz kalsiyum ve/veya D vitamini yetersizli¤ine ya-
n›t olarak oluflur ve nadiren adenom geliflimi ile birlikte olsa da genellikle
gland hiperplazisi ile birliktedir. Bu hastalarda parathormon yüksektir an-
cak serum kalsiyum düzeyleri düflüktür. En s›k neden terminal dönem
böbrek yetersizli¤idir. Genellikle medikal tedavi uygulan›r, ancak ciddi ol-
gularda cerrahi tedavi gerekebilir. 

Primer Hiperparatiroidide Görüntüleme

Primer HPT’de görüntülemenin amac› patolojik gland› do¤ru olarak
lokalize etmek ve minimal invaziv cerrahi ile ç›kart›lmas›na yol göster-
mektir. Yüksek frekansl› USG paratiroid adenomlar›n›n görüntülenmesin-
de s›kl›kla kullan›lan ve en az invaziv olan görüntüleme metodudur.
USG’de adenomlar genellikle kolayl›kla tespit edilirler. Adenomlar genel-
likle tiroid ekojenitesine göre daha hipoekoik görünümlü ve oval nodül-
ler olarak gözükür (Resim 8.26). Doppler’de periferik vaskülarite izlenebi-
lir. Bazen eko yap›lar› nedeniyle tiroid nodülünden veya lenf nodundan
ay›rt edilmeleri güç olabilir. Paratiroid adenomlar›n tespitinde USG’nin
duyarl›l›¤› %72-89 aras›nda de¤iflmektedir.39 Bu aral›¤›n genifl olmas›nda
operatöre ba¤›ml› bir yöntem olmas› önemli rol oynar. Ayr›ca multipl ade-
nomlarda, ektopik adenomlarda (özellikle derin yerleflimli ve retrotrakeal
lokalizasyonda olanlar) ve paratiroid hiperplazilerinde duyarl›l›k azalmak-
tad›r. fiüpheli lezyonlardan ‹‹AB yap›larak örnekte parathormon düzeyine
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bak›lmas› ay›r›c› tan›ya yard›mc›
olur.40 USG ayr›ca efllik eden tiroid
hastal›klar› aç›s›ndan da cerrahi te-
daviyi planlamaya yard›mc› faydal›
bilgiler sa¤lar.41

Tc-99m MIBI sintigrafisi paratiro-
id adenomu aranmas›nda s›kl›kla
baflvurulan bir yöntemdir. ‹lk 20
dk’da al›nan erken görüntülerde
saptanan bir fokal tutulum oda¤›n›n
90-180 dk geç görüntülerde de sebat
etmesi paratiroid adenomu aç›s›n-
dan tipik bir bulgudur. Planar sintig-
rafik görüntüler özellikle flüpheli du-

rumlarda ek olarak SPECT veya varsa SPECT/BT görüntüleri ile destekle-
nir (Resim 8.27). Paratiroid adenomlar›n› tespit etmede MIBI sintigrafisi-
nin duyarl›l›¤› ortalama %80 olarak verilmektedir.42 Yönteme SPECT tekni-
¤inin eklenmesi sintigrafinin do¤rulu¤unu artt›rmaktad›r.43,44 Küçük (<100
mg) veya fonksiyonel olarak inaktif adenomlarda, posterior yerleflimli
adenomlarda, multipl adenomlarda ve paratiroid hiperplazisinde yalanc›
negatif sonuçlar al›nabilmektedir. fieffaf hücrelerin hakim oldu¤u ade-
nomlarda sintigrafik tutulum belirginleflirken, ya¤ içeri¤i yüksek adenom-
larda azalmaktad›r.45 Sintigrafi özellikle mediastende yerleflik olan ektopik
adenomlar için USG’den daha duyarl›d›r.42 Paratiroid sintigrafisinde tiroid
adenomlar›, reaktif lenf nodlar›, sarkoidoz ve tiroid karsinomu gibi ne-
denlerden ötürü yalanc› pozitif sonuçlar elde edilebilmektedir. 
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Resim 8.26. Ultrasonografide paratiroid ade-
nom görüntüsü.

Resim 8.27. Konvansiyonel dual faz MIBI sintigrafisinde net olarak ay›rt
edilemeyen sol alt poldeki paratiroid adenomunun SPECT-BT ile gösteril-
mesi (Medica Görüntüleme Merkezinden izin ile al›nm›flt›r).



Tek bafllar›na birbirine yak›n de¤erlerde duyarl›l›k veren USG ve sin-
tigrafi, kombine kullan›ld›klar›nda paratiroid adenomu tespit etmede
%95’e varan duyarl›l›k sa¤lamaktad›rlar.46,47 Özellikle sonuçlar her iki yön-
temde uyumlu oldu¤unda minimal invaziv paratiroid cerrahisi ile bilateral
eksploratif cerrahi yaklafl›ma eflde¤er sonuçlar elde edilmektedir.39 Yine
de kombinasyona ra¤men multiglanduler hastal›kta duyarl›l›k düflük ol-
maktad›r.48

BT ve MRG tüm boynun ve mediastenin detayl› kesit görüntüsünü ver-
dikleri için ektopik adenom bulmada, özellikle sintigrafi ve USG flüpheli
sonuçlar verdi¤inde avantaj sa¤lar.11 BT’de damar yap›lar› ay›rt etmek için
iv yoldan iyotlu kontrast madde verilmesi gereklidir. Ancak kontrast veril-
mesi paratiroid görüntülemedeki sorunlar›n çözülmesine her zaman ola-
nak sa¤lamaz, çünkü paratiroid adenomlar›n›n ancak %25’i kayda de¤er
kontrast tutulumu gösterir. Ayr›ca görüntü alan›na giren omuzlar›n olufl-
turdu¤u artefaktlar da BT kalitesini azalt›r. 

Gadolinyum içeren kontrast maddeler verilerek yap›lan MRG görüntü-
leme hiperparatiroidili hastalar›n de¤erlendirilmesinde kullan›lan faydal›
görüntüleme yöntemlerinden birisidir. Ektopik adenom belirlemede
MRG di¤er görüntülemelerden daha üstündür ve mükemmel yumuflak
doku kontrast› veren multiplanar kesit görüntüler cerrahi planlamaya
önemli katk› oluflturur. T2 a¤›rl›kl› ve kontrastl› T1 a¤›rl›kl› görüntülerde
paratiroid adenomlar› ya¤ bask›lanm›fl geriplana göre parlak odaklar ola-
rak gözükür.39 Preoperatif paratiroid adenomu lokalizasyonunda MR’›n
duyarl›l›¤› USG ve sintigrafiye benzerdir. Ancak gerek MR gerekse BT gö-
rüntülerinde lenfadenopati-paratiroid adenom ay›r›m› her zaman yap›la-
mayabilir. Ayr›ca altta yatan tiroid hastal›¤› yanl›fl yorumlara neden olabi-
lir.48 Bunlar›n haricinde MRG hareket artefaktlar›na çok duyarl›d›r. 

Paratiroid adenomlar›n›n görüntülenmesinde Carbon(C)-11 methioni-
ne ile yap›lan s›n›rl› say›daki çal›flmalarda ümit verici sonuçlar al›nm›flt›r.50

Ancak C-11 methionine s›n›rl› say›daki araflt›rma merkezlerine özgü, tica-
ri olarak bulunmayan ve ülkemizde de mevcut olamayan bir radyofarma-
sötiktir. Baz› araflt›rmalarda FDG-PET’in de paratiroid adenomu tespit et-
mede yararl› olabilece¤i öne sürülmüfl ise de MIBI sintigrafisine bir üstün-
lü¤ü ortaya konamam›flt›r.51

Persistan / Nüks Hiperparatiroidide Görüntüleme

Cerrahiden sonra alt ay içerisinde HPT saptan›rsa “persistan HPT”; nor-
mokalsemik bir dönem sonras› 6 ay veya daha uzun bir dönem sonras›
HPT geliflirse “nüks HPT” den bahsedilir. Persistan HPT genellikle gözden
kaç›r›lm›fl bir adenom nedeniyle, nüks HPT ise gland hiperplazisinin ye-
tersiz cerrahisi nedeniyle oluflur. MEN-1 gibi HPT’nin ailesel formlar› mul-
tiglanduler hastal›kla birlikte baflar›s›z paratiroid cerrahisinin s›k sebeple-
ridir ki bu durum inisyal cerrahi esnas›nda bariz olmayabilir.52 Boyun ana-
tomisinin bozulmufl olmas› nedeniyle reoperasyon primer cerrahiden
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zordur. Morbidite oran› artar ve baflar›s›z rezeksiyon flans› daha fazlad›r.53

Preoperative sintigrafik lokalizasyon, özellikle hibrid sistemlerle yap›ld›-
¤›nda bu grupta daha yararl› gibi görünmekte ve cerrahi baflar›y› nerdey-
se primer ameliyat seviyesine yükseltmektedir.54

USG, doku planlar›ndaki de¤ifliklikler ve geliflen fibröz nedeniyle ön-
ceden boyun cerrahisi yap›lm›fl hastalarda teknik olarak daha zordur ve
adenom tespitindeki duyarl›l›¤› azalmaktad›r. Reoperatif hastalarda USG
duyarl›l›¤› %72 olarak bildirilmifltir.52 fiüpheli lezyonlarda ‹‹AB ve PTH öl-
çümü faydal› bulunmufltur.40

Her ne kadar cerrahiye ba¤l› geliflen doku de¤ifliklikleri ve metalik
klipsler yorumu zorlaflt›rsa da BT ve MRG özellikle di¤er yöntemlerin ne-
gatif kald›¤› ya da uyumsuz oldu¤u nüks hiperparatiroidili hastalarda fay-
dal› olabilen tamamlay›c› görüntüleme yöntemleridir.55 Özellikle MRG re-
zidüel paratiroid dokusunu göstermede faydal› bulunmufltur.56 Bu hasta-
larda daha s›k rastlanan ektopik yerleflimli adenomlar› göstermede de
MRG faydal›d›r. 
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Tiroidektomi temelde boyundan bir kitle eksizyonu ameliyat›d›r. Öte
yandan tiroidin bir endokrin organ olmas› ve cerrahi s›ras›nda korunmas›,
büyük önem tafl›yan anatomik yap›lara yak›n komflulu¤u bu ameliyat› bo-
yundaki di¤er kitle eksizyonu ameliyatlar›ndan ay›rmaktad›r. Bu sebepten
tiroidektomi ameliyat› kendisine özgü baz› peroperatif haz›rl›klar› zorunlu
k›lmaktad›r. Bu bölümde tiroid cerrahisi peroperatif haz›rl›¤› sunulmufltur. 

Tiroid boyun orta hatt›nda krikoid kartilaj ve sternal çentik aras›nda
yerleflmifl endokrin bir organd›r. Sa¤ ve solda birer lob ve ortada bu lobla-
r› birlefltiren bir istmustan oluflur. ‹çerdi¤i tirosit hücrelerden tiroid hor-
monu ve parafoliküler hücrelerden kalsitonin hormonu sentezlenir. Be-
zin yak›n komflulu¤unda yerleflmifl olan superior ve inferior paratiroid
bezlerden ise kalsiyum metabolizmas›n›n kilit hormonu olan parathor-
mon sentezlenmektedir. Bezin posteromedialinde, trakeo-özefagial yar›k-
ta seyreden inferior larengeal sinir (nervus rekürrens) intrensek larenge-
al kaslar›n›n tek motor siniridir ve ses ç›karma ve glottik aç›kl›¤›n patent
kalmas› için hayati önem tafl›r. Tiroid bezi ayr›ca trakea-krikoid kartilaj ve
tiroid kartilaj›n laminalar› ve özefagus ile komfluluk göstermektedir. 

Özenli bir haz›rl›k süreci, anatominin iyi bilinmesi ve dikkatli bir disek-
siyon tekni¤i yukar›da s›ralanm›fl olan anatomik yap›lar›n korunmas›n›
sa¤larken, tiroidektomi ameliyat› sonras› ortaya ç›kabilecek komplikas-
yon ve morbiditeyi mümkün olan en düflük seviyede tutacakt›r. 

Tiroidektomi bafll›ca iki endikasyon ile uygulanmaktad›r: Tiroidin ma-
lign hastal›klar› ve tirotoksikozis. Bu iki endikasyonun peroperatif haz›rl›-
¤› farkl›l›klar içermektedir.

Malign Hastal›klar ‹çin Peroperatif Haz›rl›k

Tiroid nodülüne yaklafl›m ve tan› süreci bir baflka bölümün konusu
olup, tiroid maligniteleri için ameliyat öncesi de¤erlendirme ve haz›rl›k
bu bölümde sunulmufltur.

Vokal Fold Hareketlerinin De¤erlendirilmesi

Ekstrakapsüler invazyon yapan tiroid maligniteli olgular›n yaklafl›k ola-
rak yar›s›nda rekürren sinir tutulmufltur.1 Ameliyat öncesi vokal fold hare-
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ketlerinin son durumunun bilinmesi ve hastaya bu durum hakk›nda bilgi
verilmesi olas› mediko-legal sorunlar›n önlenmesinde yard›mc› olacakt›r.

Hava Yolu ve Özefagus ‹nvazyonunun De¤erlendirilmesi

Tüm iyi diferansiye tiroid malignitelerinin %7-16’s›nda kapsül d›fl› in-
vazyon mevcuttur. Larengotrakeal invazyon ise yo¤un çal›flan sevk mer-
kezlerinde %3.6 ile %23 aras›nda izlenmektedir. Tümörün trakeal lümene
girmesi oldukça nadir olup ameliyat olan hastalar›n %0.5-1.5’inde izlenir.2

Özefagus invazyonu ise hemen daima periözefageal kas yap›s›na k›s›tl›
olup, mukozal invazyon yok denecek kadar nadirdir. Ekstratiroidal tutulu-
mun cerrahi öncesinde bilinmesi, hasta onam›n›n al›nmas› ve gerekli
görülecek ek cerrahi uygulamalara (trakeal rezeksiyon, hemilarenjektomi
gibi) haz›rl›k yap›lmas› için büyük önem tafl›maktad›r. Bu amaçla preope-
ratif kontrastl› tomografik inceleme uygun bir görüntüleme tekni¤idir (Re-
sim 9.1). Ancak tomografi s›ras›nda kullan›lan kontrast madde iyod içer-
mekte olup, tiroidektomi sonras› uygulanacak radyo-iyod tedavisinin bafla-
r›s› üzerine etkileri tart›flma konusudur. Ameliyat öncesinde yap›lacak tra-
keoskopi ve fleksible özefagoskopi muhtemel invazyonlar ve trakeomala-
zi hakk›nda bilgi verici olacakt›r (Resim 9.2).

Lenf Nodu ve Tiroid Yata¤› Nüksü ‹flaretlenmesi

Tiroid karsinomlar›n›n tiroid yata¤› veya lenf nodu persistan / rekürren
hastal›klar›nda ikincil cerrahiler daha büyük zorluk göstermektedir. Primer
cerrahi sonras›nda anatomik yap›lar›n (paratiroid bezler ve rekürren sinir
gibi) yer de¤ifltirmifl olmas› ve cerrahi sonras› geliflen fibrozis sebebi ile
nüks tiroid dokusunun ve metastatik lenf nodunun bulunmas› sorun ola-
bilmektedir. Preoperatif yüksek çözünürlüklü ultrasound (US) haritalama-
s› bu soruna yönelik olarak uzun süredir uygulanmakta olan bir yöntem-
dir.3 Bu yöntemde histopatolojik olarak ispatlanm›fl nüks kanser dokusu-
nun ya da metastatik lenf nodunun yeri anatomik belirgin yap›lar (karotis
bifurkasyonu, hyoid kemik gibi) referans al›narak iflaretlenmektedir (Re-
sim 9.3). Yak›n zamanda uygulamaya girmifl olan yeni bir teknik US harita-
lamayla birlikte kullan›ld›¤›nda onkolojik baflar›y› art›rm›fl izlenmektedir.
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Resim 9.1. Trakeal (A) ve özefageal (B) invazyon BT görüntüleri.
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Radioguided occult lesion localization (ROLL) ad› verilen bu teknikte daha
önceden biyopsi ile malign oldu¤u ispatlanm›fl dokuya ameliyat sabah› US
rehberli¤inde Tc99 ile iflaretlenmifl mikroagrege albumin enjekte edilmek-
tedir. Cerrahi s›ras›nda gama prob ile daha önceden iflaretlenmifl dokunun
yeri saptanarak diseksiyon daha s›n›rl› ve yüksek do¤ruluk oran› ile yap›la-
bilmektedir.4 Enjekte edilen radyonüklidin yar›lanma ömrünün k›sa olma-
s› bu ifllemin operasyon sabah› yap›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.

Hipertiroidi ‹çin Peroperatif Haz›rl›k

Radyoaktif iyod tedavisinin (I131) yayg›nlaflmas› ile tirotoksikozis için
uygulanan tiroid cerrahilerinin say›s›nda azalma olsa dahi radyoaktif teda-
vi istemeyen hastalarda, anti-tiroid tedavinin etkisiz kald›¤› ya da ilaçlara
ba¤l› komplikasyon geliflen hastalarda ve oftalmopatisi belirgin olan Gra-
ves hastalar›nda tiroidektomi halen etkili bir tedavi seçene¤idir. Ancak
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Resim 9.2. Endotrakeal invazyon yapm›fl tiroid kanseri.

Resim 9.3. Tiroid karsinomu boyun
US haritas›. 



cerrahi öncesinde tiroid hormon sevilerinin normal s›n›rlara çekilmesi
cerrahi s›ras›nda ortaya ç›kabilecek ölümcül komplikasyonlar›n önlenme-
sinde hayati önem tafl›r. Benzer flekilde acil ameliyat edilmesi gereken hi-
pertiroid hastalarda da hormon seviyeleri h›zla normal seviyeye çekilme-
lidir. Bu amaçla tiroid hormonunun sentezine, sal›n›m›na ve periferik dö-
nüflümüne engel olacak ajanlar kullan›lmaktad›r. Tionamidler kontrendi-
kasyonlar› olmad›¤› takdirde, bu amaçla kullan›lan standart ajanlard›r an-
cak hastan›n ötiroid hale gelmesi çok uzun süre gerektirmektedir. Haricen
iyod verilmesi tiroid gland kanlanmas›n› azalt›r ve hormon seviyelerinde
azalma sa¤lar ancak Jod Basedow etkisi ile tersine bir rol de oynayabilir.
Yüksek doz deksametazon kullan›lmas› periferik T4-T3 dönüflümüne en-
gel oldu¤u gibi Graves hastalar›nda T4 sekresyonunu da azalt›r. Beta blo-
ker kullan›m› ise kardiovasküler semptomlara engel olmak amac› ile ke-
sinlikle kullan›lmal›d›r.5 Panzer ve ark. iodinize radyografik ajanlar›n (io-
panoik asit ve ipodate) di¤er anti-tiroid ilaçlar ile birlikte kombine kulla-
n›lmas›n›n ortalama 7 gün içerisinde cerrahi için uygun, ötiroid bir durum
yaratt›¤›n› yay›nlam›fllard›r.6 Anti-tiroid tedavinin etki göstermedi¤i ya da
komplikasyonlara yol açt›¤› hastalarda veya acil ameliyat gerekli olan tiro-
toksikozisli hastalarda terapötik plazma de¤ifliminin güvenle kullan›labile-
ce¤i de bildirilmifltir.7

Cerrahi Salonda Haz›rl›k

Hasta tiroidektomi için salona al›nd›¤›nda, endikasyondan ba¤›ms›z
olarak baz› ek haz›rl›klar gerekmektedir. 

Hasta Pozisyonu

Hastay› yar› oturur pozisyonda ya da supin pozisyonda ameliyat et-
mek bir cerrah tercihidir. Ancak her iki pozisyonda da omuz alt› deste¤i
kullan›lmas› cerrahiyi kolaylaflt›rmaktad›r. Özellikle k›sa boyunlu hastalar-
da insizyon hatt›n›n hastan›n boynunun hiperekstansiyona al›nmadan ön-
ce iflaretlenmesi önemlidir. Aksi takdirde insizyon skar›n›n sternum üzeri-
ne inmesi kozmetik ve fonksiyonel aç›dan sorun ç›kartabilmektedir. Ret-
rosternal guatr› olan hastalarda muhtemel sternotomilere haz›rl›k olmas›
sebebi ile hastan›n genifl boyanarak örtülmesi cerrahi süreyi k›saltacak ve
asepsi kurallar›na uygunlu¤u art›racakt›r.

Rekürren Sinir Monitörizasyonu

Tiroid cerrahisi sonras›nda aç›lan davalarda en s›k sebep rekürren sinir
paralizisidir. Kal›c› paralizi s›kl›¤› %0 ile %11 aras›nda de¤iflmekte ve se-
konder cerrahilerde birincil cerrahilere oranla, subtotal tiroidektomilerde
total tiroidektomilere oranla daha s›k izlenirken, cerrah tecrübesi ile ters
orant› göstermektedir.8 ‹yi bir anatomi bilgisi ve tecrübe rekürren sinirin
korunmas› için en önemli unsurlar olarak izlense de peroperatif sinir mo-
nitörizasyonunun postoperatif komplikasyonlar› ve cerrahi süresini azalt-
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t›¤› izlenmektedir. Rekürren sinirin peroperatif monitörizasyonu tarihsel
süreç içerisinde elektromyografi (EMG) desteksiz ve EMG destekli olarak
yap›lm›flt›r. EMG deste¤i olmadan; posterior krikoaritenoid kas palpasyo-
nu, glottik bas›nç de¤iflikliklerinin takibi ve vokal foldlar›n peroperatif
gözlenmesi ile yap›lm›flt›r. EMG destekli dönemde ise larengeal kas aktivi-
teleri endoskopik olarak vokal folda yerlefltirilmifl elektrodlar, aç›k teknik-
le krikotiroid ligaman içerisinden vokal kasa yerlefltirilmifl elektrodlar ve
son dönemde endotrakeal yüzey elektrodlar› ile takip edilmifltir.9

Endotrakeal yüzey elektrodlar›, günümüzde endotrakeal entübasyon
tüplerine entegre edilmektedir. Hasta uyutulmadan endotrakeal tüp ve si-
timülatör test edilmeli, çal›flt›¤›ndan emin olunmal›d›r. Tüpün anestezi s›-
ras›nda do¤ru yerlefltirilmesi ve cerrahi s›ras›nda bafla flekil verilirken ye-
rinde kald›¤›ndan emin olmak için iyi sabitlenmesi çok önemlidir. Cerra-
hi öncesinde larenksin hareket ettirilmesi ile sesli uyaran al›narak veya fi-
beroptik larengoskopi ile elektrodlar›n vokal foldlara de¤di¤inden emin
olunmal›d›r. Peroperatif monitörizasyon s›ras›nda ise kas gevfletici duru-
mu ve uyar› fliddeti her uyar› öncesinde tekrar de¤erlendirilmelidir. Yük-
sek fliddetli, tekrarlayan elektriksel uyar›lar›n›n postoperatif palsi ile so-
nuçlanma riski mevcuttur. Peroperatif sinir monitörizasyonunun, görsel
ay›rt etme metoduna karfl› de¤erlendirildi¤i çal›flmalar› konu alan meta
analitik bir çal›flmada sinir monitörizasyonun siniri korumadaki baflar›
oran› daha yüksek bulunsa da aralar›ndaki fark anlaml› bulunmam›flt›r.9

Anestezi

Tiroid cerrahisi için uygulanacak anestezi normal flartlarda çok büyük
de¤ifliklik arz etmez. Ancak peroperatif rekürren sinir monitörizasyonu
uygulanan ameliyatlarda anestezi uzman› mutlaka bilgilendirilmelidir. Kas
aktivitesinin takibine dayal› olarak yap›lan monitörizasyon ifllemi s›ras›n-
da kas gevfletici ajan›n etkisinin devam ediyor olmas› sonuçlar› tamamen
etkileyecektir. Monitörizasyon uygulanacak hastalarda seçilecek anestezi
yöntemi tart›flmal›d›r. Hiç kas gevfletici kullanmadan da entübasyon yap›-
labilece¤ine dair yay›nlar olsa da ifllemin optimum düzeyde yap›labilmesi
için endotrakeal entübasyon öncesinde nöromüsküler bloke edici ajan
kullan›m› genel bir kurald›r. Seçilecek ajan›n k›sa sürede etki göstermesi
ve etkisinin k›sa sürede kaybolmas› istenen özelliklerdir. Bu amaçla süksi-
nilkolin k›sa etkili depolarize edici bir nöromüsküler bloke edici ajan ola-
rak s›kl›kla tercih edilmektedir. Ancak serum potasyum seviyelerinde ani
art›fllar yapabilmesi ve malign hipertermi riskini art›rmas› sebebi ile dik-
katli kullan›lmal›d›r. Bu risklerin azalt›lmas› için non-depolarize ajanlar
olan rocuronium bromid ve atracurium besylate kullan›labilece¤ine dair
yay›nlar da mevcuttur.10 Özetle tiroid cerrahisi s›ras›nda rekürren sinir
monitörizasyonu uygulanacak ise anestezi uzman› ameliyattan önce bilgi-
lendirilmeli ve sinire uyar› verilmeden önce kas gevfletici durumu sorul-
mal›d›r.
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Peroperatif Hormon Takipleri

Parathormon salg›layan adenomlar için yap›lan cerrahilerde adeno-
mun ç›kar›ld›¤›ndan emin olmak için ya da tiroidektomiler s›ras›nda isten-
meden yap›lan paratidektomiler sonucunda geliflebilecek kal›c› hipokal-
semi kompliksayonunu öngörebilmek için preoperatif ve postoperatif pa-
rathormon ve kan kalsiyum de¤erleri karfl›laflt›r›labilmektedir. Postopera-
tif 5-6. saatlerde bafllang›ç de¤erine göre kan kalsiyumunda %10’dan fazla
veya parathormon seviyesinde %60’dan fazla bir azalma olmas› kal›c› hi-
pokalsemi için anlaml› bulunmufltur.11 E¤er ameliyat sonras›nda hormon
takibi yap›lacak ise cerrahiye bafllamadan önce temel de¤erlerin saptana-
bilmesi için kan örnekleri al›nmas› unutulmamal›d›r.
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Tiroid bezi hastal›klar›nda özellikle de kanserlerinde cerrahi tedavi
önemli yer tutar. Günümüzde yayg›n olarak uygulanan ve ilk defa Halste-
ad ve Kocher taraf›ndan tarif edilen tiroidektomi, üzerinden yaklafl›k bir
as›r geçmesine ra¤men teknik olarak çok az de¤ifliklik göstermifltir.1

Tiroid cerrahisinde günümüzde en s›k; lobektomi + isthmusektomi
(hemitiroidektomi), subtotal (near total) tiroidektomi (bir lob total, di¤er
lob subtotal), total tiroidektomi ve tamamlay›c› tiroidektomi yap›lmakta-
d›r. Cerrahi teknik afla¤› yukar› ayn›d›r fakat farkl› olan ç›kar›lan tiroid do-
kusunun miktar›d›r.2 Son dönemde yap›lan yay›nlarda tiroid cerrahisinin
daha küçük insizyonla yap›ld›¤› minimal invazif yaklafl›mlar ön plana ç›k-
m›flt›r.3-10

Tiroid cerrahisinin en önemli komplikasyonlar›; kal›c› rekürren larin-
geal sinir paralizisi ve kal›c› hipoparatiroidizmdir. Lobektomi + istmusek-
tomi s›ras›nda bu hastan›n ayn› seansta veya ileride total tiroidektomiye
gitme olas›l›¤› aç›s›ndan paratiroid bezleri ayn› total tiroidektomi yap›yor-
mufl gibi özenle korunmal›d›r. 

Ameliyat olacak hastan›n preoperatif dönemde mutlaka ayr›nt›l› bafl-
boyun muayenesi yap›lmal› ve özellikle vokal kord hareketleri çok iyi de-
¤erlendirilmelidir. Tiroid fonksiyon testleri operasyon öncesi mutlaka is-
tenmelidir. Hastalar operasyon s›ras›nda ötiroid olmal›d›rlar. Tüm hastalar
rekürren sinir paralizisi, tiroid ve paratiroid hormonlar›n›n yetersizli¤i,
ömür boyu kalsiyum veya tiroid hormon replasman› gereksinimi olabile-
ce¤i konusunda çok iyi bilgilendirilmeli ve operasyon öncesinde ayd›nla-
t›lm›fl onam formlar› imzalat›lmal›d›r. bölümde tiroide yap›lmas› gereken
minimal cerrahi olan tiroid lobektomi+istmusektomi cerrahi tekni¤i anla-
t›lacak, subtotal veya near total tiroidektomi operasyonlar›ndan bahsedil-
meyecektir. 

Cerrahi Teknik

Genel anestezi indüksiyonundan sonra, omuz alt›na yerlefltirilen yas-
t›k ve bafl alt›n›n halka (simit) ile desteklenmesi ile bafl hiperekstansiyon
pozisyonuna getirilir. Bu pozisyon ile tiroid lojunun ekspozisyonu daha
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iyi sa¤lan›r ve bezin öne ve yukar› pozisyona gelmesi amaçlan›r. Tiroidek-
tomi için en s›k kullan›lan insizyon boynun alt k›sm›nda supraklaviküler
çenti¤in yaklafl›k 2 cm üzerinde cilt k›vr›mlar›na uygun yap›lan Kocher’in
transvers kolye insizyonudur.11 ‹nsizyonun boyutu nodülün büyüklü¤üne
ve cerrahinin kapsam›na göre de¤ifliklik gösterebilir. ‹nsizyon, Kocher’in
dedi¤i gibi “Mümkün oldu¤unca küçük, gerekti¤i kadar büyük olmal› ve
simetrik olmas›na dikkat edilmelidir.” Genelikle 4 ila 6 cm’lik insizyon ye-
terli olmaktad›r. Yap›lacak insizyonun, omuz alt› konulmadan, boyun nor-
mal pozisyondayken kalemle iflaretlenmesi önerilmektedir. Daha genifl
ekspozisyonlar için ya da boyun diseksiyonu gerekecek durumlarda insiz-
yon modifiye edilebilir. 

Cilt insizyonu sonras›, cilt alt› ve lateralde platisma kas› geçilir. Subpla-
tismal planda, anterior juguler venleri koruyarak, strep kaslar›n üzerinden
flepler oluflturulur. Üst flep tiroid k›k›rdak çenti¤ine, alt flep suprasternal
çentik hizas›na kadar eleve edilir, orta hattaki rafe rehberli¤inde strep ada-
leler (sternohyoid ve sternotiroid kaslar) lobektomi yap›lacak tarafta late-
rale do¤ru ekarte edilir. Karfl› loba müdahale edilmeyecekse o taraf strep
adelelerinin diseke edilmemesine özen gösterilmelidir. Sternotiroid kas›
tiroid kapsülü üzerinden künt olarak diseke edilir ve do¤ru plana girilir.
Tiroid bezi, derin servikal fasiyas›n›n pretrakeal tabakas›ndan köken alan
fibröz bir fasiya ile sar›l›d›r. Tiroid bezi ortaya konulduktan sonra yap›lma-
s› gereken ilk ifllem lateralde medial tiroid venin tiroide girdi¤i yerde ba¤-
lanmas›d›r. Üst polün ekspozisyonu için gerekirse sternotiroid kas yukar-
da kesilebilir. Strep kaslar›n yüksek seviyeden kesilmesinin nedeni; bu
kaslar›n innervasyonunu sa¤layan ansa hipoglossiden gelen dal›n inferi-
ordan kasa girmesidir. Operasyonun sonunda kesilen kaslar›n uçlar› tek-
rar birbirine sütüre edilebilir. Tiroid kanserlerinin strep kaslara invaze ol-
du¤u durumlarda, kaslar da spesimene dahil edilerek tiroid dokusu ile bir-
likte ç›kart›lmal›d›r.12,13

Tiroid lobunun üst k›sm›n›n ekspozisyonu, strep kaslar›n superior ve
laterale, tiroidin inferior ve mediale retraksiyonu ile sa¤lan›r. Tiroid üst
kutbuna superiordan giren superior tiroid arter ve venden oluflan vaskü-
ler yap›lar ayr› ayr› ba¤lanmal›d›r. Superior tiroid damarlar›n›n tek tek bu-
lunarak ba¤lanmas› en uygun yöntemdir.14 Bu ifllem s›ras›nda krikotiroid
kas›n innervasyonunu sa¤layan superior laringeal sinirin eksternal dal›
(SLSED) zedelenmemelidir (Resim 10.1). Bu sinir bazen krikoid kartilaj ile
üst kutup vasküler yap›lar› aras›nda identifiye edilebilir ancak her zaman
görülemeyebilir. Üst kutup vasküler yap›lar› mümkün oldu¤unca tiroid
gland kapsülüne yak›n ba¤lanarak sinirin zedelenmesi önlenebilir (fiekil
10.1). Superior laringeal sinir-eksternal dal›n›n eksplorasyonu rutin olarak
önerilen bir yöntem de¤ildir.15 Sinire bakmak gerekli ancak mutlaka gör-
mek flart de¤ildir. SLSED’n›n klasifikasyonu anatomik olarak Cernea ve
ark.14 taraf›ndan yap›lm›flt›r. E¤er sinir superior tiroid damarlar›, superior
tiroid pol üst s›n›r›n›n 1 cm veya daha yukar›s›ndan çaprazl›yorsa Tip 1; si-
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nir superior tiroid damarlar›, superior tiroid pol üst s›n›r›n›n 1 cm daha
afla¤›s›ndan çaprazl›yorsa Tip 2a; sinir superior tiroid pol üst s›n›r›n›n al-
t›nda seyretmekte ise Tip 2b olarak s›n›flanm›flt›r (fiekil 2.7). Tip 2a ve Tip
2b’de sinirin hasarlanma riski daha fazlad›r.

Tiroidektomi s›ras›nda rekürren laringeal sinir (RLS) kal›c› hasar›n›n si-
niri bulmayarak yap›lan ameliyatlarda çok daha s›k oldu¤u belirtilmifltir.
RLS hasar›n›n önüne geçebilmek için sinir mutlaka bulunup korunmal› ve
operasyon sonunda cerrah sinirin devaml›l›¤›ndan emin olmal›d›r.16,17 ‹n-
traoperatif RLS monitörizasyonu yaparak sinir hasarlanma riski minimu-
ma indirilebilir. Ancak monitörizasyonun rutin kullan›m› tart›flmal›d›r. Sa-
dece revizyon tiroid cerrahilerinde kullan›lmas›n› önerenler de vard›r. 

Rekürren laringeal siniri bulabilmek için öncelikle önemli landmarkla-
r›n (trakea, a. karotis komunis, krikotiroid kas, özefagus, inferior tiroid ar-
ter) ortaya konulmas› gerekir (Resim 10.2 ve 10.3). RLS, lateral, inferior ve
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Resim 10.1. Superior laringeal
sinir eksternal dal›n›n 
görünümü (Dr. Ömer Ayd›n’›n
arflivinden; izin ile).

fiekil 10.1. Superior laringeal
sinir eksternal dal›n›n 
hasarlanmas›n› önlemek
amac›yla superior polde ligasyon
yap›lmadan önce sterno-tiroid
laringeal üçgen tamamen ortaya
konulmal›d›r.28

Superior laringeal
sinir eksternal dal

Tiroid üst kutbu

Tiroid kartilaj

‹nferior 
konstrüktör 
kas

Krikotiroid 
kas

Tiroid bezi üst kutbu

Ekartör

Sternotiroid 
kas



superior olmak üzere 3 tip yaklafl›mla bulunabilir. En s›k lateral yaklafl›m

kullan›l›r. Sinir, lateral yaklafl›mla; trakea, karotid arter ve tiroid lobunun

alt ucu aras›nda kalan üçgende aran›r. Çok fazla say›da varyasyonlar› olsa

da, sinir genellikle inferior tiroid arterin yak›n›nda seyreder ve Berry liga-

man›n›n (lateral suspensor ligaman) derininden geçerek krikotiroid ekle-

me do¤ru ilerler (fiekil 10.2). Sinirin, Berry ligaman› ile iliflkili oldu¤u alan

diseksiyonun en güçlük gösterdi¤i aland›r ve bu bölgede çok dikkatli di-

seksiyon yap›lmal›d›r. Diseksiyon tüm istmus trakea üzerinden ayr›lana

kadar devam eder. RLS’nin en çok Berry ligaman›n›n diseksiyonu s›ras›n-

da zarar gördü¤ü iyi bilinmelidir (fiekil 2.2 ve 10.3). Bu diseksiyon s›ras›n-

da mümkün oldu¤unca geride tiroid dokusu b›rakmamaya özen gösteril-

melidir.

Sinire lateral yaklafl›mla ulafl›lamad›¤› durumlarda inferior yaklafl›m

kullan›labilir. RLS, torasik giriflin yukar›s›nda, trakea, karotis ve tiroid lobu

inferior k›sm› ile s›n›rlanan üçgende, trakeoözefagial olukta, trakeaya pa-

ralel olarak seyreder. Sa¤ tarafta RLS sola göre daha oblik bir seyir göste-

rir ve %1 oranda rekürren olmayan inferior laringeal sinire rastlanabilir
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(fiekil 2.3). Sinirin rekürren seyir göstermedi¤i yani sinirin vagustan ç›kt›k-
tan sonra toraksa inmedi¤i durumlarda tiroid k›k›rda¤›n inferior kornusu
önemli bir rehber noktas›d›r. Revizyon olgularda inferior yaklafl›m tercih
edilebilir.
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sinir ve inferior tiroid arter iliflkisi
ile ilgili anatomik varyasyonlar.

fiekil 10.3. Rekürren laringeal sinirin Berry ligaman› ile iliflkili oldu¤u bölge. Sinir hasar› en çok Berry li-
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Sinire lateral ve inferior yaklafl›mlarla ulafl›lam›yorsa, superior yakla-
fl›m tercih edilebilir. RLS, tiroid k›k›rdak inferior kornusu ve krikoid karti-
laj hizas›nda krikotiroid eklemin arkas›ndan larenkse girifl yapar (fiekil
2.4). Bu bölge RLS için en sabit lokalizasyondur.17

RLS zedelenir veya kesilirse sinire greft koymak uygun bir yaklafl›m de-
¤ildir, baflar› flans› çok düflüktür. Ancak sinir uçlar› hiçbir gerginlik olma-
dan mikrocerrahi teknikle sütüre edilebilir. Burada amaç vokal kord para-
lizisinin geriye dönmesi de¤il kas tonusunun sa¤lanmas›d›r. Bu sinir hem
abduktor, hem adduktor kaslar› innerve etti¤i için maalesef fonksiyon ge-
ri dönmemektedir.

Tiroid cerrahisinde korunmas› gereken önemli yap›lardan biri de pa-
ratiroid bezleridir. Genellikle tiroid gland›n posterolateralinde ve kapsül
d›fl›nda yerleflirler. Kahverengi-sar›, karamela rengindedirler (Resim 10.4).
‹nferior paratiroidler daha çok inferior tiroid arterin seviyesinin alt›nda, ti-
roid bezi alt kutbunun inferior, lateral ve posteriorunda olabilir. ‹nferior
tiroid arterin RLS ile çarprazlaflt›¤› noktada 1cm2 lik alanda bulunabilirler.
RLS’nin inferior ve medialinde yer al›r. Superior paratiroidler inferior pa-
ratiroidlere göre daha sabit lokalizasyon gösterirler. Genellikle üst kutbun
posterolateral yüzünde ve RLS nin superior lateralinde yer al›r ve genelde
inferior tiroid arter ve RLS kesiflim noktas›n›n 1 cm yukar›s›nda yer al›r.
Genellikle paratiroid bezler inferior tiroid arterden beslenirken, superior
tiroid arter superior paratiroidlere dallar verebilir.18-20 Paratiroid glandlar
tan›nd›ktan sonra beslenmesini bozmayacak flekilde, inferior tiroid arter
mümkün oldu¤unca distalden (tiroid kapsülüne yak›n) ba¤land›ktan son-
ra laterale devrilir (fiekil 10.4). Bezin kanlanmas›n›n bozuldu¤u durumlar-
da; paratiroid dokusu ile ya¤ dokusu ve lenf nodlar›n› birbirinden ay›rt
edebilmek için ameliyat s›ras›nda frozen (donuk kesit) gönderilmeli ve
paratiroid dokusu oldu¤u kesinleflti¤i durumlarda ön kola veya sternokle-
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idomastoid kas içine ototransplantasyon yap›lmal›d›r. Paratiroid dokusu-
na hiç rastlanmaz ise ç›kar›lan tiroid spesimeni üzerinde aranmal› ve fro-
zen ile teyit edilirse kas içine implante edilmelidir. Prensip olarak; her gö-
rülen paratiroid bezine, vücuttaki son paratiroid beziymifl gibi titizlikle
davran›lmas› gereklidir. Çünkü di¤er paratiroidleri görülüp korunabilece-
¤inin garantisi yoktur.21,22 Özellikle inferior paratiroidlerin anatomik var-
yasyonlar› çok oldu¤u için e¤er diseksiyon esnas›nda görülmezse, bulmak
için afl›r› diseksiyondan kaç›n›lmal›d›r. 

RLS ve inferior tiroid arter ortaya konduktan sonra alt kutbun damar-
lar› ve istmus alt›ndaki vasküler yap›lar ba¤lan›r. ‹stmus trakean›n ön yü-
zünden serbestlefltirilir. E¤er lobektomi ve istmusektomi planland› ise ist-
mus karfl› lob ile birleflti¤i yerden kesilir. Bu s›rada piramidal lob varl›¤›
kontrol edilir. Piramidal lob varsa istmusla birlikte tam olarak ç›kar›lmal›-
d›r (Resim 10.5). ‹stmus kesildikten sonra hemostaz› sa¤lamak için geride
kalan tiroid dokusu sütüre edilir. Ç›kar›lan spesimen, üzerinde olas› para-
tiroid bez varl›¤› aç›s›ndan incelenmelidir. Ameliyat›n sonunda anestezi
uzman›na hastaya yüksek bas›nçl› ventilasyon yapt›rmas› söylenerek ope-
rasyon lojunda aktif kanama oda¤› aç›s›ndan kontrol edilmelidir.

Kapama iflleminden önce hastan›n omzunun alt›ndaki yast›k gerginli-
¤i azaltmak amac›yla çekilir ve infrahyoid kaslar orta hatta gevflek olarak
kapat›l›r. Operasyon lojuna cerrah›n tercihine göre, Hemovac veya penro-
se dren yerlefltirilebilir. Operasyon lojunda kanama olmad›¤›ndan emin
olundu¤u durumlarda hiç dren yerlefltirmeyen cerrahlar da vard›r. Cilt al-
t› vicryl, insizyon hatt› naylon sütür materyali ile subkütiküler sütürasyon-
la kapat›lmal›d›r. Unutulmamal›d›r ki, orta hatta, simetrik, mümkün oldu-
¤unca küçük ve skars›z sütür hatt› hasta aç›s›ndan en önemli cerrahi bafla-
r› kriterlerinden bir tanesidir. 
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Son y›llarda geliflen teknolojiyle birlikte konvansiyonel cerrahide elek-
trokoagülasyon ve sütür ligasyon teknikleri yerine damar klipsleri, ultra-
sonik enstrümanlar daha s›k kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Elektrokoagülas-
yon ile hemostaz s›ras›nda 150 ila 400 °C gibi yüksek ›s› ve 2.5-4 mm2 ala-
na termal etkiden dolay› RLS ve paratiroid gibi yap›larda hasar oluflturma
riski vard›r.23 Ultrasonik harmonik b›çak ise 50 ila 100 °C gibi daha düflük
derecelerde koagülasyon yapmaktad›r.1 Ayn› zamanda tiroidin büyük da-
marlar› da bu cihazla koagüle edilebildi¤i ve ligasyona gerek kalmad›¤›
için, operasyon süresi de önemli ölçüde k›sal›r. Özellikle küçük insizyon-
la yap›lan endoskopik tiroidektomi tekniklerinde harmonik b›çak rutin
olarak kullan›lmaktad›r çünkü küçük insizyondan ligasyon yapmak müm-
kün de¤ildir.

Minimal invazif tiroidektomi yaklafl›mlar› son dekatta giderek yayg›n-
laflm›flt›r. Son dönemde yap›lan yay›nlar›nda Miccoli ve ark.,11 minimal in-
vazif video yard›m› ile tiroidektomi endikasyonlar›n›; en büyük çap› 35
mm alt›ndaki nodüller ve hacim olarak 30 ml alt›nda tiroid bezi olan, bo-
yun cerrahisi veya boyuna radyoterapi öyküsü olmayan, küçük tiroid pa-
piller karsinomu olan, RET gen mutasyonu tafl›y›c›s› olan hastalar olarak
bildirmifllerdir. Kesin kontrendikasyon olarak ise; papiller tiroid karsino-
mu d›fl›nda malignensi ve lenf nodu metastaz› veya preoperatif demons-
tre edilmifl infiltre tümörü olan hastalar olarak belirtmifllerdir. Minimal in-
vazif yöntemlerde boyundaki insizyon skar›n›n küçük olmas› aç›s›ndan
kozmetik avantaj mevcuttur. Komplikasyon oranlar› aç›s›ndan geleneksel
tiroid cerrahisine göre farkl›l›k olmad›¤› ve postoperatif a¤r›n›n daha az
oldu¤u belirtilmektedir.24,25 Operasyonda harmonik b›çak veya benzeri
cerrahi aletler (ligasure, biclemp) kullan›lmas› flartt›r. Ayr›ca son y›llarda
özellikle Asya’dan yap›lan yay›nlarda26,27 transaksiller robotik tiroidektomi
tekni¤i tariflenmifltir. Bu tekni¤in avantaj› ise, servikal insizyonun olma-
mas›d›r. 
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Tiroidektomi operasyonu sonras› rezidüel tiroid dokusunun kalma ih-
timali olan bölgeler aras›nda; Berry ligaman› seviyesi, piramidal lob bölge-
si, paratiroid bezlerin çevresi ve tiroid üst polü civar› (pedikül ba¤lanma
s›ras›nda arter ve venin ayr› ayr› ba¤lanmamas› sebebiyle) say›labilir. ‹yi
diferansiye tiroid karsinomunda radyoaktif iyot tedavisinin baflar›s› için
geride mümkün oldu¤unca az tiroid dokusu b›rak›lmal› hatta hiç kalma-
mal›d›r (Resim 10.2).

Sonuç olarak tiroid cerrahisinde; her lobektominin ileride total tiro-
idektomiye gidebilece¤i ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r. Hangi tiroidektomi tek-
ni¤i kullan›l›rsa kullan›ls›n de¤iflmez kural; yap›lacak minimal tiroid cerra-
hisinin tek tarafl› total tiroid lobektomi ile birlikte istmusun al›nmas›d›r.
Operasyon s›ras›nda sadece rekürren siniri koruman›n tek bafl›na baflar›
kriteri olmad›¤› beraberinde mutlaka paratiroidlerin de korunmas›n›n ge-
rekti¤i bilinmelidir. Ç›kar›lan spesimen mutlaka paratiroid yönünden in-
celenmelidir. Superior laringeal sinir görülmeye çal›fl›l›r ancak mutlaka
görülmesi flart de¤ildir. Her tiroid cerrahisinde paratrakeal bölge mutlaka
kontrol edilmeli, flüpheli lenf bezi saptand›¤›nda mutlaka frozen inceleme
sonucuna göre gerekirse total tiroidektomi ve/veya santral kompartman
diseksiyonu yap›lmal›d›r. 
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Tarihçe

Paratiroid bezin varl›¤›n› ilk keflfeden ‹ngiliz anatomi Profesörü Sir
Richard Owen’d›r. 1852 y›l›nda bir gergedan›n post-mortem incelemesin-
de paratiroid bezin varl›¤›n› fark etmifltir. Bezi küçük, s›k›, sar› renk, tiroid
venlerin oldu¤u bölgede ve tiroid beze arkadan yap›fl›k bir oluflum olarak
tarif etmifltir. 1877 y›l›nda Sandström köpeklere yapt›¤› otopsilerde tiroid
bezin arkas›nda paratiroid bezlerinin oldu¤unu bildirmifl, daha sonra yap-
t›¤› di¤er hayvan ve insan otopsilerinde de bu bezin varl›¤›n› görmüfltür
ve ‘glandulae parathyroideae’ olarak isimlendirmifltir.1 Bu bulgusunu ya-
y›nlamak istemifl fakat makalesi çok uzun oldu¤u gerekçesiyle ilk baflta
reddedilen yaz› 1880 y›l›nda yay›nlanm›fl, 1938 y›l›ndaysa ‹ngilizceye çev-
rilmifltir.1 Billroth’un asistan› olan Wolfer,2 1879 y›l›nda ilk defa total tiro-
idektomi sonras› tetani oluflumunu fark etmifl, bunun tiroid bezin al›nma-
s›na ikincil beyin hiperemisine ba¤l› oldu¤unu, detoksifikasyon teorisini
ortaya atm›flt›r. Wolfer tiroid/paratiroid bezlerin kandan toksinleri temiz-
ledi¤ini iddia etmifl, tiroidektomi sonras› toksinler temizlenemedi¤i için
de tetani ve konvülziyon olufltu¤unu iddia etmifltir.2 Tetaninin paratiroid
bezin fonksiyon kayb›na ba¤l› oldu¤unu 1891 y›l›nda Frans›z fizyolog
Gley ispatlam›flt›r. Hayvan deneylerinde tiroidi sa¤lam b›rakarak paratiro-
id bezlere hasar vermifl ve tetani gözlemlemifl farketmifltir.2 Bu tarihten
sonra yap›lan tiroidektomilerde, paratiroidin korunmas›na özen gösteril-
mifltir. Askanazy,3 1904 y›l›nda osteomalazisi olan bir hastan›n otopsisin-
de tiroid beze yap›fl›k 4 cm’lik bir tümör saptam›flt›r. Viyanal› bir patolog
olan Erdheim,4 1906 y›l›nda kemik hastal›¤› olanlar›n paratiroid bezlerin-
de, histolojik ve morfolojik de¤ifliklikler oldu¤unu görmüfl ve kemik has-
tal›¤›yla paratiroid bezi aras›nda bir iliflki olabilece¤inden flüphe etmifltir.
Fakat primer patolojinin kemikte oldu¤unu, paratiroid bezlerin ikincil ola-
rak büyüdü¤ünü düflünmüfltür,4 bu yüzden o dönemde kemik hastal›¤› ya
da palpabl paratiroidi olan bir çok kifliye paratiroid bez transplante edil-
mifltir. Mac Callum ve Voegtlin,5 1909 y›l›nda ekzojen kalsiyum ya da para-
tiroid ekstresi ile tetaninin düzeldi¤ini keflfetmifllerdir. Schlagenhauer
1915 y›l›nda Viyana’da bir kongrede tek bir paratiroid bez büyükse bu be-
zin ç›kart›lmas› gerekti¤ini bildirmifltir.6

Paratiroid
Hastal›klar›n›n Cerrahi
Tedavisi

Murat Ulusan, Bora Baflaran, Serkan Orhan, Günter Haf›z

11. Konu



Felix Mandl,2 1924 y›l›nda paratiroid fizyolojisinin yanl›fl anlafl›ld›¤›n›
anlam›fl ve ilk paratiroidektomiyi yapm›flt›r: Albert Gahne isimli bir tren
kondüktörü 1921 y›l›nda kemik ve kas a¤r›lar›ndan yürüyemez hale gelir,
1924 senesindeyse düflme sonras› femur k›r›¤› olunca Dr. Mand’a baflvu-
rur. Mandl hastada kompansatuar paratiroid hastal›¤› oldu¤unu düflünüp
hastaya önce paratiroid ekstresi verir, düzelme olmay›nca kaza sonucu
ölen birinden ald›¤› taze paratiroid ekstresini transplante eder, yine bul-
gular düzelmeyince hastay› opere etmeye karar verir ve bir paratiroid tü-
mörü ç›kart›r. Hastan›n operasyon sonras› hemen bulgular› düzelir ve tek-
rar yürümeye bafllar. Bir süre sonra hastal›¤›n tekrarlamas› üzerine tekrar
operasyona al›nan hasta kaybedilir.

Gemi kaptan› Charles Martell’in 1927 y›l›nda Massachusetts Hastane-
sinde yap›lan tetkiklerinde hiperkalsemi ve yayg›n kemik demineralizas-
yonu saptan›r ve bunun hiperparatirodizme ikincil oldu¤u düflünülüp
operasyona karar verilir. Dr. E. Richardson iki kez yapt›¤› boyun eksplo-
rasyonunda normal paratiroid bez d›fl›nda bir fley saptamaz. Dr. Russel
Patterson 1929 y›l›nda New York’da üçüncü eksplorasyonu yapar fakat o
da baflar›s›z olur. Bunun üzerine 1932 senesinde tekrar Massachusetts’e
dönen Martell, Oliver Cope taraf›ndan da 3 kez opere edilir ama bunlar da
baflar›s›z olur. Harvard T›p Fakültesinin kütüphanesinde doktoruyla bir-
likte yapt›¤› araflt›rmalarda, Acta Medica Scandinavica dergisinin, 1931 y›-
l› aral›k ay›na ait bir mediasten paratiroid adenomu makalesi Martell’in
dikkatini çeker ve bunu doktoruna gösterir. Hastan›n ›srar› üzerine Cope
hocas› Churchill ile birlikte hastan›n mediasten eksplorasyonunu yapar ve
büyük bir paratiroid adenomu ç›kart›rlar. Hasta ileriki dönemde böbrekle
ilgili komplikasyonlardan kaybedilir.

Kalsiyum Hemostaz› ve Paratiroid Hormon

Paratiroid hormon (PTH) 84 aminoasitten oluflan bir polipeptittir. Pa-
ratiroid bezler taraf›ndan salg›land›ktan sonra amino(N) ve karboksi(C)
terminaline bölünür. ‘N terminali’, biyolojik olarak aktif k›s›m olmakla bir-
likte serumdan h›zla temizlenir, ‘C terminali’ ise inaktif k›s›md›r ama se-
rumda daha uzun süre kalabilir.

PTH serum ionize kalsiyum oran›n›n düflmesiyle paratiroid bezlerden
salg›lan›r, iyonize kalsiyum seviyesinin artmas›yla sal›n›m› bask›lan›r.

Ana hedef organlar›; böbrekler, iskelet sistemi ve barsaklard›r. Böbrek-
lerde kalsiyumun tübüler emilimini artt›r›rken, fosforunkini azalt›rlar. Ay-
r›ca 25-hidroksi vitamin D3 (kalsifediol)’ün 1,25-dihidroksi vitamin
D3(kalsitriol)’e dönüflümünü 1–hidroksilaz enzimi vas›tas›yla artt›r›rlar.
Kalsitriolde, barsaklardan fosfor ve kalsiyum emilimini artt›r›r. Kemik üze-
rinde yeniden flekillendirici etkisi osteoblastlar ve indirekt olarak osteok-
lastlar üzerindendir. Osteoblastlardaki reseptörüne ba¤lanarak cAMP üre-
timini sa¤lar. Osteoklastlar bu cAMP sal›n›m›ndan uyar›larak kalsiyum ve
fosfor rezorbsiyonunu artt›r›rlar. Bütün bu etkileri sonucunda serum kal-
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siyum seviyesi artarken fosfor seviyesi düfler. PTH serum kalsiyum seviye-
sinin h›zla düzeltilmesiyle ilgiliyken, vitamin D daha geç etkilerden so-
rumludur.

Kalsitoninin de kalsiyum metabolizmas›nda az bir etkisi mevcuttur, ke-
mik rezobsiyonunu inhibe eder.

Anatomi

Paratiroid bezlerin a¤›rl›¤› 40-60 mg aras› de¤iflmekle birlikte, kronik
hastal›¤› olanlarda, bayanlarda a¤›rl›k daha azalmaktad›r. Boyutlarla ilgili
veriler kesin olmamakla birlikte boyu 3-6 mm, eni 2-4 mm, geniflli¤i 0.5-2
mm, üç boyutlu ortalamalar› yaklafl›k olarak 5x3x1 mm olarak kabul edil-
mektedir. ‹nsanlar›n %80’den fazlas›nda dört paratiroid bez bulunurken,
%3’ünde üç paratiroid bez görülür.7 Dörtten fazla paratiroid ise çok nadir
görülür,7 beflinci bez ço¤unlukla mediastende, timus ya da aort ark› çevre-
sinde bulunur. Paratiroid bezler %80 olguda tiroide komflu, %10-15 olgu-
da timüs içinde, %3-5 olguda posterior mediastende, %0.5 olgudaysa para-
farengeal bölgede yerleflirler.34

Üst paratiroid bezler ço¤unlukla krikotiroid kesiflimde, rekürren sinir-
le-inferior tiroid arterin çaprazlaflmas›n›n yaklafl›k 1 cm posterolateralinde,
tiroid kapsüle yap›fl›k olarak yerleflir.7 Üst paratiroid bezler bunun d›fl›nda
nadiren retroözefageal, retrolarengeal, retrofarengeal alanda ya da tiroid
bezin içinde yerleflebilir.8. Üst paratiroid bezler rekürren sinirin derininde
yerleflim gösterirken, alt paratiroid bezler ise yüzeyelinde yerleflim gös-
terir34 (fiekil 2.3 ve 2.4). Büyüyen üst bezler trakea-özefageal oluktan afla¤›-
ya, orta mediastene veya retrofarengeal alana, do¤ru gitme e¤iliminde
olurlar. Posterosüperior mediastende görülen paratiroidler neoplastik bü-
yüme sonucu yerçekimine ve toraks içi bas›nca ba¤l› afla¤› inen üst parati-
roid bezlerdir.

Alt paratiroid bezlerin yerlefliminde daha fazla varyasyon vard›r.
Genelde rekürren sinir-inferior tiroid arter kesifliminin anteromedialinde
bulunurlar. Yar›s›ndan fazlas› tiroid bez alt kutbunun yan›nda bulunur,
yaklafl›k %30’u tirotimik ligaman ya da anterosüperior mediastende timü-
sun üst k›sm›nda, %7’si daha yukar›da karotis çevresinde, tiroid bez içinde
veya posterior 1/3 k›sm›nda, mediastendeki ana damarlar çevresinde yer-
leflebilir.9 Toraksta büyüyen alt bezler timüsle birlikte ön mediastene do¤-
ru ilerler.

Normal paratiroid bezler %80 oran›nda tek bask›n arter taraf›ndan bes-
lenirler (ço¤unlukla inferior tiroid arter).7 Bununla birlikte paratiroid bez-
ler aras›ndaki zengin anastamozlar sayesinde inferior tiroid arter kesildi-
¤inde dahi larenks, farenks , özefagus ve trakea arterleri taraf›ndan besle-
nebilirler.7 Üst paratiroid bezler %20 olguda süperior tiroid arter taraf›n-
dan beslenir. Venöz sistem ise ço¤unlukla arterleri takip ederek, tiroid
venleri vas›tas›yla internal jugular venlere dökülür. Lenfatik sistemleride
tiroid bezinki gibi paratrakeal ve derin servikal nodlara dökülür.
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Embriyoloji

Paratiroid bezler embriyolojik hayat›n beflinci haftas›nda, üçüncü ve
dördüncü farenks kesesinde oluflan primordial farenks endoderminden
köken al›rlar (fiekil 1.1). Üçüncü farenks kesesinin dorsal kanad›n›n epite-
li primordial paratiroidal bez dokusuna de¤iflim gösterirken, ventral bölü-
mü timüsa dönüflüm gösterir. Timüs afla¤›ya do¤ru inerken kuyruk k›s-
m›nda alt paratiroid bezleride sürükler. Timüs üst toraksta yerini al›rken
kuyruk bölümü geriler ve alt paratiroid bezlerde, tiroid bezin arkas›nda ve
inferiorunda son yerlerini al›rlar. Ayn› dönemde dördüncü farenks kese-
sinin dorsal kanad›n›n epiteli paratiroid bez dokusuna dönüflmeye bafllar.
Kese regrese olduktan sonra bu paratiroid bezler, kaudal migrasyon ya-
pan tiroid bezin lateraline yerleflir ve k›sa bir infero-medial iniflten sonra
tiroid üst kutup arkas›ndaki son pozisyonlar›n› al›rlar. Alt paratiroid bez-
ler bu uzun inifl nedeniyle daha s›k ektopik yerleflim gösterirler. Üst para-
tiroid bezlerin ektopik yerleflimi s›k de¤ildir.

Histopatoloji

Paratiroid bezlerin ana hücre grubu flef hücrelerdir. Bunlardaki sekre-
tuar granüller paratiroid hormonunu saklar. ‹kinci grup ise okzifilik hüc-
relerdir, mitokondriden zengin olan bu hücreler teknesyum 99m sestami-
bi taramas›nda paratiroid bezlerdeki anormal tutulumdan sorumludur. Di-
¤er hücre grubu ise intermediate hücrelerdir.

Primer hiperparatiroidizm olgular›n›n %80’den fazlas›ndan, tek bir so-
liter adenom sorumludur. Soliter adenomlar›n ço¤u flef hücre kaynakl›d›r;
burada histolojik olarak önemli bir nokta nükleer atipi paratiroid adeno-
muyla karsinomunu ay›rt ettirmez. Onkositik adenomlar ise %4 oran›nda
görülürler, daha nadir olarak da lipoadenom ve water-clear hücreli ade-
nomlar görülebilir. Atipik adenomlardaysa malignite benzeri sitolojik bul-
gular mevcuttur ve karsinomlarla kar›flabilirler; metastaz, vasküler ya da
doku invazyonu gibi malin karakterler bar›nd›rmazlar.

Paratiroid bezlerin hiperplazisi böbrek yetmezli¤ine sekonder olabile-
ce¤i gibi primer olarak parankim hücrelerinin proliferasyonu sonucuda
görülebilir. Primer diyebilmek için paratiroid hormon sal›n›m›n› tetikle-
yen uyaranlar›n olmamas› gereklidir. fief hücre hiperplazisi hiperparatiroi-
dizm olgular›n›n yaklafl›k %15’inin sebebidir. Uyaran bilinmemektedir, ai-
lesel ve MEN (multipl endokrin neoplazi) sendromuna efllik edebilir. Dört
bezinde büyümesi söz konusudur. Water-clear hücre hiperplazisi ise daha
nadir olup bayanlarda daha s›k görülmektedir. Üst bezlerin alt bezlere
oranla daha büyük olmas› dikkat çekicidir.

Paratiroid kanseri hiperparatiroidizm olgular›n›n %1’inde görülen na-
dir bir kanserdir. Bayan ve erkekte görülme s›kl›¤› eflittir. Genelde k›rkl›
yafllarda görülürler. Öncesindeki selim bir patolojiyle (kronik böbrek yet-
mezli¤i, ailesel hiperparatiroidi sendromlar›) iliflkisi tart›flmal›d›r. Morfolo-
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jik ve histolojik özellikleriyle adenomdan ay›r›m› zordur. Sadece çevre do-
kulara invazyon ve metastazla ayr›m› yap›labilir. Kalsiyum seviyesi genelde
>14 mg/dl’dir ve PTH genelde befl kattan fazla yüksektir, alkalin fosfotaz da
daha s›k yükselir. Selim patolojilere göre daha çok hiperkalsemi klini¤i ve-
rirler. Ço¤unlukla büyük tümörlerdir (>3 cm), boyun muayenesinde kitle
olarak palpe edilebilirler ve ektopik bölgelerde pek görülmezler. Yavafl bü-
yürler. Rejyonel metastaz yapabilirler ama esas olarak lokal invazif bir se-
yirleri vard›r, rekürren sinir invazyonu görülebilir. ‹leri dönemlerde akci-
¤er, kemik, karaci¤er metastaz› yapabilirler.35 Mikroskopik olarak s›k mitoz
önemli bir bulgudur ve mitozun artmas›yla prognoz düfler. Makroskopik
olarak beyaz›ms›-gri renkte, çevre dokulara yap›fl›k, oldukça sert kitlelerdir.
Operasyon sonras› rekürrensler s›kt›r ve seneler sonra bile görülebilir (en
s›k 2-5 sene içinde). Paratiroid hormon üretmeyen karsinomlar çok nadir-
dir. Hastalar›n ana ölüm sebebi hiperkalsemiye ba¤l› komplikasyonlard›r.35

Befl y›ll›k sa¤kal›m %85, on y›ll›k sa¤kal›msa %49 civar›d›r.36

Görüntüleme

Görüntüleme yöntemleri PHPT tan›s›n› koymaktan ziyade anormal ça-
l›flan bezi, yerini, adetini belirlemede faydal›d›r. PHPT tan›s› biyokimya ile
konulur. Frozen incelemeyle hiperfonksiyone paratiroid dokusuyla, nor-
mal paratiroid dokusu ayr›m› yap›lamad›¤›ndan preoperatif lokalizasyon
çal›flmalar› çok önemlidir. Birçok görüntüleme yöntemi olmas›na ra¤men
özellikle adenomlar›n preoperatif yerinin belirlenmesinde sintigrafi ana-
tomik görüntüleme yöntemlerine göre en fazla tercih edilen yöntemdir.

Sintigrafi

Birçok ilaç ve teknik kullan›labilse de, en çok 99mTc-sestamibi paratiro-
id görüntülemesinde tercih edilmektedir. 99mTc-sestamibi lipofilik bir kat-
yondur ve mitokondride tutulur. Paratiroid dokusunda da yüksek oranda
mitokondri bulunmas› nedeniyle tiroid beze göre daha fazla tutulum sap-
tan›r. Adenomlardaki artm›fl vaskülarite ve mitokondri say›s› 99mTc-sesta-
mibi sal›n›m›n› yavafllataca¤›ndan normal paratiroid dokusuna göre de
daha uzun süre tutulum olur.10 Sestamibi tek ya da multiple adenom, hi-
perplazi, ektopik bez tespiti yapabilir. Hiperparatiroidizme yol açan tek
bir adenomun tespitinde sensitivitesi %88 11, spesifitesi de %90 civar›d›r.
Yanl›fl pozitiflik oran› %8-20 aras›d›r.32 Çift adenomlar›n yaklafl›k %27’si,
hiperplastik bezlerin de %55’i kaç›rabilir.27 Sestamibi’nin lokalize edeme-
mesinin ana sebepleri; iki santimden küçük adenomlar, solid tiroid nodül-
leri, tamamen flef hücrelerden oluflan bir adenom varl›¤› , birden çok bez
hastal›¤›d›r. 99mTc-sestamibinin kullan›ld›¤› birçok teknik bulunmaktad›r.
Enjeksiyon sonras› bir ya da iki zaman aral›¤›nda (tek/dual faz) görüntü-
leme yap›labilir, ayr›ca iki boyutlu planar ya da üç boyutlu tek foton emis-
yon bilgisiyarl› tomografi (SPECT) teknikleri kullan›labilir. SPECT yöntemi
planara göre tek paratiroid adenomunu tespit ve lokalize etmede üstün-
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dür, ayr›ca küçük ve tiroid arkas› yerleflen adenomlar› da tespit edebilir.12

SPECT/BT üç boyutlu görüntü vermesiyle paratiroid kitlesinin çevre do-
kularla ve tiroid bezle iliflkisi hakk›nda da bilgi verir. Mediastende ya da ti-
roid bez içinde yerleflen paratiroid adenomu tan›s›nda de¤erlidir. 

Yüksek Rezolüsyonlu Ultrason

Ucuz, invazif olmayan ve basit bir yöntemdir. Büyümüfl paratiroid bez-
lerini ve çevre dokularla olan iliflkilerini gösterir. Multiple adenomlar›, hi-
perplazileri , ektopik yerleflimleri, efllik eden tiroid patolojilerini, intratiro-
id bez varl›¤›n› tespit edebilir. Retroözefageal, retrotrakeal, retrosternal ve
derin mediastende yerleflen adenomlar› tespit edemez. Adenomlar tipik
olarak hipoekoik, tiroid bez arkas› yerleflmifl bir kitle görüntüsü verir, kal-
sifikasyon pek görülmez. Tiroid nodülleri, adenopatiler yanl›fl pozitif so-
nuca yol açabilir, yanl›fl pozitiflik oran› yaklafl›k %15’dir.13 Mediastenin ve
fonksiyonun de¤erlendirilememesi dezavantaj›d›r.

Bilgisayarl› Tomografi (BT) 

MRG’e göre sensitivitesi düflüktür, ektopik yerleflimli adenomlar›n tes-
pitinde ve anatomik detay› görmede faydal› olsa da normal lokalizasyon-
daki adenomlarda daha az etkilidir. Yanl›fl pozitiflik oranlar› yüksek oldu-
¤undan s›k kullan›lmaz.14

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

BT’den üstündür. Adenomlar›n T1’de düflük, T2’de yüksek sinyal in-
tansitesi mevcuttur. Ektopik lokalizasyonu tespitinde ve revizyon olgular-
da faydal›d›r. Sensitivitesi %80 civar›d›r.14 Büyük adenopatiler yanl›fl pozi-
tifli¤e yol açabilir.

PET, PET/BT

Persistan ya da rekürren olgularda di¤er görüntüleme yöntemleri ba-
flar›s›z oldu¤unda kullan›labilir. Tiroidin de tutulum yapmas› de¤erini dü-
flürmektedir.

Arteriografi ve selektif venöz PTH örnekleme gibi invazif yöntemler
de mevcuttur. Daha önceki eksplorasyonlar› baflar›s›zl›kla sonuçlanan ol-
gular d›fl›nda bu yöntemlerin pek kullan›m› yoktur.28

Sestamibi ve ultrason hastalar›n ço¤unun tan› ve lokalizasyon tespitin-
de yeterli olmaktad›r. ‹ntraoperatif olarak da ultrason ya da sestamibi kul-
lan›labilmektedir.

Cerrahi Tedavi

Üçüncü uluslararas› asemptomatik primer hiperparatiroidizm semine-
rinde cerrahi indikasyonlar gözden geçirilmifltir.15 Biyokimyasal olarak pri-
mer hiperparatiroidizm tan›s› al›p semptom veya bulgular› olan her hastaya
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cerrahi tedavi uygulanmal›d›r, bu konuda tart›flma yoktur. Yap›lan ko-

hort18,19 çal›flmalarda, semptomatik primer hiperparatiroidi olgular›nda pa-

ratiroidektomi yap›lmas› kemik dansitesini artt›rmakta,23 k›r›klar› azaltmak-

ta, kognitif fonksiyonlar› düzeltmekte,22 böbrek tafl› s›kl›¤›n› azaltmakta,24

kardiyovasküler riskleri düflürmektedir.25 Asemptomatik olgularda ne za-

man cerrahi uygulanmas› gerekti¤iyse tart›flmal›d›r, seminerde bu konuda

al›nan kararlar›n eski al›nan kararlarla karfl›laflt›r›lmas› Tablo 1 ve Tablo 2’de

özetlenmifltir.26 Primer hiperparatiroidizmin ana sebebi adenomlar oldu-

¤undan eksplorasyon ve adenomun ç›kart›lmas› >%95 olguda tedavi edici-

dir. Primer hiperplazi olgular›nda tedavi subtotal paratiroidektomidir. Bu

hasta grubunda kalan doku ve bu dokunun aktivitesi cerrahinin baflar›s›n›

belirledi¤inden, tedavi oran› adenom cerrahisindekinden daha düflüktür.20
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KMD: Kemik mineral dansitesi
* Medikal takip çeflitli nedenlerden yap›lamayacak olan hastalarda da cerrahi endikasyonu vard›r. 
** Baz› doktorlar hala 24 saat idrar kalsiyum at›l›m›n›n >400 mg üstü olmas›n› cerrahi endikasyon kabul etmektedir. 
*** Lumbar bölge, femur boynu, tüm kalça kemi¤i, radiusun 1/3'ü.

Serum kalsiyum 1–1.6 mg/dl 1.0 mg/dl 1.0 mg/dl
(>normalin üst (0.25–0.4 mmol/lt) (0.25 mmol/lt) (0.25 mmol/lt)
limitinde) 

24 saatlik idrarda >400 mg/gün >400 mg/gün - **
kalsiyum (>10 mmol/gün) (>10 mmol/gün)

Kreatin klerensi %30 azalma %30 azalma <60 ml/dakika 

Yafl (sene) <50 <50 <50

KMD Ön kol Z-skor T-skor <–2.5 T-skor <–2.5 herhangi bir
<–2.0 herhangi bir yerde*** ve/veya k›r›lgan

yerde*** kemik hikayesi

Tablo 11.1. Asemptomatik primer hiperparatiroidi olgular›nda cerrahi endikasyonlar›nda eski ve yeni
yönergelerin karfl›laflt›r›lmas›.*26

* Lumbar bölge, femur boynu, tüm kalça kemi¤i, radiusun 1/3’ü.

Serum kalsiyum Alt› ayda bir Alt› ayda bir Y›lda bir

24 saatlik idrarda kalsiyum Y›lda bir - -

Kreatin klerensi Y›lda bir - -

Kemik dansitesi Y›lda bir (önkol) Y›lda bir (3 bölge)* Her 1-2 sene (3 bölge)*

Serum kreatin Y›lda bir Y›lda bir Y›lda bir

Abdomen röntgeni Y›lda bir - -
(±ultrason)

Tablo 11.2. Cerrahi uygulanmayan asemptomatik primer hiperparatiroidi olgular›ndaki eski ve yeni yö-
nergelerin karfl›laflt›r›lmas›.26



Menapoz sonras› bayan popülasyonda kemikle ilgili problemler daha
fazla olaca¤›ndan ameliyat konusu daha erken düflünülmelidir. Bununla
birlikte takip problemi olacak hastalarda da cerrahi ön plana al›nabilir.

Birçok cerrahi paratiroidektomi tekni¤i olmakla birlikte en eski ve s›k
kullan›lan teknik genel anestezi alt›nda bilateral eksplorasyon tekni¤idir.
Özellikle deneyimli cerrahlar›n elinde baflar› oran› yüksektir. Komplikas-
yon oran› ise di¤er tekniklere göre daha fazlad›r (%1-3).29 Preoperatif lo-
kalizasyon tekniklerinin geliflmesi, intraoperatif gamma probe ve h›zl›
PTH ölçümü, endoskopinin iflin içine girmesiyle minimal invaziv teknik-
ler art›k s›kça kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Günümüzde bilateral eksploras-
yon: multiple gland hiperplazisinde, ailesel sendromlarda, preoperatif gö-
rüntüleme yöntemleriyle yeri tam tespit edilemeyen olgularda, baz› reviz-
yon olgular›nda, sekonder ve tersiyer hiperparatiroidizm olgular›nda
özellikle tercih edilir.32 Bafl-boyun bölgesine radyasyon hikayesi ya da lit-
yuma ba¤l› hiperparatiroidizm olgular›nda, tiroid patolojisi olan olgularda
da bilateral eksplorasyon daha uygundur.

Cerrahi Teknik

Bilateral eksplorasyon genel anestezi alt›nda yap›l›r. Boyun ekstansiyo-
na getirilmelidir. Primer vakalarda profilaktik antibiyoti¤e gerek yoktur.
Suprasternal çenti¤in iki parmak üzerinden, tiroid istmus civar›ndan, yakla-
fl›k 2.5 cm‘lik Koher (alt servikal transvers) insizyonu yap›l›r, cerrahinin bo-
yutuna göre insizyonun uzunlu¤u belirlenir. ‹nsizyon sternokleidomastoid
kas›n lateraline uzanmamal›d›r. Subplatismal kranyal ve kaudal cilt flepleri
kald›r›l›p otomatik ekartörle sabitlenir. Üst flep tiroid k›k›rdak çenti¤ine, alt
flep ise suprasternal çenti¤e kadar ulaflmal›d›r. Strep kaslar ortaya konulup,
sternotiroid kasla tiroid kapsül aras› diseke edilmelidir. Bu bölgede kana-
malar olabilir, kanama paratiroid dokusunun tan›nmas›n› zorlaflt›rabilece-
¤inden hemostaza özellikle bu bölgede dikkat edilmelidir. Patolojinin oldu-
¤u düflünülen bölgeden ilk olarak bafllan›r. Orta tiroid ven ba¤lanmal›, üst
ve alt tiroid damarlara zarar verilmemelidir. Tiroid anteromediale retrakte
edilir ve karotisle tiroid bez aras›ndaki fasya aç›larak tiroid arka bölgesinde-
ki fibroalveolar doku içinde künt disseksiyonla paratiroid bezler aran›r. Ge-
nel olarak rekürren sinirin diseke edilip ortaya konmas›na gerek yoktur
ama sinirin geçti¤i bölgelerde her zaman dikkatli olunmal›d›r. Ayr›ca retro-
özefageal ya da paratrakeal alanda çal›fl›lacaksa sinir ortaya konmal›d›r.30

‹nferior tiroid arterin bulunmas› yol gösterici olacakt›r. Rekürrene zarar ver-
memek için tiroid beze yak›n diseksiyon yap›lmal›d›r. ‹lk olarak patolojik
oldu¤u düflünülen bez aranmal›d›r, preoperatif lokalize edilememiflse alt
bezler daha büyük ve anterior yerleflimli oldu¤undan ilk alt bez ortaya ko-
nulur. Alt bezler ço¤unlukla rekürren sinirle inferior tiroid arter kesiflim
noktas›n›n anteromedialinde bulunurlar. Tiroid bez üst kutbunun arka kap-
sülünde, rekürren sinirin krikotiroid kas alt›ndan girdi¤i noktan›n 1 cm ci-
var›nda da üst bez bulunur. Her iki taraftaki bezler birbirine simetrik yerle-
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flir. Normal paratiroid bezler aç›k kahverengi, adenomlar pas rengi, hiperp-
lazik bezler koyu ve tiroid bez renginde, ya¤ dokusu sar›, lenf nodlar› griye
yak›n, tiroid nodülleri ise k›rm›z›ya yak›n bir renkte olur. E¤er intraoperatif
PTH bak›lacaksa patolojik oldu¤u düflünülen beze ulafl›l›nca periferik ya da
anterior jugular venden kan al›n›p bazal PTH seviyesi ölçülür. Bez ç›kart›l-
d›ktan 10 dk sonra tekrar kan al›n›p PTH seviyesi ölçülür, bilateral eksplo-
rasyonda bu s›rada di¤er bezler aranmaya devam edilir. Hiperplazi düflünü-
lüyorsa anormal oldu¤u düflünülen son paratiroid bez de ç›kart›l›p 10 dk
sonra PTH seviyesi ölçülür. PTH seviyesinde >%50 düflüfl operasyonun ba-
flar›l› oldu¤unu gösterir. E¤er patolojik oldu¤u düflünülen bez tiroid orta
hat civar›nda ve üst bez bulunamam›flsa, bu bez üst paratiroid kabul edilip
alt bez aranmal›d›r.40 Alt bezde bulunamazsa kontralaterale geçilip orada
bezler bulunup simetri aranmal›d›r. Dört bezden biri bulunamaz ve bu be-
zin hastal›kl› oldu¤u düflünülüyorsa ipsilateralden bafllay›p ektopik lokali-
zasyonlar sistematik (1- timüs, 2- retroözefageal alan, 3- karotis k›l›f›, 4- tiro-
id lobektomi 5- mediasten eksplorasyonu) olarak taranmal›d›r.40 Normal ol-
du¤u düflünülen paratiroid bez için bu taramay› yapmaya gerek yoktur.

Paratiroid bez diseksiyonu s›ras›nda vasküler anatomiye sayg› göste-
rilmelidir. Üst paratiroid bez diseksiyonuna süperolateralden bafllanmal›,
çünkü damarlar› daha çok inferior arterden yukar› do¤ru uzan›rlar. Alt
bezlerde ise damarlar üst taraftan gelece¤i için diseksiyona kaudal k›s›m-
dan bafllanmal›d›r. Bezin vasküler pedinkülünün en son ba¤lanmas› sabit
bir doku olaca¤›ndan çevre dokularda s›yr›lmas›n› kolaylaflt›r›r.40

Anormal bez bulundu¤unda patolojiye gönderilebilir ve ayn› tarafta
ikinci bezin araflt›r›lmas› yap›l›r. E¤er ikinci bezde patolojik olarak anor-
mallik varsa hiperplazi aç›s›ndan dört bezde incelenmeli ve subtotal
(31/2) paratiroidektomi yap›lmal›d›r. B›rak›lan beze klips konulmas›nda
fayda vard›r sekonder cerrahi de kolayl›k sa¤lamas› aç›s›ndan. Yeni intra-
operatif lokalizasyon yöntemleri sayesinde günümüzde operasyon s›ra-
s›nda çok fazla biyopsiye gerek kalmamaktad›r.

Kanama kontrolü yap›l›p, e¤er sahada kalan paratiroid bezlerden kan-
lanmas› bozulmufl olan varsa, servikal kaslara ya da ön kola çevresine bir
klips konularak implante edilir. Ototransplant yap›lmadan önce bezin bir
k›sm› frozena yollan›p paratiroid dokusu oldu¤u teyit edilmelidir, strep
kaslar birbirine yaklaflt›r›l›r, dren konulur, cilt-ciltalt› kapat›l›p operasyona
son verilir.

Paratiroid dokusuna çok nazik davran›lmal›d›r, direkt olarak bezi tut-
mak yerine çevre ya¤l› dokulardan tutulmal›d›r, hastal›kl› paratiroid doku-
sunun kapsülü parçalan›p boyun bölgesine da¤›lmas› durumunda yayg›n
paratiromatozis olur ve bu durumun tedavisi oldukça güçtür.40

Postoperatif dönemde kalsiyum seviyesi genelde 48 saat içinde en alt
noktaya ulafl›r. Operasyondan sonraki 24 saat içinde kalsiyum seviyesi gö-
rülmelidir. Postoperatif 6. ayda ki normakalsemi cerrahi baflar› olarak nite-
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lendirilir. Ameliyat sonras› 1. ayda ve 6. ayda total kalsiyum ve PTH seviye-
si bak›lmal›d›r.

Bilateral servikal eksplorasyonla >%95 tedavi baflar›s› mevcut olmas›na
ra¤men hiperparatiroidizmin >%90 olguda tek bir adenomdan kaynaklan-
mas›, preoperatif ve intraoperatif tan› yöntemlerinin geliflmesi cerrahlar›
tek tarafl› boyun eksplorasyonuna yönlendirmifltir. Preoperatif tek bir bez
hastal›¤› tespit edilen olgularda tek taraf› eksplore eden üç teknik mevcut-
tur. ‹lki, sestamibi ile yeri bulunan oda¤›n oldu¤u tarafta unilateral eksplo-
rasyon yap›l›r. Anormal bezin bulundu¤u anda hastadan periferik kan al›-
narak PTH düzeyi tespit edilir. Hiperfonksiyone oldu¤u düflünülen odak
ç›kart›ld›ktan 10 dakika sonra tekrar PTH düzeyi bak›l›r. PTH yar› ömrü 5
dakikan›n alt›nda oldu¤u için, ikinci bak›lan de¤erin >%50’den fazla düfl-
mesi do¤ru oda¤›n ç›kart›ld›¤› anlam›na gelir ve operasyon sonland›r›l›r,31

e¤er bu düflme sa¤lanamazsa bilateral eksplorasyon yap›lmas› gerekir.
‹kinci teknik ise operasyonu gamma prob yard›m›yla yapmakt›r. Bu tek-
nikte operasyondan 2 saat önce hastaya 99mTc-sestamibi verilir. Cerrahi po-
zisyonda, IV sedasyonla boyun ön k›sm›na gamma probla tarama yap›l›r,
tiroid istmus radyoaktivitesi bazal arka plan radyoaktivitesi kabul edilir.
Probun eflik de¤eri daha sonra bu arka plan radyoaktivitesini filtre edecek
flekilde ayarlan›r. Boyun dört kadran radyoaktivitesi hesaplan›r. Maksimal
aktivitenin oldu¤u yer iflaretlenir ve bu bölgeden 2-3 cm’lik bir insizyonla
prob k›lavuzlu¤unda diseksiyon yap›l›r. Adenom bulunup ç›kart›ld›ktan
sonra ç›kart›lan adenomun radyoaktivitesi ve operasyon sahas›n›n radyo-
aktivitesi tekrar hesaplan›r, toplam› eksizyon öncesine eflitse operasyon
baflar›l›d›r ve sonland›r›l›r. Di¤er bir de¤erlendirme tekni¤iyse ç›kart›lan
dokunun rayoaktivitesine bak›l›r, arka plan aktivitesinden >%20 ise bafla-
r›l› adenom eksizyonu kabul edilir.33 Son senelerdeyse endoskopik yön-
tem kullan›lmaya bafllanm›flt›r, bu yöntem için de tek bir bez hastal›¤› ol-
mas›, kitlenin <3 cm olmas›, tiroid bezin çok büyük olmamas› ve revizyon
vaka olmamas› gereklidir.37 Bez bulunup ç›kart›ld›ktan sonra yine PTH dü-
zeyi bak›larak operasyon sonland›r›l›r.

Çift adenom varl›¤›nda bilateral eksplorasyon gereklidir, çift adenom-
lar en s›k (%45) iki üst paratiroid bezde yer al›r, %75 olguda ikinci adenom
kontralateralde bulunur.39 fiüpheli paratiroid dokular› ç›kart›ld›ktan sonra
PTH’daki düflmeye bak›lmal›d›r. Multiple gland hiperplazisi olmad›¤›na
emin olmak için en az bir adet normal bez görülmelidir. Multiple bez hi-
perplazisi durumunda bilateral eksplorasyon yap›l›p en büyük üç bez ç›-
kart›l›r, di¤er bezinde 1/3 ya da 1/2’si b›rak›l›r. PTH seviyesi ölçülür. PTH
seviyesi hala yüksekse ektopik doku araflt›r›lmas› yap›l›r. Ailesel olgularda
multiglandüler hastal›k oran› çok yüksek oldu¤undan bilateral eksploras-
yon yap›lmal›d›r. Böbrek yetmezli¤ine sekonder hiperparatiroidizmde
cerrahi endikasyon medikal tedaviye yan›t vermeyen ilerleyici sekonder
hiperparatiroidizmdir ve tedavisi bilateral eksplorasyonla subtotal ya da
total paratiroidektomi ve ototransplantasyondur.21
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Paratiroid karsinomlar› ise lokal agresif tedavi gerektirir, kapsülüyle
beraber paratiroid dokusu ve çevre yumuflak dokular en-blok ç›kart›lmal›,
ipsilateral tiroid lobektomi, trakeaözefageal yumuflak dokular ve santral
ve paratrakeal lenfatik doku ç›kart›lmal›d›r. Tümör rekürren sinire, özefa-
gus yan duvar›na ya da strep adelelere yap›fl›k oldu¤unda bu dokular›nda
eksize edilmesi gereklidir. Lateral boyun disseksiyonu klinik ya da radyo-
lojik olarak N0 boyunda, ileri yumuflak doku tutulumu olmad›¤› sürece ge-
rekli de¤ildir. Nüksler s›kt›r ve hiperkalsemi ile daha çok prezente olurlar.
Hiperkalsemiye ba¤l› ölümleri azaltmak için nüksleri de agresif bir flekil-
de tedavi etmede fayda vard›r. Radyoterapi ve kemoterapinin yeri tart›fl-
mal›d›r.

Winston Churcill’in, 1930’lu y›llarda ünlü sözü paratiroid cerrahisini
özetler: “Paratiroid cerrahisinde baflar›, cerrah›n paratiroid dokusunu
gördü¤ünde tan›mas›na, bezlerin sakland›¤› yerleflim yerlerini bilmesine
ve bu bilgileri kullanabilecek iyi bir cerrahi tekni¤e sahip olmas›na ba¤l›-
d›r.”38
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Kullan›m Alanlar› ve Dozlar›

I131 ile radyoaktif tedavi 1940’l› y›llardan beri Graves hastal›¤› için kul-
lan›lan tedaviler aras›nda yerini alm›flt›r. ‹zotop oral yolla (kapsül içinde
veya suyla) verildikten sonra h›zla emilmekte, foliküler tiroid hücrelerin-
de konsantre olarak ayn› hücrelerde oksidasyon ve organifikasyonu ger-
çekleflmektedir. Beta partiküllerinin iyonizan etkisi ile tiroid hücreleri er-
ken inflamatuar yan›t, foliküler hücrelerin nekrozu ve vasküler oklüzyon
sonucunda parçalanmaktad›r.1 ‹lerleyen zamanlarda kronik inflammas-
yon ve fibrozis tiroid boyutunu azaltmakta ve tiroid hormon sekresyonu-
nu da engellemektedir.1,2 ‹deal olarak hastay› h›zla ötiroid hale getirecek
ancak hipotiroidiye de sokmayacak, mümkün olan en düflük doz uygulan-
mal›d›r. Doz hesaplama algoritmalar›na göre genellikle 5-15 mCi I131 kulla-
n›lmaktad›r. Retrospektif verilere göre daha genç yaflta olanlar, tiroid bo-
yutu daha büyük olanlar, ciddi tirotiksikozu bulunanlar ve daha önceden
antitiroid ilaç kullan›m› olanlarda tedaviye yan›t azalabilmektedir.3,4 Bu tür
hastalara ek olarak Graves hastal›¤› nüks edenlerde ve hastal›k aktivitesi-
nin minimalize edilmesi gereken (yafll› ya da kardiyak hastal›¤› bulunan)
hastalarda daha yüksek dozlar da kullan›labilir. Fiks doz kullan›m›n›n da-
ha k›sa zamanda müdahaleye olanak sa¤lamas›, daha ekonomik olmas› ve
doz hesaplamas› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda sonuçlar aç›s›ndan fark saptanma-
mas› nedeniyle fiks dozda I131 tedavisi kullanan merkezler de vard›r.5-7

Semptomatik toksik olmayan multinodüler guatr varl›¤›nda genç has-
talarda tedavi seçene¤i cerrahi olsa da ileri yafl hastalarda, cerrahi riskin
yüksek oldu¤u durumlarda ve cerrahi tedaviyi tercih etmeyenlerde radyo
aktif iyot (RAI) da bir di¤er seçenek olarak kullan›labilir. Yap›lan çal›flma-
larda I131 tedavisi ile tiroid dokusunda 1 y›l sonra %40 küçülme8-11 gerçek-
leflirken, 3-5 y›l sonra %50-60 küçülme10 saptanm›flt›r. Tedavi sonras› etki-
nin yaklafl›k yar›s› ilk üç ayda görülmektedir.10

Radyoaktif iyot uzun y›llard›r otonom fonksiyonu olan tiroid nodülle-
rine yönelik invazif olmayan bir tedavi seçene¤i olarak kullan›lmaktad›r.
Toksik adenom otonom fonksiyona sahip bir tiroid nodülü olup negatif
feedback ile TSH supresyonuna yol açmaktad›r. Hipotalamo-hipofizer
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akstaki bu negatif feedback geri kalan tiroid dokusunda hipofonksiyona
bu nedenle de daha az iyot birikimine neden olur.12 Bu nedenle de I131 te-
davisi bu hastalarda iyi bir tedavi seçene¤idir. 

Radyoaktif iyot tedavisi y›llard›r kullan›l›yor olsa da verilmesi gereken
doz hala tart›flma konusudur. Uygulanacak dozu belirlemede iki yaklafl›m
mevcuttur; ilki tüm hastalar için fiks bir doz uygulanmas›, ikincisi ise tiro-
id boyutu ve 24 saatlik iyot tutulumuna göre doz hesaplamas›d›r. Fiks doz
de¤ifliklik gösterebilse de genellikle 185-1100 MBq (5-30 mCi) aras›ndad›r.
Doz hesaplamas› ise tiroid a¤›rl›¤›, gram bafl›na verilecek doz ve 24 saatlik
iyot tutulumu kullan›larak oluflturulan bir formül ile yap›lmaktad›r. Ancak
tiroid a¤›rl›¤›n›n gram› bafl›na verilecek radyoaktif madde dozu üzerine
de bir görüfl birli¤i yoktur.13,14

Radyoaktif iyot (I131) tedavisi iyi diferansiye tiroid karsinomu varl›¤›n-
da tiroidektomi sonras› rezidüel tiroid dokusuna yönelik ablasyon ama-
c›yla da kullan›lmaktad›r. Rezidüel dokunun ablasyonu ile nüks, metastaz
ve uzun dönem mortalitenin azald›¤›n› gösteren baz› gözlemsel çal›flma-
lar15 mevcuttur. Avrupa konsensüs raporu sonucunda uzak metastaz, tam
olmayan tümör rezeksiyonu veya nüks aç›s›ndan yüksek risk varl›¤›nda
yüksek doz (100 mCi) ile ablasyon önerilmektedir.16 Avrupa Tiroid Birli-
¤i17 25 Avrupa ülkesinde uygulanan dozlar›n 30 ile 100 mCi aras›nda de-
¤iflti¤ini bildirmektedir. Düflük aktivite kullan›m›n›n daha k›sa izolasyon
zaman›, k›sa hastaneda kal›m süresi, çevreye ve di¤er dokulara daha az
radyasyon sal›nmas› gibi faydalar› mevcuttur. Di¤er yandan kullan›lan ak-
tivite artt›kça ablasyonun baflar› flans› artmaktad›r.

Erken Dönem Etkileri

Radyoaktif iyot tedavisinin erken dönem etkikeri genellikle hafif ve
geçicidir. Erken dönemde radyasyon tiroiditi (%3), geçici hipertirodizm
(%5), Graves benzeri hipertiroidi (%5) ve bazen de tiroid boyutunda %15-
25’lik bir art›fl görülebilmektedir.18

Tiroid Fonksiyonu Üzerine Etkileri

I131 tedavisi sonras›nda tiroid fonksiyonlar› yavaflça azalmaya bafllar.
Hastalar›n yaklafl›k %50-70 i 6-8 hasta içinde ötiroid hale gelmekte ve bu
duruma tiroid boyutunda azalma da efllik etmektedir.1,2 Bu süreçte semp-
tomlar bir beta adrenerjik antagonist ile kontrol alt›na al›nabilir. Geç dö-
nemlerde, I131 tedavisinden 5-8 y›l sonra, hastalar›n %22-58’inde hipotiroi-
di geliflebildi¤i de bildirilmifltir.18

I131 dozunun artmas›, yüksek titrede antiTPO varl›¤›, tiroid boyutunun
artm›fl olmas› erken dönemde hipotiroidi insidans›n› artt›rmaktad›r. Hipo-
tiroidi tedavinin ilk 6 ay›nda geliflirse LT4 tedavisi suboptimal dozlarda uy-
gulanmal›d›r. Birkaç ay sonraki TSH kontrolünde TSH hala yüksek ise ka-
l›c› bir tiroid hasar›ndan söz edilebilir. 
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Yafll› veya kardiyak hastal›¤› olan Graves’li hastalar için depo edilmifl ti-
roid hormonlar›n› azaltmak ve böylece tedaviyi takiben geliflebilecek tiroi-
dit sonras› hipertiroidiyi engellemek amac›yla radyoaktif iyot tedavisinden
önce antitiroid ilaç kullan›m› gerekebilir. Di¤er yandan I131 tedavisinden
önce ve sonra antitiroid ilaç kullan›m› tedavi baflar›s›zl›¤›n› artt›r›rken hipo-
tiroidi oranlar›n› azaltmaktad›r. Bu nedenle antitiroid ilaçlar›n I131 tedavi-
sinden 4 gün önce ve 1 hafta sonras›nda kesilmesi önerilmektedir. 

Tiroid Boyutu Üzerine Etkileri

Yap›lan çal›flmalarda tiroid boyutunda,özellikle tedaviden 12 ay sonra,
%58’lik (ortalama 33-44 mL) bir azalma saptanm›flt›r.2

Graves Oftalmopatisi Üzerine Etkileri 

Graves hastal›¤›nda radyoaktif iyot tedavisi oftalmopati geliflimi veya
var olan oftalmopatinin ilerlemesi ile iliflkili bulunmufltur. Yeni bir oftal-
mopati geliflimi veya var olan oftalmopatinin kötüleflme riski radyoaktif
tedaviden sonra %20 iken antitiroid ilaç kullan›m›ndan sonra %5 olarak
saptanm›flt›r.19 Sigara kullan›m›, tedaviden önceki serum T3 düzeylerinin
yüksek olmas› ve radyoaktif tedaviden sonra hipotiroidi gelflmesi artm›fl
oftalmopati riski ile iliflkilidir. Radyoaktif tedavi alanlarda rutin steroid kul-
lan›m› gerekli de¤ildir ancak göz komplikasyonlar› aç›s›ndan yüksek risk-
li hastalarda (örn. sigara kullananlarda) düflünülmelidir.

Gonadal ve Reprodüktif Fonksiyonlar Üzerine Etkileri

Radyoaktif iyot tedavisinden sonra kad›nlar›n yaklafl›k %12-31’inde
adet zamanlamas›nda de¤ifliklik oluflabilmektedir. Adetlerin geçici olarak
durmas› ise kad›nlar›n yaklafl›k %8-27’sinde görülmektedir. Differansiye ti-
roid karsinomu için kullan›lan radyoaktif iyot tedavisinden sonra uzun dö-
nemde infertilite, düflük, ölü do¤um, 1 y›ll›k neonatal mortalite ve konjeni-
tal malformasyonlarda art›fl saptanmayan çal›flmalar bulunmaktad›r.20 Yine
de radyoaktif iyot alan kad›nlar›n 6-12 ay gebe kalmamas› önerilmektedir. 

Gebelik ve Radyoaktif ‹yot Tedavisi

Transplasental ve süte geçifli bulundu¤undan, fetusta da tiroid ablasyo-
nuna yol açabilece¤inden I131 gebelik ve emzirme sürecinde kesin olarak
kontrendikedir. Tedaviden sonraki ilk 6 ay içinde gebelikten kaç›nmal› ve
premenopozal kad›nlarda tedavi öncesi gebelik testi uygulanmal›d›r. 

Karsinojenez

Yap›lan çal›flmalarda radyoaktif iyot tedavisi görenlerde ve sonraki ne-
sillerde kanser riskinin artmad›¤› gösterilmifltir.21 Eksternal bafl ve boyun
›fl›nlanmas› tiroid karsinom riski ile iliflkili olsa da I131 tedavisi sonras› böy-
le bir iliflki bulunmam›flt›r.
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Radyoaktif ‹yot Tedavisi Alan Hastalara 
Yap›lmas› Gereken Uyar›lar

1. 5 gün süreyle öpüflme, tükürük bulafl›, yiyecek veya yemek gereçle-
rinin paylafl›lmas›ndan sak›n›lmal›, bulafl›klar mevcutsa bir bulafl›k
makinesinde y›kanmal›d›r.

2. 5 gün boyunca bebekler, 8 yafl›ndan küçük çocuklar ve gebelerle
yak›n temastan sak›n›lmal›d›r. 

3. Yeni do¤an bir bebek varsa emzirmemelidir. 

4. Tuvaletten sonra sifon 2 kere çekilmeli ve eller itinayla y›kanmal›d›r.

5. Bo¤az/boyun a¤r›s› geliflirse asetaminofen veya aspirin al›nmal›d›r.

6. Sinirlilik, titreme ve çarp›nt› durumunda doktora baflvurulmal›d›r.
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Tiroidin malign tümörleri diferansiye tiroid kanserleri (DTK), medul-
ler tiroid kanseri (MTK), anaplastik tiroid kanseri (ATK), lenfomalar, skua-
möz hücreli karsinom, metastatik tümörler ve nadir görülen malgniteler-
den (sarkom, plazmositom) oluflmaktad›r. Tiroid tümörlerinin tedavisin-
de radyoterapi histolojik tipine göre primer, adjuvan ve palyatif olarak
kullan›lmaktad›r. Bu bölümde tiroidin s›k görülen tümörleri diferansiye ti-
roid kanserleri, medüller karsinom, anaplastik karsinom ve tiroid lenfo-
malar› tart›fl›lacakt›r.

Diferansiye Tiroid Kanserleri 

Diferansiye tiroid kanserlerini papiller tiroid kanseri, foliküler tiroid
kanseri ve papillo-foliküler kanserler oluflturmaktad›r. Çok yavafl do¤al se-
yirleri ve yüksek lokal kontrol ve sa¤kal›m oranlar› nedeniyle bu tümörler-
de cerrahi ve TSH supresyon tedavisi d›fl›nda ek tedaviye pek ihtiyaç du-
yulmaz. Özellikle genç hastalarda uzun süreli sa¤kal›m oranlar›%100’lere
ulaflmaktad›r. Bununla birlikte lokal nüks riski yüksek olan, cerrahi sonras›
kal›nt› tümör varl›¤›nda ve rezeke edilemeyen hastal›kta e¤er tümör radyo-
aktif iyot tutmuyorsa eksternal radyoterapi (ERT) lokal kontrola katk› sa¤-
layabilir. Ayr›ca metastatik hastal›kta palyasyon amac›yla ERT kullan›l›r.

Adjuvan Eksternal Radyoterapi

Diferansiye tiroid kanserlerinin ço¤u radyoaktif iyot tuttu¤u için bu tü-
mörlerde yüksek riskli olsalar bile seçilecek radyoterapi yöntemi eksternal
radyoterapiden ziyade radyoaktif iyot (RAI) tedavisidir. Lokal nüksü etkile-
yen faktörler Tablo 1’de özetlenmifltir. ERT tümörün radyoaktif iyot tutma-
d›¤› durumlarda, yayg›n mikroskopik ya da makroskopik kal›nt› tümör var-
l›¤›nda endikedir. Ayr›ca hasta yafl›n›n 60’›n üzerinde olmas›, Hurtle hücreli
histoloji veya tümör az diferansiye odak varl›¤› eksternal radyoterapi yap›l-
mas› için risk faktörü olarak kabul edilmektedir.1-5 Lenf nodu tutulumu bir
çok tümörde lokal ve bölgesel tümör yinelemesi için önemli bir faktör olsa
da bu DTK için geçerli de¤ildir ve adjuvan radyoterapi endikasyonu de¤il-
dir. ERT’nin etkinli¤i konusunda tamamlanm›fl bir randomize çal›flma yok-
tur; tedavi karar› ço¤unlukla homojen olmayan hasta serilerine dayan›larak
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verilir. Chow ve ark. 842 olguyu içeren papiller tiroid kanseri serisinde ilave
olarak ERT uygulanan hastalarda lokal ve bölgesel kontrolun anlaml› olarak
daha iyi oldu¤unu göstermifllerdir. Alt grup analizinde ise uzak metastaz› ol-
mayan gross kal›nt› hastal›¤› bulunan grupta 10 y›ll›k lokal ve bölgesel kon-
trol oran›n›n% 24’ten% 56.2’ye yükseldi¤i (p=0.0019) görülmüfltür.6

Farahati ve ark., 1979-1992 y›llar› aras›nda tedavi edilmifl 169 nonme-
tastatik patolojik T4 olguyu incelemifl, cerrahi ve RAI tedavisi sonras› yük-
sek riske sahip 99 olguya ERT yap›lm›flt›r. Çok de¤iflkenli analiz sonucu
ERT’nin gerek lokal ve bölgesel kontrolu artt›rmada gerekse uzak metas-
tazlar›n azalt›lmas›nda etkili oldu¤u görülmüfltür. Alt grup analizinde ise
faydan›n daha çok papiller tümörlere s›n›rl› oldu¤u belirtilmifltir.7 Kanada
Princess Margaret Hastanesinde Tsang ve ark.’n›n yapm›fl oldu¤u 382 ol-
gu içeren retrospektif de¤erlendirmede de yüksek riskli, ileri yafltaki 185
hastaya ERT eklenmifl, her ne kadar ERT eklenen olgular daha kötü prog-
noza sahip olsalar da papiller histolojiye sahip hastalarda ERT’nin lokal ve
bölgesel kontrolu artt›rd›¤› gözlenmifltir.8 Geriye dönük çal›flmalar›n so-
nuçlar›n› yorumlamak oldukça zor olmakla birlikte ERT’nin en az›ndan
özellikle papiller histolojiye sahip olgularda, cerrahi ve RAI tedavisinin ba-
flar›l› olmad›¤› durumlarda lokal kontrolu sa¤lamada katk› sa¤lad›¤›n› söy-
lemek mümkündür. Britanya Tiroid Birli¤inin yay›nlad›¤› k›lavuzda yay-
g›n T4 tümörlerde hasta 60 yafl›n üzerinde ise veya ekstrakapsüler yay›l›m
var ise bilinen kal›nt› tümör olmasa bile ERT önerilmektedir. Bunun yan›n-
da ayn› k›lavuzda cerrahi sonras› makroskopik ya da yayg›n mikroskopik
kal›nt› varl›¤›nda adjuvan ERT, rezeke edilemeyen tümörlerde radyo aktif
iyot tutmuyorsa primer ERT önerilmektedir.9 NCCN (National Compre-
hensive Cancer Network) k›lavuzu ise cerrahi sonras› gross kal›nt› olan tü-
mörler radyoaktif iyot tutmuyorsa ERT önermektedir. 

Rezeke Edilemeyen veya Rekürren Tümörler

Tümörün rezeke edilemedi¤i durumlarda ve iyot tutmuyorsa geriye
kalan tedavi seçene¤i ERT’dir. O’Connel ve ark., gross kal›nt› hastal›¤› olan
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• Tiroid kapsülünü aflan tümör 

• Yayg›n mikroskopik kal›nt› tümör varl›¤›

• Hurtle hücreli histoloji

• Hasta yafl› >60

• Ekstrakapsüler yay›l›m

• Makroskopik kal›nt› tümör varl›¤›

• Az diferansiye odak varl›¤›

Tablo 13.1. Diferansiye tiroid kanserlerinde lokal nüksü belirleyen faktörler.



olgular›n%37’sinde tam yan›t ilave,%25’inde ise k›smi yan›t al›nd›¤›n› bil-
dirmifltir.6 Yan›t genellikle geç ortaya ç›kmakta, 6-8 ay› bulmaktad›r. ERT
ile RAI tedavisinin zamanlamas› da önemlidir. ERT’nin önce yap›lmas› du-
rumunda tümörün iyot tutmas› zorlaflabilir ve etkinli¤i azal›r. ‹deal olan
RAI’den 3 ay sonra ERT’nin bafllamas›d›r.1

Radyoterapi Tekni¤i ve Dozu

DTK’lerinde hedef volüm genellikle tiroid yata¤› servikal, para trakeal ve
üst mediastinal lenf nodu gruplar›n› içerir. Bu volüm ön yüklemesi fazla ola-
rak ve arkadan medulla spinalis blo¤u ilavesiyle ön-arka alanlardan 40-45
Gy ›fl›nland›ktan sonra yüksek riske sahip bölgelerde doz 60-66 Gy’e ç›k›l›r.
Radyoterapi dozu ve fraksiyonasyonunu inceleyen bir randomize çal›flma
yoktur baz› retrospektif karfl›laflt›rmalara dayanarak yüksek dozun daha et-
kili oldu¤u söylenebilir.10,11 Boyun ve mediasten bölgesinde vücut derinli-
¤inde önemli fark oldu¤u için ön-arka ›fl›nlamalarda istenilen doz da¤›l›m›-
n› sa¤lamak zordur, Özellikle medulla spinalis dozunu 45 Gy’in alt›nda tuta-
bilmek için hedef volümden ödün verilebilir bu da radyoterapi etkinli¤ini
azaltan bir durumdur. Konformal radyoterapi planlamas› ile daha iyi doz da-
¤›l›m› sa¤lamak mümkün olmaktad›r, çünkü tümör yata¤› ve bölgesel lenf
nodlar› (boyun ve üst mediastinal lenf nodu bölgeleri) hedef olarak tan›m-
lanmaktad›r, çok say›da flekillendirilmifl alanlar ve yüklemeler kullan›larak
normal dokulara (spinal kord, özofagus, larinks, oral kavite ve akci¤erler)
daha iyi koruma sa¤lanmaktad›r (Resim 1). Bunun ötesinde radyoterapi tek-
nolojisindeki geliflmeler bu hastalar›n planlamas›nda yo¤unluk ayarl› radyo-
terapi (IMRT) yap›lmas›na ve doz da¤›l›m›n›n istenen düzeye gelmesine ola-
nak sa¤lamaktad›r. Bulundu¤u bölge itibar›yla ve konkav flekli nedeniyle di-
¤er bafl-boyun kanserlerinde oldu¤u gibi IMRT tedavi seçene¤i olabilir, risk
alt›ndaki organlardan en önemli doz k›s›tlay›c› olan spinal kanal dozu mini-
muma düflürülebilir, hedef volüm kapsamas› daha iyi ve dozu daha yüksek
verilebilir. IMRT tekniklerinden SIB (simültane-integre boost) tekni¤i ile he-
def volüme ve elektif boyuna ay› sürede farkl› doz uygulanabilir. Akut yan
etkiler aras›nda konformal veya IMRT aras›nda belirgin farkl›l›k yoktur, fa-
kat risk alt›ndaki normal dokular›n ald›¤› doz konformal RT’ye göre daha
düflük oldu¤u için ve bu hastalar›n sa¤ kal›m süresi uzun oldu¤undan dola-
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Resim 13.1. Konformal
radyoterapi plan›.



y› IMRT tekni¤i di¤er. Bafl-Boyun tümörlerinde oldu¤u gibi tiroid kanserle-
rinde RT endikasyon varsa en uygun tedavilerden biridir.12 MD Anderson
Kanser Merkezinde yap›lan bir çal›flmada DTK nedeniyle ERT uygulanan
131 hastan›n 57’sine IMRT, kalan›na konformal radyoterapi uygulanm›fl, tü-
mör kontrol oranlar›nda fark olmamakla birlikte IMRT uygulananlarda geç
komplikasyonlar›n daha az oldu belirtilmifltir.12,13

Metastatik Tümörler

Ço¤u malignitede oldu¤u gibi DTK’lerinde de ERT palyasyon amac›y-
la kullan›lmaktad›r. A¤r›l› kemik metastazlar› ve yük binen kemiklerde
fraktür riskini azaltmak için radyoterapi kullan›l›r. Ayr›ca beyin metastaz-
lar›, yumuflak doku metastazlar›nda da ERT ile palyasyon sa¤lan›r. Bu tü-
mörlerin yavafl do¤al gidifli nedeniyle metastatik hastal›kta bile beklenen
yaflam süresi uzundur. Bu yüzden palyatif radyoterapide kullan›lan doz ve
fraksiyonasyon di¤er tümörlerden biraz farkl›d›r. Uzun süreli palyasyon
sa¤lamak amac›yla genellikle 20-25 fraksiyonda 40-45 Gy verilir. Uzak me-
tastaz› oldu¤u halde lokal hastal›¤›n yaratt›¤› stridor disfaji gibi bas› semp-
tomlar›n›n giderilmesinde ya da eksülsere olmufl kanamal› ve ak›nt›l› lez-
yonlar›n palyasyonunda ERT kullan›lmal›d›r.14,15

Medüller Tiroid Kanserleri

Primer tedavisi cerrahidir. RAI tedavisinin yeri yoktur. Adjuvan olarak
ERT’nin etkinli¤i gösterilememifltir. Bununla birlikte yo¤un boyun tutulu-
mu, ektrakapsüler yay›l›m varl›¤› ve mikroskopik ve makroskopik tümör
varl›¤›nda ERT kullan›lmaktad›r. Nguyen ve ark.’n›n retrospektif de¤erlen-
dirmesinde 59 MTC olgusuna boyun lenf nodu tutulumu (44 olgu), cerra-
hi s›n›r pozitifli¤i (11 olgu) nedeniyle medyan 54 Gy radyoterapi uygulan-
m›fl, lokal nüks oran›%30 olarak bildirilmifl, 24 olgunun ise hastal›k bulgu-
su olmaks›z›n yaflamakta oldu¤u belirtilmifltir.16 Lokal nüks riskinin yük-
sek oldu¤u olgularda radyoterapi ile lokal ve bölgesel kontrol art›fl› sa¤la-
nabilir ancak radyoterapinin sa¤kal›ma herhangi bir etkisi gösterileme-
mifltir.17 Cerrahi sonras› mikroskopik ve makroskopik kal›nt› tümörü olan
olgular ve rezeke edilemeyen yinelemelerde ERT kullan›lmal›d›r ancak
sa¤kal›ma katk›s› gösterilemedi¤inden radyoterapinin yarataca¤› morbidi-
te de göz önüne al›narak olgu baz›nda bireysel tedavi karar› al›nmas› da-
ha do¤ru olur. Uzak metastazlar›n a¤r› kontrolunda da ERT fayda sa¤lar.

Anaplastik Tiroid Kanserleri

Anaplastik tiroid kanserleri (ATK) h›zl› do¤al seyri, çevre yap›lara er-
ken invazyon yapmas› ve erken uzak metastaz yapmas› nedeniyle küratif
cerrahinin pek ender olarak kullan›labildi¤i bir tümör grubudur. H›zl› lo-
kal progresyon ve erken uzak metastaz s›k görülür. Tüm hastalar evre IV
olarak kabul edilmektedir, cerrahi olarak rezektabl olanlar evre IV A, bo-
yuna s›n›rl› hastal›k evre IV B, metastatik hastal›k ise evre IV C olarak evre-
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lendirilir.18 Smallridge ve ark.’n›n yapm›fl oldu¤u derlemede 1771 hastada
medyan yaflam süresi 5 ay 1 y›l, sa¤kal›m oran› ise%20 olarak hesaplanm›fl-
t›r.18 SEER verilerine göre 516 hastada 1 y›l, sa¤kal›m oran› %19.6’d›r.19 Cer-
rahi rezeksiyon s›n›rl› say›da olguda uygulanabilmekle birlikte sa¤kal›ma
katk›s› oldukça belirgindir. Rezeksiyon tam yap›lm›flsa sa¤kal›m süresi an-
laml› olarak uzundur.20,21 ATK’u tek bafl›na radyoterapi ile tedavi edildi¤in-
de baflta yan›t al›nmakla birlikte lokal kontrolu sa¤lamak pek mümkün ol-
mamaktad›r ve medyan sa¤kal›m oldukça k›sad›r.22 Radyoterapi dozu 40-
45 Gy’in üzerine ç›k›ld›¤›nda sa¤kal›m oranlar› daha uzundur.20,21 Tek ba-
fl›na radyoterapi ile uzun süreli lokal kontrol sa¤lanamad›¤›ndan eflza-
manl› kemoterapi, h›zl› tümör repopulasyonunun önüne geçmek için hi-
perfraksiyone radyoterapi araflt›r›lm›flt›r. Kim ve ark., hiperfraksiyone rad-
yoterapi ile adriamisin’i eflzamanl› olarak kullanm›fl ve 1 y›lda %68 lokal
kontrol oran› elde etmifl ancak hastalar›n ço¤u uzak metastazdan kaybe-
dilmifltir.23 Tennval ve ark. ise 55 hastada farkl› fraksiyonasyon flemalar›n›
k›yaslam›fl ve en iyi lokal kontrol oranlar›n› hiperfraksiyone akselere rad-
yoterapi ile elde etmifltir ancak sa¤kal›m oranlar› farkl› de¤ildir.24 Sonuç
olarak ATK’lerinde radyoterapi etkisi ço¤u hasta için palyatiftir. Genç yafl-
ta rezektabl tümörü olan olgular küratif amaçla tedavi edilmelidir.

Primer Tiroid Lenfomas›

Tiroid lenfomas› çok nadir görülmekle birlikte en s›k büyük B hücreli
(DLBCL) ve mucosa-associated lenfoma (MALT) görülmektedir. MALT
lenfomalar›n evre I E olmas› durumunda primer tedavisi radyoterapidir.
Her ne kadar baz› olgular total tiroidektomi ile tedavi edilse de cerrahinin
eklenmesinin bir katk›s› gösterilemifltir. Evre IE MALT lenfomalar›n teda-
visinde di¤er tiroid tümörlerinde oldu¤u gibi tiroidin yan› s›ra boyun ve
üst mediastinal lenfatikler hedef volüme dahil edilir. 30-50 Gy gibi dozlar-
la yüksek oranda kontrol ve uzun süreli sa¤kal›m mümkündür.25,26 Evre
I’den daha ileri evrelerde, büyük tümörlerde (>7 cm), diffüz B hücreli len-
fomalarda kemoterapinin de tedaviye eklenmesi önerilmektedir.27 MD
Anderson Kanser Merkezinden yap›lan bir retrospektif de¤erlendirmede
51 primer tiroid lenfomas› olgusu incelenmifl ve kemoradyoterapinin tek
bafl›na lokal tedavi (cerrahi/radyoterapi) veya tek bafl›na kemoterapiden
daha iyi sa¤kal›m oranlar›na sahip oldu¤u gösterilmifltir.28 Doria ve
ark.a’n›n yapt›¤› retrospektif derlemede, 12 seride toplam 211 evre I-IIE ti-
roid lenfomas› tan›s› alm›fl hasta irdelenmifl, en iyi lokal kontrol ve sa¤ka-
l›m›n kombine kolda daha iyi sa¤kal›m fleklinde oldu¤u gösterilmifltir.29

Kemoterapi ile tam yan›t al›nan olgularda RT dozu 30-36 Gy olurken kal›n-
t› hastal›kta 45-50 Gy’e ç›k›l›r. Sonuç olarak primer tiroid lenfomalar›n›n
tedavisinde radyoterapi önemli bir yere sahiptir. Evre IE MALT lenfoma-
larda primer tedavi yöntemidir. DLBCL’lar›n tedavisinde kemoterapi ile
kombine olarak kullan›l›r ve gerek lokal kontrol gerekse sa¤kal›ma katk›
sa¤lar.
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Toplumda %4 oran›nda görülen tiroid kanserleri her y›l yeni kanser ol-
gular›n›n %1’ini oluflturmaktad›r.1 Radyasyon tedavisinin bafl-boyun kan-
serlerinde s›k kullan›lmas›yla ve 1986 y›l›ndaki Çernobil facias›ndan son-
ra insidans›nda art›fl meydana gelmifltir. Tiroid karsinomlar›n›n %85 kada-
r›n› iyi diferensiye tiroid kanserleri oluflturur. Papiller ve foliküler kanser-
ler iyi diferensiye tiroid kanseri olarak adland›r›lmas›na ra¤men prognos-
tik faktörlerin etkisiyle agresif seyir gösterilebilmektedir. Bu prognostik
faktörler AMES (Age, Metastasis, Extension, Size) ve AGES (Age, Grade, Ex-
tension, Size) gibi k›saltmalarla adland›r›lmaktad›r. Hastan›n yafl›, grade,
ekstrakapsüler yay›l›m, tümör büyüklü¤ü, uzak metastaz varl›¤› önemli
prognostik faktörlerdir.2 Hastalar bu faktörlere göre düflük, orta, yüksek
riskli olarak ayr›ld›ktan sonra uygulanacak cerrahi giriflim planlan›r. Me-
düller ve anaplastik türler ise difensiye tiroid kanserlerine nazaran daha
seyrek ve kötü prognozludurlar. Bu birbirinden farkl› prognoz ve klinik
seyir sebebiyle uygulanacak olan cerrahi prosedürler birbirinden farkl›-
d›r.

Tiroid gland›, trakean›n ön k›sm›nda iki lobun bir istmusla birleflmesiy-
le meydana gelmifl endokrin bir organd›r. Mikroskopik incelemede foli-
küler epitel taraf›ndan çevrelenmifl kolloid doku görülür. Tiroid dokusu-
nun kanlanmas› çok zengindir. Besleyen arterler superior tiroid arter (eks-
ternal karotis arterin dal›) ve inferior tiroid arterdir (tiroservikal trunku-
sun dal›). Tiroidin venleri ise superior, middle, infrerior tiroid venleri ve
tiroid ima venidir. Superior ve middle tiroid venleri önce anterior fasiyal
vene oradan da internal jugular vene boflal›r. ‹nferior ve tiroid ima venle-
ri ise brakiosefalik vene boflal›r. 

Tiroidin lenfatik drenaj yollar›n› bilmek bize tiroid kanserlerindeki
olas› metastaz bölgelerini tahmin etmemizi sa¤lar. Tiroid alt bölümündeki
lenfatikler, inferior tiroid venini takiben prelarengeal (Delphian), pretra-
keal, paratrakeal (Level 6), alt juguler (Level 4) ve ayr›ca level 7 yani üst
mediasten lenf nodlar›na drene olur. Tiroid laterali, juguler boyunca level
2, 3, 4 bölgesine drene olur. Üst tiroid bölgesi ve istmus ise Delphian ve
orta juguler bölge (Level 3) lenf nodlar›na drene olur. Bu drenaj sebebiy-
le metastazlar›n öncelikli olarak level 6 bölgesine olabilece¤i düflünülse
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dahi beklenmedik yerlerde metastazlar görülmekte ve hasta level 6 tutulu-
mu olmaks›z›n üst, orta, alt juguler lenf nodu tutulumu ile gelebilmektedir. 

Tiroid papiller ve medüller kanserlerinde s›kl›kla boyun metastazlar›
bulunmakta ve özellikle tiroid papiller kanseri boyun kitlesi ile klinik hale
gelebilmektedir. Orta hatta bulunan ve karfl› tarafa geçen tümörlerde bila-
teral metastaz yapma riski daha yüksektir.

Tiroid Kanserlerinde Boyunun De¤erlendirilmesi

Boyunda kitle flikayeti ile gelen tiroid kanserli bir hastada kitlenin ma-
lign olup olmad›¤›n› anlamak için ince i¤ne aspirasyon biyopsisi (‹‹AB)
yap›l›r. Önceden ameliyat olmufl ve ek tedavilerini alm›fl bir hastada se-
rum tiroglobulin ve sintigrafinin yan› s›ra boyunun Ultrasonografi ile taki-
bi önerilir.3 Özellikle preoperatif klinik olarak N0 olan bir hastaya USG ya-
p›larak olas› metastazlar tespit edilir ve boyun disseksiyonu, yap›lmas› dü-
flünülen operasyona dahil edilir. Son y›llarda PET ile ilgili yap›lan çal›flma-
larda PET’in tan›daki yararl›l›¤› gösterilmifltir. 

‹yi Diferensiye Tiroid Kanserleri

‹yi diferensiye tiroid kanserleri olarak adland›r›lan tiroid papiller ve fo-
liküler kanserler tüm tirod malignitelerinin %80’ini oluflturur.4 Nodal me-
tastaz oran› literatürde %20’den %80’e kadar de¤iflen oranlarda olmas›na
ra¤men 10 y›ll›k sürvi %90’n›n üzerindedir.5 Total tiroidektomi uygulan-
m›fl hastalarda nodal rekürrens oran› da %15’in üzerinde görülür. Nodal
metastazlar›n prognoza etkisi halen daha tart›fl›lmakta olup hastal›¤›n re-
kürrensine etkisi oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. Tiroidin üst bölümünden
kaynaklananlar d›fl›ndaki tiroid kanserlerinin ilk metastaz yapt›¤› bölge le-
vel 6 olarak kabul edilir. Bu bölge paralarengeal, paratrakeal ve Delphian
nodlar›n› içerir. 

Lenf nodlar›n›n sürviye ve prognoza etkisi her zaman tart›fl›lan bir
olayd›r. Y›llar boyunca bu konuyla ilgili birçok çal›flma yap›lm›flt›r. Elde
edilen verilerin ›fl›¤›nda lenf nodu metastazlar›n›n sürviye bir katk›s› olma-
d›¤› düflünülüyordu. Bu yay›nlar dikkatle incelendi¤inde prognostik fak-
törlerin dikkate al›nmad›¤› ve yanl›fl yorumland›¤› görülmüfltür. Mazzerri
ve Jhiang’›n yapm›fl olduklar› çal›flmada servikal metastaz›n sürviyi olum-
suz yönde etkiledi¤ini sonucuna var›lm›flt›r.6 Noguchi ve ark. 2966 hasta
üzerinde yapm›fl olduklar› araflt›rmalar›nda lenf nodu metastaz›n›n ba-
¤›ms›z risk faktörü oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r.7 Tisell ve ark. santral kom-
partman disseksiyonundan sonra sürvide iyileflme oldu¤unu saptam›fllar-
d›r.8 Lenf nodu metastaz›n sürviye etkisi incelenirken hastan›n yafl›n›, me-
tastaz›n ekstrakapsüler yay›l›m› gibi faktörleri ele almak gerekir.9 Bu flekil-
de düflünüldü¤ünde örne¤in genç bir hastada boyun metastaz›n›n sürviye
bir etkisi bulunmamakta iken, yafll› bir hastada lokal nüksü artt›rd›¤› ve
sürviyi kötü etkiledi¤i anlafl›lm›flt›r.10 Tümörün büyüklü¤ü ile metastazla-
r›n yayg›nl›¤› birbirleriyle ba¤lant›l› de¤ildir.
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Klinik N0 Boyuna Yaklafl›m 

En büyük tart›flmalar N0 boyunlara nas›l yaklafl›laca¤› üzerinedir. Pa-
piller tiroid kanserlerinde yüksek oranda santral kompartman ve boyun
lateral kompartman okült metastazlar› tespit edilmifltir. Bu yüksek oran-
dan dolay› baz› cerrahlar santral boyun disseksiyonunu elektif olarak
önermektedir.9,10 Böylece ilerde oluflabilecek olas› metastaz için uygulana-
cak cerrahi s›ras›ndaki morbidite (rekürren laringeal sinir hasar›, hipopa-
ratiroidi vs.) bir ölçüde azalt›lm›fl olur. Boyun disseksiyonu yapman›n
avantajlar›; hastal›¤›n evresinin belirlenmesi, operasyon sonras›ndaki te-
davinin fleklinin belirlenmesi, tiroidektomi sonras›nda metastaz tespit
edildi¤inde yap›lacak cerrahinin zorlu¤uyla karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha kolay
bir cerrahi olmas› ve sürviye olas› olumlu katk›s›d›r.11 Di¤er yandan ise
hiçbir metastaz› olmayan bir kifliye cerrahi müdahalede bulunmak ve cer-
rahinin olas› yan etkilerini göze almak her zaman tart›fl›lan bir noktad›r. 

Mikrometastazlar›n radyoaktif iyot tedavisi ile yok edilebilece¤i ve
elektif boyun disseksiyonuna gerek olmad›¤› düflünülmekteydi. Baz› otör-
ler yafll› hastalarda papiller tiroid kanserlerinin farkl› biyolojik davran›fl
gösterdi¤ini, radyoaktif iyot tutmad›¤› ve iyot tedavisine dirençli oldu¤u
belirterek bu görüfle karfl› ç›km›fllard›r. Costa ve ark.’n›n 244 hasta üzerin-
de yapt›klar› araflt›rmalar›nda No oldu¤u klinik ve USG ile tespit edilen
hastalar ele al›nm›flt›r. Bir gruba elektif santral boyun disseksiyonu uygu-
lanm›fl olup 2. gruba uygulanmam›flt›r. Birinci gruptaki hastalar›n spes-
menlerinde %47 oran›nda metastaz tespit edilmifltir. Elektif disseksiyon
uygulanan grupta hastal›¤›n nüks oran› anlaml› derecede düflmesine ra¤-
men, hastalar›n sürvisi aras›nda anlaml› bir farkl›l›k tespit edilmemifltir.12

Bu nedenle santral boyun disseksiyonu, 45 yafl›n üzerinde, her iki lobu tu-
tan, 4 cm’den büyük ya da tespit edilmifl bir level 6’da metastaz› varsa öne-
rilmektedir. Di¤er yandan santral metastaz› olan N0 hastalara lateral bo-
yun disseksiyonu uygulamak ile uygulamamak aras›nda bir fark gözlen-
memifltir. Okült metastazlar› varsa bile bu metastazlar›n ilerleyen y›llarda
klinik hale dönüflmedi¤ini ve herhangi bir morbiditeye yol açmad›¤›n›
gösteren yay›nlar da mevcuttur. Baz› ülkelerde rutin olarakmodifiye
radikal boyun disseksiyonu (MRBD) uygulanm›fl ama yararl›l›¤› kan›tlan-
mam›flt›r. Ortak görüfl nüksü engelledi¤i fleklindedir. 

Santral Boyun Disseksiyonu

Santral boyun disseksiyonu prelarengeal, paratrakeal, üst mediasten
lenf nodlar›n›n tamam›n› içermelidir. 

Lateral Boyun Disseksiyonu (Resim 14.1) 

Papiller ve foliküler kanserlerde elektif lateral boyun disseksiyonunun
yarar›n› kan›tlayan bir veri yoktur. Özellikle papiller kanserler santral böl-
geyi tutmadan lateral boyunu atlayarak tutabildikleri için öngörülemez.

Tiroid 
kanserlerinde
boyuna 
yaklafl›m 
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N(+) Hastaya Yaklafl›m

Lateral boyun metastazlar›n›n tedavisi ‘‘Berry picking’’ten radikal boyun
disseksiyonuna kadar genifl spektrumu içermekle beraber N(+) olan bir bo-
yunda sadece metastatik lenf nodlar›n›n eksize edilmesi (Berry picking) uy-
gun bir yaklafl›m de¤ildir.13 Di¤er lenf nodlar›nda metastaz olas›l›¤› göz önü-
ne al›nd›¤›nda genifl kapsaml› bir boyun disseksiyonu uygulamak gerekir.
Preop palpabl boyun metastaz› tespit edilen hastada level 2, 3, 4, 5, 6, 7’yi
içerecek fleklide modifiye radikal boyun disseksiyonu (MRDB) yapmak ge-
rekir. Level 1’in disseksiyonu bu bölgedeki lenf nodlar›na metastaz oran›
seyrek oldu¤undan gerekli de¤ildir. Goretzki ve Simon araflt›rmalar›nda bo-
yundaki nodal nüksün engellenmesi için MRBD’nun etkili oldu¤unu tespit
etmifllerdir.14 Scheumann MRBD’nun nüks oran›n› azaltt›¤›n› ve sürviye
olumlu yönde etkiledi¤ini tespit etmifl ama endikasyon kriterlerini tespit et-
memifltir.15 Japonya’da Noguchi ve ark. 2966 hasta üzerinde yapt›klar› arafl-
t›rmada ise papiller tiroid kanserlerindende yap›lan MRBD’nun majör nodal
metastaz› olan, tiroid kapsül invazyonu olan, 60 yafl üstü kad›nlarda sürviyi
pozitif yönde etkiledi¤i tespit edilmifltir.7 Ohshima ve ark. erkek cinsiyet,
primer tümörün büyük olmas›, tümörün istmusu aflarak karfl› tarafa geçme-
si, kapsül invazyonu, çevre dokulara invazyon, büyük ve birden fazla lenf
nodu metastaz›n bulunmas›n› kontralateral nodal metastaz için risk faktör-
leri olarak belirtmifllerdir.16 Baz› araflt›rmac›lar ise bilateral metastaz yoksa
bilateral boyun disseksiyonu yapman›n gerekli olmad›¤›n› savunmufllard›r.

Boyunda öncelikle tutulan bölgeler:

Level 2: 52-60%

Level 3: 57-72%

Level 4: 41-52%

Level 5: 12-40%

Aksesuar sinir yaralanmalar› daha çok level 2b ve 5a’n›n disseksiyonu
s›ras›nda görülmektedir. Bu komplikasyonun oluflmas›n› engellemek için
bu bölgelerin disseksiyonunun gerekli olup olmad›¤› sorgulanm›flt›r. Baz›
yay›nlarda 2a tutulu oldu¤unda 2b’nin disseksiyonunun gereklili¤i, tutulu
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Resim 14.1. Modifiye radikal boyun
disseksiyonu.



olmad›¤›nda 2b’nin disseksiyonuna gerek olmad›¤› sonucuna var›lm›flt›r.
Level 5’in ise içinde bulundurdu¤u transvers servikal ve supraklavikuler
lenf nodlar›na metastaz riski yüksek oldu¤undan rutin olarak ç›kar›lmas›
gerekmektedir.17 En fazla rezidüel hastal›¤›n tespit edildi¤i bölgeler level
4, 5b ve level 2’dir.18

ATA’n›n (American Thyroid Association) lateral boyun disseksiyonu
yaklafl›m› prensipleri flunlard›r:

• Terapötik lateral boyun disseksiyonu, metastatik lateral servikal len-
fadenopatisi biyopsi ile kan›tlanm›fl olan hastaya uygulanmal›d›r.

• Rekürren hastal›¤› olan ve/veya eksternal radyoterapi alan hastala-
ra daha s›n›rl› lateral disseksiyon yap›lmas› önerilir. 

Medüller Tiroid Kanserlerine Yaklafl›m

Tiroid parafoliküler C hücrelerinden köken alan bu tümörler oldukça
agresif ve ölümcül olan kanserlerdendir. Medüller tiroid kanserlerinde ta-
n› an›nda bile %80’e varan lenf nodu metastaz› mevcuttur. Metastazlar›n
%80’i santral bölgeye, %75’i ipsilateral servikal bölgeye, %47’i ise kontrala-
teral servikal bölgeye olmaktad›r.19 Mortalitesinin çok yüksek olmas› sebe-
biyle agresif cerrahi tedavi yapmak gerekir. Ancak bu flekilde sürviyi uzat-
mak mümkündür. Metastaz oran› tümörün boyutu ve sporadik ya da aile-
sel olmas› ile iliflkilidir. Ailesel olgularda koruyucu cerrahi için en az uygu-
lanacak cerrahi giriflim total tiroidektomi ve santral boyun disseksiyonu
olmal›d›r. Bu yüksek metastaz oran›ndan dolay› lenf nodu pozitifli¤inde
bilateral MRBD ve santral boyun disseksiyonu yapmak gerekir.20 Bu flekil-
de hastal›¤›n nüks oran› ve mortalitesi azal›r. N0 boyunlarda daha s›n›rl›
disseksiyonlar (tek tarafl› MRBD) tart›fl›lm›flt›r. Hastal›¤›n agresif seyir gös-
terdi¤i ve %44 oran›nda bilateral boyunda metastaz yapt›¤› için santral bo-
yun disseksiyonuna bilateral level 2, 3, 4, 5’i içerecek flekilde bir boyun dis-
seksiyonu eklenmesi gereklili¤i savunulmufltur.19,20

Anaplastik Tiroid Kanserlerine Yaklafl›m 

Oldukça ölümcül ve tan›
an›nda bile cerrahiye imkan
vermeyecek flekilde h›zla bü-
yüyen kanserlerdendir. Tan›
an›nda tümörü rezeke etmek
genellikle imkans›zd›r. Tü-
mörün trakeaya bas›s› nede-
niyle trakeotomi uygulanabi-
lir (Resim 14.2). Erken olgu-
larda total tiroidektomi, bila-
teral boyun disseksiyonu ile
birlikte kemoradyoterapi te-
davi yöntemlerindendir. 

Tiroid 
kanserlerinde
boyuna 
yaklafl›m 
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Resim 14.2. Trakeotomi uygulanm›fl anaplastik tiroid
kanserli bir hasta (Hastan›n izni ile).
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Tiroid nodülü, toplumda s›k karfl›lafl›lan klinik bir sorundur. ‹yottan fa-
kir bölgelerde kad›nlarda %5, erkek popülasyonda %1 oran›nda görül-
mektedir.1,2 Tiroid nodüllerinin en önemli klinik sorunu, %5-10’unda tiro-
id karsinomu saptanmas›d›r. Palpe edilemeyen tiroid nodüllerinin ayn›
boyutta olan palpable nodüller ile eflit oranda malignite riskine sahip ol-
du¤u bilinmektedir.3

Tiroid kanserleri tüm kanserlerin yaklafl›k %1-1.5’ini oluflturur. Son
otuz y›lda, tüm dünyada tiroid kanseri insidans›nda art›fl mevcuttur.4,5

ABD’de epidmiyolojik veriler, 1973 y›l›na göre 2002’de tiroid kanseri y›l-
l›k insidans›nda 2.4 kat art›fl oldu¤unu göstermifltir. Buna ra¤men ayn› ça-
l›flmada, tiroid kanserine ba¤l› ölüm oran›nda art›fl saptanmam›flt›r.6

Tüm tiroid kanserlerinin %90’› iyi differansiye tümörlerdir. ‹yi differan-
siye tiroid kanserleri papiller ve folliküler tip kanserler olmak üzere bafll›-
ca iki ana histolojik tipe ayr›lmaktad›r. Papiller kanser tiroid kanserlerinin
%80’ini, folliküler kanser %10’unu oluflturur.7,8 Birkaç klinikopatolojik fark
olmas›na ra¤men, bu iki tip kanser hemen hemen ayn› prognoza sahiptir
ve prognostik olarak risk gruplar›na ayr›labilmektedir. Medüller tiroid kan-
seri yaklafl›k %5-10, anaplastik kanser ise %1-2 oran›nda görülür. Tiroid
kanserinde kullan›lan TNM s›n›fland›rmas› Tablo 15.1’de verilmifltir.

Tiroid nodülü ve differansiye tiroid kanserlerinin, tan› ve tedavisinde
multidisipliner yaklafl›m (kulak burun bo¤az veya genel cerrahi, endokri-
noloji, nükleer t›p, radyoloji, radyasyon onkolojisi) gereklili¤i tüm dünya-
da oluflmufl ortak bir görüfltür. En iyi hayat kalitesini sa¤layacak ayn› za-
manda daha etkin, daha az invazif ve daha az maliyetli tan› ve tedavi ifllem-
lerine ihtiyaç duyulmaktad›r. Uygun tedavi yap›ld›¤›nda, differansiye tiro-
id kanserinde 10 y›ll›k sa¤kal›m ≥%85 iken, uzak metastaz› olanlarda bu
oran %25-40’lara düflmektedir.9

Tüm tiroid patolojilerinin tan› ve tedavisinde cerrahinin önemi tart›fl›l-
mazd›r. Tiroid nodülü ve kanserine yönelik yap›lan cerrahide ise uygula-
nacak tiroidektomi tipi ve boyuna yaklafl›mda tart›flmalar günümüzde ha-
len sürmektedir. Tiroid patolojilerinde bu bölümde bahsedilecek tart›fl-
mal› konular afla¤›da özetlenmifltir: 

Tiroid Cerrahisinde
Tart›flmal› Konular 

Nilda Süslü, fiefik Hoflal

15. Konu



1. Tiroid nodülünde uygulanacak cerrahi yaklafl›m ne olmal›d›r?

2. Multinodüler guatrda cerrahi yaklafl›m ne olmal›d›r?

3. Differansiye tiroid kanserlerinde preoperatif tan› konulmufl ve cer-
rahi planlanm›fl ise cerrahi yöntem ne olmal›d›r?

4. Differansiye tiroid kanserlerinde preoperatif tan› konulamam›fl ve
cerrahi planlanm›fl ise, cerrahi s›ras›nda ‘donmufl kesit’ inceleme ge-
rekli midir? ‘Donmufl kesit’ cerrahiye nas›l yön verir?

5. Differansiye tiroid kanserlerinde profilaktik santral kompartman
lenf nodu diseksiyonu gerekli midir?

Tart›flmal› Konular

Tiroid cerrahisinde uygulanan çeflitli yöntemler mevcuttur.11 Bu tan›m-
lar k›saca flöyledir:

Hemitiroidektomi / Lobektomi: Patolojinin oldu¤u tiroid lobunun ek-

sizyonudur.

206

Süslü, N
Hoflal, fi

Tümör büyüklü¤ü

Tablo 15.1. Tiroid kanseri TNM s›n›flamas›.10

T0- Primer tümör oda¤› yok
T1- Tiroid içinde (intratiroidal) 2 cm’den küçük tümör oda¤›

T1a- <1 cm tümör oda¤›
T1b- 1-2 cm tümör oda¤›

T2- Tiroid içinde 2-4 cm tümör oda¤› 
T3- Tiroid içinde 4 cm’den büyük tümör oda¤› 

veya
Minimal ekstratiroidal uzan›m (örn. sternotiroid kas veya peritiroid yumuflak doku invazyonu) olan her-
hangi boyutta tümör oda¤›
T4-
T4a- herhangi boyutta ekstratiroidal uzan›m olan tümör oda¤› (subkutan yumuflak doku, larinks, trakea,

özofagus veya reküren laringeal sinir)
T4b- Prevertebral fasya, karotis arter veya mediastinal damarlara uzan›m olan ekstratiroidal tümör

T4a- intratiroidal anaplastik kanser- cerrahi olarak rezeke edilebilir
T4b- ekstratiroidal anaplastik kanser- cerrahi olarak rezeke edilemez

N0- Bölgesel lenf nodu metastaz› yok
N1- Bölgesel lenf nodu metastaz› var

N1a- Bölge 6 metastaz› (pretrakeal, paratrakeal, prelaringeal / Delphian lenf nodlar›)
N1b- Unilateral, bilateral veya kontralateral servikal veya süperior mediastinal lenf nodu 

metastaz›

M0- Uzak metastaz yok
M1- Uzak metastaz var

Anaplastik kanserlerin  hepsi T4 kabul edilir.

Uzak metastaz

Bölgesel lenf nodlar›, santral kompartman, lateral  servikal ve mediastinal lenf nodlar› olarak
s›n›fland›r›l›r.



Subtotal Tiroidektomi: Patolojinin olmad›¤› tiroid lobunun posterior

kapsülünün b›rak›ld›¤›, >1 gr tiroid dokusunun b›rak›ld›¤› cerrahidir. Tiro-

id kanseri tedavisi için yetersizdir.

Totale-yak›n Tiroidektomi: Gözle görülen tüm tiroid dokusunun al›n-

d›¤› ancak reküren laringeal sinir etraf›nda <1 gr tiroid dokusunun b›rak›l-

d›¤› cerrahidir. 

Total tiroidektomi: Makroskopik ve mikroskopik tüm tiroid dokusu-

nun al›nd›¤› cerrahidir.

Tiroid Nodülünde Uygulanacak Cerrahi Yaklafl›m Ne Olmal›d›r?

Tiroid nodülü, genellikle hasta veya klinisyen taraf›ndan farkedilen,
a¤r›s›z ele gelen kitle fleklinde bulgu verir. Öncelikle hastan›n detayl› ola-
rak öyküsünün al›nmas› ve fizik muayenesi flartt›r. Öyküde malignite aç›-
s›ndan flüphe uyand›racak tüm kriterler detayl› olarak sorgulanmal›d›r. 20
yafl alt›nda ve 60 yafl›n üzerinde olmak, erkek hasta olmak, bafl- boyun böl-
gesine radyoterapi hikayesi, birinci derece akrabalarda tiroid kanseri hika-
yesi, nodülde h›zl› büyüme, çevre dokulara kompresyon veya invazyonu
gösteren disfaji, disfoni ve hemoptizi malignite aç›s›ndan flüphe uyand›r›r
(Tablo 15.2).12

Hamming ve ark.13 taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada, flüpheli fizik mu-
ayene bulgusu (nodülde h›zl› büyüme, vokal kord fiksasyonu, çok sert no-
dül, etraf dokuya fiksasyon varl›¤›, bölgesel lenfadenopati, uzak metastaz
varl›¤›) olan hastalar yüksek riskli grup kabul edilmifl ve bu gruptaki has-
talarda nodüllerinin %71 oran›nda malign oldu¤u histolojik olarak göste-
rilmifltir. Ayn› çal›flmada 20 yafl alt› ve 60 yafl üzerinde olanlar, bafl-boyun
bölgesine radyoterapi hikayesi olanlar, erkek olanlar, soliter veya kistik
komponenti olup büyüklü¤ü 4 cm’nin üzerinde nodülü olanlar, orta risk-

Tiroid
cerrahisinde
tart›flmal› 
konular 
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Belirtiler Bulgular

Tablo 15.2. Tiroid nodüllü hastan›n de¤erlendirilmesinde, malignite yönünden flüphe uyand›ran belir-
ti ve bulgular.

H›zl› büyüme

Disfaji

Disfoni

Hemoptizi

A¤r›

Erkek hasta

<20 yafl ve >60 yafl 

Ailede tiroid kanseri hikayesi

Radyoterapi hikayesi

>4 cm nodül

Cilde ve yumuflak dokuya fiksasyon

Sert nodül

Palpable lenfadenopati

Vokal kord paralizisi



li grup olarak ele al›nm›fl ve bu grupta malignite %14 oran›nda bulunmufl-
tur. Yukar›da say›lan kriterler d›fl›nda kalan tüm hastalar düflük riskli grup
olarak tan›mlanm›fl ve malignite %11 oran›nda görülmüfltür.

Öykü ve fizik muayenenin detayl› olarak de¤erlendirilerek, risk faktör-
lerinin ortaya konmas›, tiroid nodülü nedeniyle baflvuran bir hastada no-
dülün takibinde ve tedavinin planlanmas›nda oldukça önemlidir.

Tiroid ince i¤ne aspirasyon sitolojisi (‹‹AS) günümüzde tiroid nodülle-
rinin tan›s›nda alt›n standartt›r. ‹‹AS ile benign veya malign olarak tan›m-
lanan nodüllere yaklafl›m genel olarak bilinirken, “flüpheli” veya “non-di-
agnostik” olarak raporlanan nodüllere yaklafl›m›n nas›l olaca¤› tart›flmal›-
d›r. 2009’da ‘American Thyroid Association’ taraf›ndan oluflturulan tiroid
nodülünde cerrahi endikasyonlar afla¤›da özetlenmifltir.11

1. “Benign sitoloji” varl›¤›nda ise, 6 ay aral›klarla seri USG tekrarlan-
mal›d›r. Nodül boyutu stabil ise, takip aral›klar› uzat›labilir. Takip s›-
ras›nda boyut art›fl› mevcutsa biyopsi tekrarlanmal›d›r. 

2. “Non-diagnostik” olarak rapor edilen nodüllerde, ultrasonografi
(USG) eflli¤inde biyopsi tekrarlanmal›d›r. Özellikle kistik kompo-
nenti olan nodüllerde tekrarlayan biyopsilere ra¤men tan› koyula-
mayabilir. Bu durumda yak›n takip ya da cerrahi seçenekler tercih
edilebilir. ‹‹AS ile tan› koyulamayan solid nodüllerde ise cerrahi ge-
reklidir. 

3. ”fiüpheli sitoloji” varl›¤›nda ise, sitoloji raporu e¤er ‘folliküler neop-
lazi’ ise tiroid sintigrafisi yap›lmal› ve nodülün fonksiyon görmedi-
¤i tespit edilirse cerrahi (lobektomi/total tiroidektomi) önerilmek-
tedir. S›cak nodül varl›¤›nda ise, yak›n takip veya cerrahi seçenekler
uygulanabilir. Sitoloji raporu e¤er “papiller tiroid karsinomu için
flüpheli” veya “Hurtle hücreli neoplazi” fleklindeyse, sintigrafi gerek-
li de¤ildir ve cerrahi (lobektomi/total tiroidektomi) önerilmektedir. 

4. “Malign sitoloji” varl›¤›nda ise, cerrahi gereklidir.

Multinodüler Guatrda Cerrahi Yaklafl›m Ne Olmal›d›r?

Multiple tiroid nodülü olan hastalar›n soliter nodülü olan hastalarla
malignite riski ayn›d›r.14,15. Tüm tiroid nodüllerinde mutlaka tiroid USG ya-
p›lmal› ve gland içindeki palpe edilemeyen nodüllerin de ayr›ca sonogra-
fik karakteristikleri incelenmelidir. Multiple nodül varl›¤›nda, sadece do-
minant nodülden aspirasyon yap›lmas› durumunda tiroid kanseri atlana-
bilir.14 Bir cm’den büyük iki ve daha fazla nodül varl›¤›nda tüm nodüller-
den aspirasyon yap›lmal›d›r. Nodülün büyüklü¤ü kadar sonografik karak-
teristi¤i de çok önemlidir. Mikrokalsifikasyon varl›¤›, intranodüler vaskü-
larite ve hipoekojenik patern malignite aç›s›ndan flüphe uyand›rmal›-
d›r.15,16 Boyutu küçük olsa dahi malignite düflündüren sonografi bulgular›
mevcutsa bu nodüllere aspirasyon yap›lmal›d›r. Literatürde multinoduler
guatrda önerilen cerrahi near total veya total tiroidektomidir.11
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Differansiye Tiroid Kanserlerinde Preoperatif Tan› Konulmufl 
ve Cerrahi Planlanm›fl ‹se Cerrahi Yöntem Ne Olmal›d›r?

Differansiye tiroid kanserlerinin tedavisinde cerrahi en önemli basa-
makt›r. Uygulanacak cerrahinin amac›; primer ve bölgesel hastal›¤›n era-
dikasyonu, tedaviye ikincil oluflacak morbititenin en aza indirilmesi, kan-
serin do¤ru evrelendirilmesi, rekürens ya da uzak metastazlar›n sintigrafi
ve tiroglobulin ölçümü ile saptanmas›na olanak sa¤lamas› olarak özetle-
nebilir. Uygulanacak cerrahinin seçimi, tümör büyüklü¤ü, bölgesel hasta-
l›¤›n durumu ve hasta ile ilgili risk faktörleri göz önüne al›narak yap›lma-
l›d›r. Günümüzde lobektomi, istmusektomi ve total tiroidektomi gibi de¤i-
flik cerrahi seçenekler differansiye tiroid kanserlerinin tedavisinde tart›fl›l-
maya devam etmektedir.

Differansiye tiroid kanserlerinde, kötü prognostik faktörler göz önüne
al›narak, düflük ve yüksek risk grubunda olan hastalar ve bu hastalar›n sa¤-
kal›mlar› birçok genifl seride incelenmifltir. Sonuç olarak de¤iflik klinikle-
rin oluflturmufl oldu¤u risk grubu s›n›fland›rmalar› birbirine benzer özel-
liktedir.17 Son y›llarda özellikle risk faktörlerine göre ‘düflük’, ‘orta’ ve ‘yük-
sek riskli’ olarak s›n›fland›rmalar kullan›larak, differansiye tiroid kanserin-
de uygulanacak cerrahiye karar verilmektedir. Tablo 15.3’de ‘Memorial
Sloan Kettering Cancer Center ‘ taraf›ndan oluflturulan differansiye tiroid
kanserinde risk gruplar›n›n tan›m› görülmektedir.18

Düflük risk grubundaki hastalarda, total tiroidektomiyi savunan yazar-
lar, total tiroidektominin deneyimli ellerde güvenli bir cerrahi oldu¤unu
ve karfl› tiroid lobunda gizli kalm›fl kanserin tedavisinin sa¤land›¤›n› sa-
vunmaktad›rlar.19 Ayn› yazarlar, ayr›ca radyoaktif iyot (RAI) tedavisi için
rezidü tiroid dokusu kalmamas› gereklili¤ini ve takibin total tiroidektomi
sonras›nda kontrollü flekilde yap›labildi¤ini savunmaktad›rlar. Bilimoria
ve ark.,20 50,000 papiller tiroid kanserli hastada yapt›klar› çal›flmada, 1
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Düflük risk Orta risk Orta risk Yüksek risk

Tablo 15.3. Differansiye tiroid kanserlerinde risk gruplar›n›n tan›m› (Memorial Sloan Kettering Cancer
Center).

Yafl <45 <45 >45 >45

Tümör büyüklü¤ü <4 cm >4 cm <4 cm >4 cm

Uzak metastaz M0 M1 M0 M1

20 y›ll›k sa¤kal›m (%) 99 85 85 57

Histoloji ve ‘grade’ Papiller Folliküler veya Papiller Folliküler veya 
‘high grade’ ‘high grade’ 

papiller papiller

5 y›ll›k sa¤kal›m (%) 100 96 96 72



cm’den küçük tümörü olan hastalarda, sa¤kal›m ve rekürens aç›s›ndan, ya-

p›lan cerrahiler (lobektomi veya total tiroidektomi) aras›nda fark bulma-

m›flt›r (p=0.24, p=0.83). Ayn› çal›flmada multivaryant analizler sonucu,

1cm’den büyük tümörlerde, total tiroidektominin lobektomiden istatistik-

sel olarak anlaml› düflük rekürens ve artm›fl sa¤kal›m sa¤lad›¤› gösterilmifl-

tir (p=0.04, p=0.009). Ayr›ca 1-2 cm tümörler için de lobektominin total ti-

rodektomiye göre artm›fl rekürens (%24) ve mortalite (%49) riski istatistik-

sel olarak anlaml› bulunmufltur (p=0.004, p=0.004)

Buna karfl›n lobektomiyi savunan yazarlar, düflük risk grubundaki has-

talarda rekürens oranlar›n›n düflük olmas›, karfl› lobda gizli kalm›fl olabile-

cek hastal›¤›n veya rekürenslerin cerrahi olarak tedavi edilebilece¤ini öne

sürmektedirler. Ayn› yazarlar, hayat boyunca hormon replasman tedavisi,

kal›c› hipoparatiroidi gibi risklerin, ayr›ca postoperatif RAI ablasyon teda-

visi ve serum tiroglobulin takibinin düflük riskli hasta grubunda gerekli ol-

mad›¤›n› savunmaktad›rlar.22,23 Shah ve ark.’n›n,22 yapt›klar› çal›flmada, 45

yafl üzerindeki hastalardaki intratiroidal 4 cm’den küçük differansiye tiro-

id kanserlerinde, total tiroidektomi ve lobektomi sonuçlar› karfl›laflt›r›lm›fl;

iki cerrahi aras›nda 20 y›ll›k sa¤kal›m ve lokal rekürrens aç›s›ndan istatis-

tiksel olarak anlaml› fark bulunmam›flt›r.

‘Düflük’ ve ‘orta’ risk grubundaki hastalarda, intraoperatif bulgular da

cerrahiye yön verebilir. Santral kompartman lenf nodu mevcudiyetinde,

ekstrakapsüler uzan›mda veya karfl› lobda fark edilen nodül varl›¤›nda, to-

tal tiroidektomi yap›lmas› önerilmektedir.24

Yüksek risk grubundaki hastalarda ise dünyada kabul edilen ortak gö-

rüfl total tiroidektomidir.11,24 Literatürde, yüksek riskli grupta ve orta risk

grubunda agresif histolojik subtiplerde (folliküler kanser veya ‘high gra-

de’ papiller kanser) total tiroidektomi ve postoperatif RAI tedavisi öneren

yazarlar mevcuttur.24 Orta risk grubunda ve muhtemel postoperatif RAI te-

davisi gerekecek hastalarda ise (örn. 45 yafl›n alt›nda, papiller, bölgesel ve-

ya uzak metastaz mevcut) ayn› yazarlar total tiroidektomiyi savunmakta-

d›rlar.

Biz kendi klini¤imizde, düflük riskli hastalarda preoperatif olarak has-

taya ayr›nt›l› bilgi vermekte, her iki yaklafl›m›n (lobektomi/ total tiroidek-

tomi) yap›labilece¤ini ve risklerini anlatmaktay›z. Ancak düflük riskli grup-

ta bile; e¤er her iki lobda tümör veya karfl› lobda nodül varsa, boyunda

lenf nodu varsa veya intraoperatif Bölge 6 lenf nodu mevcutsa kesinlikle

total tirodektomi yapmaktay›z. Ayr›ca radyoterapi öyküsü veya ailede tiro-

id kanseri öyküsü olanlarda total tiroidektomi uygulamaktay›z. Yüksek

risk grubundaki hastalarda ise total tiroidektomiyi önermekteyiz.
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Differansiye Tiroid Kanserinde Preoperatif Tan› Konulamam›fl 
ve Cerrahi Planlanm›fl ‹se; Cerrahi S›ras›nda ‘’Donmufl Kesit”
‹nceleme Gerekli Midir? “Donmufl Kesit”
Cerrahiye Nas›l Yön Verir?

Tiroid nodülü saptanan hastada ‹‹AS ile tan› konamam›fl veya flüpheli
olarak raporlanm›fl hastalarda, cerrahi olarak lobektomi veya total tiro-
idektomi uygulamas› da tart›flmal› bir konudur. ’Donmufl kesit’ sensitivite-
si yap›lan çeflitli çal›flmalarda %32.4-93 olarak bulunmufltur.25,26 ’Donmufl
kesit’ inceleme spesifitesi ise, %95-99 oldu¤u bilinmekle birlikte folliküler
kanserler›n %43 oran›nda ‘benign’ olarak raporland›¤›n› gösteren çal›flma-
lar da mevcuttur.27 Bunun nedeni, ‘donmufl kesit’ incelemede, folliküler
neoplazilerde kapsül invazyonu ay›r›m› yap›lamad›¤›ndan ‘folliküler kar-
sinom’ ve ‘folliküler adenom’ tan›s›n›n konmas›ndaki yetersizliktir. 

Biz kendi klini¤imizde, malignite flüphesi olan preoperatif tan› konu-
lamayan tiroid nodüllerinde lobektomiyi tercih etmekteyiz. ’Donmufl ke-
sit’ inceleme ile intraoperatif tan› konarsa ve hasta yüksek riskli grupta ise,
total tiroidektomiye geçmekteyiz. Ancak ’Donmufl kesit’ ile tan› konama-
yan hastalarda; kal›c› patolojik kesitler sonucu gerekirse tamamlay›c› tiro-
idektomi yapmaktay›z. 

Tiroid Kanserinde Profilaktik Santral Kompartman 
Lenf Nodu Diseksiyonu Gerekli Midir?

Tiroid kanserinde boyunda ilk lenfatik durak santral kompartman lenf
nodlar›d›r (Bölge 6). Papiller tiroid kanserinde tan› esnas›nda boyunda giz-
li metastaz olas›l›¤› de¤iflik çal›flmalarda %20-90 olarak gösterilmifltir.28-30 Li-
teratürde mikrokarsinomlarda (<10 mm) dahi santral kompartman lenf no-
du metastaz› %15- 65 olarak bulunmufltur.31,32 Bu yüksek gizli metastaz yüz-
desine ra¤men, servikal lenf nodu metastaz›n›n differansiye tiroid kanse-
rinde prognoza ve sa¤kal›ma etkisi halen tart›fl›lmaktad›r. 

Düflük risk grubundaki hastalarda, boyun rekürrensi %3-30 oran›nda
görülmektedir.28,33 Yüksek risk grubundaki hastalarda makroskopik bo-
yun metastaz› varl›¤›nda bile rekürrens oranlar› %60’›n alt›ndad›r.34,35 Lite-
ratürde, lenf nodu metastaz›n›n lokal rekürrens riskini art›rd›¤›n› ve sa¤-
kal›m üzerinde olumsuz etkisi oldu¤unu savunan çal›flmalar oldu¤u gi-
bi,36-38 sa¤kal›ma etkisi olmad›¤›n› gösteren çal›flmalar da mevcuttur.34,35,39

Yap›lan genifl hasta serili bir çal›flmada, 45 yafl alt›ndaki hastalarda lenf no-
du metastaz›n›n sa¤kal›m üzerinde olumsuz etkisi yokken, 45 yafl üzerin-
deki hasta grubunda sa¤kal›m üzerinde lenf nodu metastaz›n›n olumsuz
etkisi gösterilmifltir.40

Differansiye tiroid kanserinde ideal cerrahi, hastal›¤›n eradikasyonunu
sa¤layacak kadar radikal, ayn› zamanda en az morbitite oluflturacak kadar
konservatif olmal›d›r. Tiroidektomi ile beraber yap›lacak santral lenf nodu
diseksiyonunun (SLND), hipoparatiroidi ve reküren laringeal sinir hasar›
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gibi komplikasyonlar› mevcuttur (Tablo 15.4). Bu nedenle SLND yap›la-
cak hastalar›n seçimi çok önemlidir.

Günümüzde papiller tiroid kanserinde santral kompartman lenf nod-
lar›na yönelik farkl› iki cerrahi yaklafl›m uygulanmaktad›r. Selektif SLND,
preoperatif (klinik ve/veya radyolojik) veya intraoperatif saptanan anor-
mal lenf nodu saptand›¤›nda yap›lan Bölge 6 diseksiyon ifllemidir. Selek-
tif SLND’ nin amac›, bölgesel hastal›¤›n kontrolünün sa¤lanmas›, hastal›k-
s›z sa¤kal›m›n artmas› ve oluflabilecek rekürens varl›¤›nda tümörün çevre
yap›lara (trakea, özofagus, ana damarlar) bas› /invazyonuna engel olmak-
t›r.41 Özelikle Bat› ülkelerinde olmak üzere tüm dünyada ço¤u cerrah, se-
lektif SLND’i tercih etmektedir.42

Profilaktik SLND ise, klinik veya radyolojik anormal lenf nodu yoklu-
¤unda yap›lan Bölge 6 lenf nodlar›n›n temizlenmesi ifllemidir. Dünyada
halen profilaktik SLND hakk›nda kabul edilmifl ortak bir görüfl yoktur. Bu-
nun iki ana nedeni, sa¤kal›m üzerinde lenf nodu metastaz›n›n olumsuz et-
kisinin net olarak gösterilememifl olmas› ve SLND’e ba¤l› artan komplikas-
yon oran›d›r.43 Tümörün do¤ru evrelendirilmesi, postoperatif düflük tirog-
lobulin düzeyi sa¤lanabilmesi, düflük rekürens oran› nedeniyle, Do¤u ül-
kelerinde (örn. Japonya) cerrahlar, profilaktik (rutin) SLND’i savunmakta-
d›rlar.44 Yasal olarak RAI tedavisinin s›n›rland›r›lm›fl olmas› da Japonya’da
cerrahlar›n profilaktik SLND’i tercih etmesinde bir nedendir. 

Servikal lenf nodu metastaz›n›n differansiye tiroid kanserinde sa¤kal›-
ma etkisi net gösterilememifl olsa da, bölgesel rekürens riski artmakta-
d›r.35,37,38 Bölgesel rekürens önemli bir sorundur. Rekürens geliflti¤inde,
hastan›n ikincil cerrahiye sekonder morbitite riski artmakta ve hayat kali-
tesi düflmektedir. Literatürde, yüksek riskli hasta grubunda (erkek cinsi-
yet, 55’den ileri yafl, ekstratiroidal uzan›m ve >3 cm tümör- iki veya daha
fazla kriter mevcutsa) profilaktik SLND öneren yazarlar mevcuttur.44
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Santral kompartman lenf nodu diseksiyonu

Tablo 15.4. Tiroid kanserinde lenf nodu diseksiyonu komplikasyonlar›.

Hipoparatiroidi (geçici / kal›c›)

Reküren laringeal sinir hasar›

Süperior laringeal sinir hasar›

Hemoraji / Seroma

Hipoparatiroidi (geçici / kal›c›)

Hemoraji / Seroma

fiiloz kaçak

Yara yeri infeksiyonu

Sinir hasar› (aksesuar, marjinal mandibuler, sempatik, frenik, barkiyal pleksus)

Lateral boyun diseksiyonu



Biz kendi klini¤imizde, düflük risk grubundaki hastalar›n intratiroidal
kanserinde; preoperatif lenf nodu metastaz› flüphesi yok ve intraoperatif
paratrakeal lenf nodu yoksa profilaktik SLND yapmamaktay›z. Ancak
mevcut lenf nodu varl›¤›nda SLND’i cerrahi iflleme eklemekteyiz. Tiroid
kanseri tan›s› ile efl zamanl› boyun lateral bölgede palpe edilir lenf nodu
varl›¤›nda ise, flüpheli lenf nodunu Bilgisayarl› tomografi ile ayr›nt›l› de-
¤erlendirmekte, gerekirse USG eflli¤inde ‹‹AS yapmaktay›z. Nondiagnos-
tik ise, tiroidektomi s›ras›nda lenf nodundan donmufl kesit inceleme yap-
maktay›z. Donmufl kesit ile tan› konamazsa; kal›c› patolojik sonuç sonra-
s›nda gerekti¤inde lateral boyun diseksiyonu uygulamaktay›z. Yüksek
riskli hasta grubunda (ekstratiroidal uzan›m, >4 cm tümör) profilaktik
SLND uygulamaktay›z. Ayr›ca preoperatif boyun lateral bölgesinde kan›t-
lanm›fl metastaz varsa; mutlaka SLND’i lateral boyun diseksiyonu ile bera-
ber yapmaktay›z.
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Tiroid cerrahisi, cerrahinin kendisi kadar eskidir. Tiroid bezi büyüme-
si (guatr) yaz›l› tarihin ilk y›llar›ndan beri bir hastal›k olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. Guatr›n ilk tan›m› M.Ö. 2700 y›l›ndaki Çin kaynaklar›na, ilk cer-
rahi müdahale ise M.S. 500 y›l›nda Ebu Hasan Çelebi’nin kay›tlar›na kadar
dayanmaktad›r.1 Kay›tlardan cilt insizyonu sonras› nodül ekstirpasyonu
yapt›¤› anlafl›lan Ebu Hasan, yo¤un kanamayla karfl›laflt›¤›n› ancak hasta-
n›n yaflamay› baflard›¤›n› belirtmektedir. Takip eden süreçte 12. yüzy›l ‹tal-
ya’s›nda hekimlerin guatr kitlesini s›cak demirle da¤layarak veya pedikül-
lü guatr dokusunu ayakkab› ba¤›yla bo¤up kopararak tedavi etmeye çal›fl-
t›¤›n› görmekteyiz. Bu ifllemler bazen baflar›l› olsa da genellikle hastalar
kanama veya enfeksiyon nedeniyle kaybedilmekteydi. 19. yüzy›l ortalar›-
na kadar mortalitenin %50’nin üstünde seyretmesi, o dönem otörlerin “bu
operasyon hiçbir zaman mant›kl› olmad›”, fleklinde aç›klamalar yapmas›-
na sebep olmufltur.1 Sonuç olarak uzun süre cerrahi tedavi, komplikasyon-
lar› nedeniyle ancak havayolu obstrüksiyonu sonucu hayati tehlikesi olan
hastalara uygulanan bir ifllem olarak kalm›flt›r. Ancak 20. yüzy›l›n bafllar›n-
da genel anestezi ve antisepsi koflullar›n›n ilerlemesi ve hemostaz teknik-
lerinin ameliyathaneye tafl›nmas›yla mortalite %1’in alt›na inebilmifltir.1

1920’lerden itibaren literatürde art›k ifllemin mortalitesinden çok rekür-
ren laringeal sinir (RLS) hasar› ve postoperatif hipokalsemi gibi kompli-
kasyonlar›na çözüm arand›¤› görülmektedir. Günümüzde tiroid ve parati-
roid cerrahisi rutin uygulanan bir ifllemdir. Buna ra¤men cerrahi kompli-
kasyonlar›n meydana gelebilece¤i ve bunlar›n yaflam tehdit edebilece¤i
unutulmamal›d›r. ‹stenmeyen sonuçlardan kaç›nmak için komplikasyon-
lar›n zaman›nda fark edilmesi ve erken tedavi edilmesi gerekir.

Genel Komplikasyonlar

Seroma

Tiroid ve paratiroid cerrahisi sonras› seroma geliflme insidans› %0 ile 6
aras›ndad›r.2,3,4 Seroma geliflme ihtimali bilateral yap›lm›fl tiroid cerrahisin-
de, subtotal tiroidektomi veya substernal guatr eksizyonu sonras›nda daha
yüksektir.2-4 Drenaj uygulanmad›¤›nda seroma geliflme insidans›n›n artt›¤›
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söylense de, dren kullan›m›n›n seroma oluflmas›n› azaltt›¤›na dair yeterli
veri yoktur.2-4 Buna göre dren kullan›lmas› substernal guatr eksizyonu, Gra-
ves hastal›¤› veya multinodüler guatr rezeksiyonu sonras› genifl ölü boflluk
oluflan hastalarda daha uygundur.5 Dren kullan›lmas› veya bask›l› pansu-
man yap›lmas› seroma oluflmas›n› engellemese de drenler seromay› efek-
tif olarak tedavi edebilirler ve böylece aspirasyona gerek kalmaz. Tekrarla-
yan aspirasyon gerektiren seromalar›n en uygun tedavi flekli, kontamine
cilt mikroorganizmalar›n›n giriflini engellemek amac›yla yap›lan kapal› dre-
naj sistemidir. Enfekte olmufl seromalar uygun drenaj gerektirirler.5-7

Kanama ve Hematom

Yaflam tehdit edici intraoperatif kanama tiroid cerrahilerinin %1’inden
az›nda meydana gelir ve paratiroid cerrahisinde oldukça nadiren karfl›lafl›-
lan bir durumdur.2 Ciddi kan kayb› genelde venöz hipertansiyon, kompan-
satuar vaskülarite art›fl›yla beraber olan glandüler büyüme, aberran arteri-
yal beslenme veya büyümüfl tiroid bezinin substernal veya intratorasik yer-
leflimi sonucu meydana gelir.2,6-8 Ciddi kan kayb›, hastada oluflacak di¤er
risklerin yan› s›ra RLS ve paratiroid bezlerin ay›rt edilmesini zorlaflt›r›r ve bu
yap›lar›n hasar görmesine neden olabilir. Cerrahi tekni¤in dikkatli flekilde
uygulanmas› ve yüksek riskli durumlarda meydana gelebilecek potansiyel
komplikasyonlar›n fark›nda olunmas› intraoperatif kanama riskini azalt›r.8

Tiroidektomi s›ras›nda meydana gelen can s›k›c› kanamalar, anterior
juguler venlerin, orta tiroid venin, superior tiroid arterlerin, alt kutbu ve
isthmusu besleyen damarlar›n veya inferior tiroid artere RLS civar›nda efl-
lik eden venöz pleksusun yetersiz hemostaz› nedeniyle oluflabilir.2 Vaskü-
ler anomaliler olmas› durumunda yaflam tehdit eden kanamalar meydana
gelebilir. ‹nferior tiroid arter sol tarafta hastalar›n %5’inde, sa¤ tarafta ise
%2’sinde görülmez. Bu vakalarda sol subclavian arterin dallar› tiroid ve pa-
ratiroid bezleri besler. Thyroidea ima arteri, manubrium arkas›ndan ç›ka-
bilir ve bu artere verilecek hasar, kontrolü zor durumlara yol açabilir.6

Substernal veya mediastinal guatr olgular›nda yüksek intraoperatif ka-
nama insidans›na sahiptirler.2 Torasik arteriyal beslenmeye sahip gerçek
ektopik mediastinal tiroid oldukça nadir görülür. Substernal veya medias-
tinal guatrlar›n ço¤u servikal kökenlidir ve beslenmeleri ço¤unlukla infe-
rior tiroid arter taraf›ndan sa¤lan›r. Boyundaki inferior tiroid damarlar›n
kontrolü çok önemlidir çünkü kopan damar uçlar›n›n mediastinuma do¤-
ru retraksiyonlar› ciddi kan kayb›na ve vasküler kontrol için torakotomi
ihtiyac›n›n do¤mas›na neden olabilir. Vena cava superiorun genifl bir
substernal guatr taraf›ndan obstrükte edilmesi sekonder venöz hipertan-
siyon nedeniyle kanamaya yol açabilir.2

Literatürde bildirilen postoperatif hematom insidans› %0 ile %3 aras›n-
da de¤iflmektedir.2 Hematomlar kapama s›ras›nda yetersiz hemostaz veya
öksürük nedeniyle ekstübasyon s›ras›nda artm›fl venöz bas›nç oluflmas›n-
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dan dolay› meydana gelebilirler. Dren kullan›lmas› veya bask›l› pansuman
yap›lmas› hematom oluflmas›n› engellemez. Pek çok randomize klinik ça-
l›flma, dren varl›¤›n›n hematom oluflma insidans›nda herhangi bir etkiye
sahip olmad›¤›n› bildirmifltir.9-11 Bask›l› pansuman yap›lmas› hematomu
engellemedi¤i gibi postoperatif dönemde oluflmufl bir hematomun erken
fark edilmesine de engel olabilir. Hematom oluflmas›, kapama s›ras›nda
dikkatli hemostaz yap›lmas› ile önlenebilir. ‹ntraoperatif kanamaya neden
olan küçük venler ayn› zamanda postoperatif hematom oluflmas›n›n da
sebebi olabilirler. Venöz kanama kontrolü, anestezi ekibinin valsalva ma-
nevras› yapmas›yla veya kapama öncesi bafl›n fleksiyon pozisyonuna ge-
tirilmesi istenerek yap›labilir.2,8 Bu manevralar venöz bas›nc› artt›rarak
kollabe olmufl damarlar›n dolmas›n› ve kanama noktalar›n›n ortaya ç›k-
mas›n› sa¤layacakt›r. Fibrin yap›flt›r›c›n›n, kanama oda¤› tespit edileme-
yen hastalarda hemostaz amaçl› uygulanabilece¤i bildirilmifltir.2

Erken tan› postoperatif hematom tedavisinde anahtar noktad›r. Ço¤u
hematom postoperatif 2-4 saatte görülür.4,5 Büyüdükçe venöz kompres-
yon, laringeal ödem ve solunum s›k›nt›s›na neden olur. Bask›l› pansuman
hematomun erken tans›na engel olur ve yap›lmamal›d›r. Tüm hematomlar,
mümkünse ameliyathane koflullar›nda, eksplore edilmeli ve boflalt›lmal›-
d›rlar. E¤er havayolu obstrüksiyonu hematoma ba¤l› oluflmuflsa cilt, cilt› ve
strep kaslara at›lan dikifllerin al›nmas› havayolunu bir miktar rahatlatacak-
t›r ancak hastay› entübe etmek özellikle bir kanama varl›¤›nda trakeotomi
aç›lmas›na tercih edilmelidir. Hastay› supin pozisyonuna getirmek respira-
tuvar distresi att›racakt›r ve bu koflullarda entübasyonun deneyimli kifliler-
ce yap›lmas› gerekmektedir. Ço¤u vakada, rahatça görülebilecek bir damar
eksplorasyon s›ras›nda görülememektedir.3,4,5,13 Progresyon göstermeyen
küçük bir hematom konservatif olarak takip edilebilir ancak reabsorpsiyon
aylar sürebilir ve yara iyileflmesini geciktirebilir.3,4,5,13 Koagülasyon olduk-
tan sonra aspirasyon genelde etkisizdir. Yap›lacak en do¤ru hareket erken
teflhis ve hematomun do¤ru flekilde drene edilmesidir.

Enfeksiyon

Tiroid ve paratiroid cerrahisinden sonra yara enfeksiyonu görülmesi
nadir bir durumdur ve vakalar›n %2’sinden az›nda görülür.2 Tiroidektomi
,”temiz cerrahi yara” grubunda oldu¤u için profilaktik antibiyotik kullan›-
m› önermeyen yazarlar mevcuttur. Ancak yazarlar prati¤inde operasyon-
dan 30 dakika önce ve 12 saat sonra 1 gram sefaperazon antibiyoprofi-
laksisi uygulamaktad›r. Dren kullan›m›n›n veya ameliyat öncesi antibiyo-
tik verilmesinin yara enfeksiyonu insidans›n› etkilemedi¤i gösterilmifltir.9-

11 Enfeksiyon, ameliyat esnas›nda sterilite kurallar›na uyulmamas›na ba¤l›
olarak geliflir ve en s›k suçlanan mikroorganizmalar Staphylococcus aure-
us ve di¤er deri kontaminanlar›d›r. Postoperatif dönemde geliflen enfeksi-
yonda uygun antibiyotik kullan›m› gereklidir ancak yara enfeksiyonunda
en önemli nokta mümkün olan en k›sa sürede drenaj›n sa¤lanmas›d›r.14
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Hava Yolu Obstrüksiyonu

Büyük guatra sahip olan hastalarda trakeal bas›ya sekonder hava yolu
daralm›fl olabilir ve anestezi indüksiyonu s›ras›nda obstrüksiyon meydana
gelebilir.2,6,12 Böyle hastalarda trakeotomi yerine fiberoptik bronkoskopi ile
uyan›k entübasyonun tercih edilmesi daha uygundur. Ayr›ca uzun süredir
büyük guatr› veya substernal guatr› olan hastalarda bas›ya ba¤l› trakeal k›k›r-
daklar zay›flam›fl veya hasar görmüfl olabilir ve postoperatif dönemde trake-
aomalazi meydana gelebilir. Preoperatif dönemde stridor varl›¤›, radyolojik
olarak trakeal deviasyon veya obstrüksiyon bulgular›, retrosternal guatr ve
entübasyon zorlu¤u trakeomalazi aç›s›ndan uyar›c› olmal›d›r.15 Ancak stri-
dor nedeni olarak bilateral vokal kord paralizisi mutlaka ekarte edilmelidir.
Ekstübasyon öncesi endotrakeal tüpü kontrollü flekilde bir stent gibi kullan-
mak ve postoperatif 24-48 saat yerinde tutmak, olgular›n ço¤unda iyi sonuç
verir ve trakeotomiyi önler.2,6,12,15 E¤er bu uygulama faydas›z olursa hastaya
trakeotomi aç›labilir. Trakeal deste¤in aflikar kayb› nedeniyle trakeotomi de-
kanülasyonu mümkün olmuyorsa trakeal halkalar›n eksternal miniplakla
fiksasyonu, Marlex meshi ile eksternal fiksasyon, trakeopeksi, greft uygula-
mas› veya trakeal rezeksiyon-anastomoz gibi yöntemler uygulanabilir.2

Spesifik Cerrahi Komplikasyonlar

Rekürren Laringeal Sinir Hasar›

Rekürren laringeal sinir hasar› endokrin cerrahisinde ciddi morbidite-
ye yol açabilen bir komplikasyondur. Buna ek olarak t›bbi suistima/mal
praktis davalar›n›n en s›k nedenlerinden biridir. Total tiroidektomi, belki
de bafl boyun cerrahisi içinde bir kranial sinirin bilateral hasar görme ris-
kinin oldu¤u tek cerrahidir ve bu durum havayolunu ilgilendirdi¤i için ha-
yati bir risktir.16 Literatürde tiroid cerrahisinin bütününe bak›ld›¤›nda
RLS’in geçici paralizi oran›n›n %1-%6, kal›c› paralizi oran›n›n %0.05-2.5
aras›nda bildirildi¤i görülmektedir.2,16-18 Kanser nedeniyle yap›lan cerrahi-
de kal›c› paralizi oran›n›n artt›¤› (%1.6-10.6) geçici paralizi oran›n›n ise de-
¤iflmedi¤i (%0.7-4) ancak revizyon cerrahisinde hem geçici (>%10.1) hem
kal›c› paralizi (>%8.1) oranlar›n›n belirgin olarak yükseldi¤i dikkat çek-
mektedir.2,16-18 Bilateral RLS paralizisi, görülme oran› düflük olmas›na ra¤-
men morbiditesinin yüksekli¤i nedeniyle halen tiroid ve paratiroid cerra-
hisinin en çekinilen komplikasyonlar›ndan biridir.

Lahey’den günümüze RLS hasar›ndan kaç›nman›n alt›n kural› sinirin
tan›n›p seyri boyunca diseke edilmesidir.19,20 Birçok araflt›rmac›, RLS’in ta-
n›nmas›nda sinirin trakeaozefageal oluk, inferior tiroid arter, Berry liga-
man›, Zuckerkandl tüberkülü gibi çeflitli anatomik belirteçlere göre iliflki-
sini tan›mlayarak RLS hasar› geliflme oran›n› azaltmay› hedeflemifllerdir.21

Bu anatomik iliflkilerin siniri tan›yabilmek ve güvenli flekilde tiroidektomi
yapabilmek için önemi yads›namaz. Ne var ki, en güvenilir anatomik be-
lirteç bile revizyon cerrahisinde, büyük guatr olgular›nda, radyoterapi gör-
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müfl olgularda yer de¤ifltirebilmekte veya tan›namayabilmektedir. Yine
non-rekürren sinir gibi anatomik varyasyonlar, RLS’in ekstralaringeal dal-
lanmas›, kanama s›ras›nda dokular›n görüntüsünün de¤iflmesi gibi neden-
lerle en deneyimli ellerde bile iatrojenik sinir hasar› meydana gelebilmek-
tedir. Bunun yan›nda sinirin bütünlü¤ünü korumaya yönelik bütün gaye-
te ra¤men bas›ya, gerilmeye, ezilmeye, ›s›ya (bipolar koagülasyonla kana-
ma kontrolü s›ras›nda) veya iskemiye ba¤l› geliflen akson hasar› sonucu si-
nir iletiminde bozulma görülebilir.22 Dolay›s›yla sinirin tan›nmas›nda ve
ifllevinin kontrolünde yard›mc› teknikler gündeme gelmektedir.

Sinir hasar› genelde ameliyat s›ras›nda fark edilmez. Ancak sinir kesisi
ameliyat s›ras›nda fark edilirse veya kanser cerrahisi nedeniyle sinirin fe-
da edilmesi gerekirse intraoperatif olarak epinöral sütürlerle veya nervus
auricularis magnus'tan al›nan kablo greft ile sinir tamiri yap›labilir. Primer
reanastomoz fonksiyon kayb›n›n bir miktar geri dönmesine yard›mc› ola-
bilir ancak RLS hem abdüktör hem de addüktör kaslar› inerve etti¤i için
aksonal iyileflme genellikle laringeal kaslar›n istenmeyen sinkinezisi ile so-
nuçlan›r.2,16,17,22 Ansa servikalisten al›nan bir sinir greftinin RLS distal ucu-
na anastomozu laringeal tonusun korunmas› için uygulanabilecek faydal›
bir yöntemdir. Sinirde gerilmeye veya ödeme ba¤l› akson hasar›-nörop-
raksi genellikle 4-6 hafta içinde sekelsiz düzelir. Ameliyat sonras› 6-12 ay
boyunca ifllevde geri dönme olmad›¤› takdirde kal›c› hasar veya sinkine-
tik iyileflme söz konusudur.2,17,22

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisinde ‹ntraoperatif 
Sinir Monitörizasyonunun Felsefesi

‹ntraoperatif sinir monitörizasyonu (‹OSM), son y›llarda bafl boyun cer-
rahisi ve otoloji-nörootolojide kranial sinirlerin tan›nmas› ve diseksiyonu s›-
ras›nda hasar görme riskinin azalt›lmas› amac›yla giderek yayg›nlaflm›fl-
t›r.22,23 Günümüzde genelde ameliyat s›ras›nda oluflan spontan ve/veya uya-
r›lm›fl sinir aktivitesini, yüzeyel veya i¤ne elektrotlar arac›l›¤›yla sinirin iner-
ve etti¤i kastan elektromyografi (EMG) bilgisi fleklinde ölçen cihazlar kulla-
n›lmaktad›r. Parotis cerrahisi ve nörootoloji giriflimlerinde ‹OSM’nun yay-
g›n olarak kullan›lmaya bafllanmas› kullan›lan teknolojiye ve intraoperatif si-
nir elektrofizyolojisine giderek daha fazla aflina olmam›z› sa¤lam›flt›r.22,23

Vagus ve rekürren laringeal sinir monitörizasyonu yaln›zca tiroid ve
paratiroid cerrahisi için de¤il, Zenker divertikulumu, karotid endarderek-
tomi, laringotrakeal stenoz cerrahisi, anterior servikal vertebra yaklafl›mla-
r›, kafa taban›, kardiak ve mediasten giriflimlerinde kullan›labilir. Tiroidek-
tomi s›ras›nda RLS monitörizasyonunun üç özgün ifllevi vard›r:16,22

1. Sinirin tan›nmas›n› kolaylaflt›rmak

2. Sinirin diseksiyonu s›ras›nda spontan EMG aktivitesini monitörize
ederek geri bildirim sa¤lamak

3. Ameliyat sonunda sinirin ifllevi hakk›nda prognostik bilgi sa¤lamak
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Monitör cihaz›, sinirin aranmas› s›ras›nda uyar› probuyla muhtemel
trasesi boyunca uyar›ld›¤› yerde yerini iflaret ederek, sinirin tan›nmas›n›
kolaylaflt›rmaktad›r. Diseksiyon s›ras›nda mekanik veya termal strese ba¤-
l› olarak spontan sinir depolarizasyonu geliflebilir. Ancak geliflen her pasif
EMG aktivitesi sinir hasar› geliflece¤i anlam›na gelmez. Yine sinirin yanl›fl-
l›kla klemplenmesi, ba¤lanmas› veya kesilmesi an›nda bile spontan aktive
geliflmeyebilir; dolay›s›yla spontan aktivite gözlenmesine veya gözlenme-
mesine bakarak sinirin sa¤laml›¤› konusunda ç›kar›m yapmak do¤ru de-
¤ildir. Ancak lobun traksiyonu, bipolar koagülasyon veya ba¤lamalar s›ra-
s›nda s›k s›k spontan aktivite izleniyorsa diseksiyon tekni¤ini gözden ge-
çirmek yararl› olabilir.16,22

Tiroidektomi sonras› RLS paralizisinin çok düflük bir k›sm›n›n sinirin
kesilmesine ba¤l› geliflti¤i bilinmektedir; genellikle sinir k›l›f›n›n bütünlü-
¤üne ra¤men akson hasar› ile karfl›lafl›lmaktad›r. Dolay›s›yla ‹OSM’un bel-
ki de en önemli ifllevi, operasyon sonras›nda bilateral RLS paralizisi ile kar-
fl›laflmamak için, sinirin sa¤laml›¤›n› teyit edecek elektrofizyolojik ölçüm-
ler yapabilmesidir. Ameliyat›n bafl›nda sinir uyar›larak belirli bir eflik de¤e-
rinde EMG yan›t› al›nabilirken sonras›nda al›namamaya bafllan›rsa ilk
etapta krikoaritenoid eklem palpe edilerek uyar› ile aritenoid hareketi
olup olmamas›na bak›l›r. E¤er EMG yan›t› al›namamas›na ra¤men ariteno-
id hareketi al›nabiliyorsa elektrotlar, toprak hatt› veya uyar› probunda bir
sorun oldu¤u düflünülür. Monitör cihaz› düzgün çal›fl›yor ve hastaya kas
gevfletici yap›lmam›fl iken, sinirin bütünlü¤üne ra¤men uyar› ile aritenoid
hareketi al›namaz ya da EMG eflik de¤eri yükselir veya amplitütü düflerse
sinir hasar›ndan flüphelenebilir.16,22 Bu ba¤lamda RLS diseksiyonuna bafl-
lan›lmadan önce ve diseksiyon tamamland›ktan sonra vagus uyar›larak al›-
nan ölçümlerin eflik de¤erlerinin bir biriyle ayn› olmas› sinirin sa¤laml›¤›-
n› teyit edecektir.16,22,24 Yine diseksiyon s›ras›nda sinirin hasarland›¤› düflü-
nülen bir bölgenin proksimalinden uyar› al›namazken distalinde al›nabili-
yorsa ameliyat sonras› geçici veya kal›c› paralizi beklenebilir. Böyle bir du-
rumda bilateral cerrahi gerekliyse, karfl› taraf cerrahiyi ertelemek mant›kl›
bir davran›fl olacakt›r. Böylelikle operasyon sonras› bilateral RLS paralizisi
geliflme olas›l›¤› ortadan kalkacakt›r.16,22,24

Ünilateral Vokal Kord Paralizi

Tek tarafl› vokal kord paralizisi (VKP) erken postoperatif dönemde kli-
nik olarak anlafl›lamayabilir. Paralitik kordun nihai pozisyonu ve karfl› kor-
dun kompansasyon derecesi hastan›n bulgular›n› belirler. E¤er paralitik
kord medyan konumda duruyorsa hasta asemptomatik olabilir. Ancak pa-
ramedyan veya lateral pozisyonda ise ses k›s›kl›¤› veya aspirasyon flikâye-
ti olabilir ve bu durumda sinirin hasar gördü¤ü anlafl›l›r. Birçok yazar her
hastaya ameliyat öncesi ve sonras› rutin laringoskopi yap›lmas› ve vokal
kord hareketlerinin de¤erlendirilmesini önerir.2

Vokal kord paralizisi sonras› tedavi, temelde ses k›s›kl›¤›, disfaji ve as-
pirasyon gibi morbiditelerin derecesine ve paralizinin derecesi ve düzel-
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me ihtimaline göre flekillendirilir. Paralizinin derecesi spontan aktivitenin
varl›¤›, rekrütman ve tek motor ünite morfolojisine göre laringeal elek-
tromyografi (LEMG) ile de¤erlendirilir (Tablo 16.1).17 Spontan aktivite fib-
rilasyon potansiyallerine iflaret eder (test s›ras›nda spontan deflarj olmas›
gibi). Bu bulgu aktif sinir devervasyonuyla uyumludur. Rekrüitman, kon-
traksiyon artt›¤› zaman (hasta sesinin fliddetini artt›rd›¤›nda) motor ünite
deflarjlar›n›n oran›nda ve say›s›nda artma anlam›na gelir. Bu fenomen, si-
nir hasar› olan hastalarda düflük olabilir veya hiç alg›lanmayabilir. Normal
motor ünite potansiyalleri (MÜP) bifazik veya trifazik olabilir. Polifazik
MÜP erken reinervasyona iflaret eder. Normal (s›n›f 1) ve aflikar anormal
(s›n›f 5) LEMG prognoz hakk›nda oldukça do¤ru bilgiler verir. S›n›f 1'de
vokal kord paralizisi tam iyilflme gösterir ve herhangi bir müdahale yap›l-
mas›na gerek kalmaz. S›n›f 5 hasarda ise sinir fonksiyonun geri dönme ih-
timali çok düflüktür ve erken cerrahi müdahale faydal› olabilir. Esas prob-
lem ise, hastalar›n ço¤unun s›n›f 4 kategorisinde olup fibrilasyon potansi-
yalleri, düflük rekrüitman, polifazik MÜP'ün oldu¤u kar›fl›k bir tablo içeri-
sinde olmalar›d›r.17 Böyle durumlarda LEMG hastaya uygulanacak tedavi
konusunda klinisyeni yönlendirecek do¤ru bilgi veremez. Tek tarafl› vo-
kal kord paralizisi oldu¤u durumlarda LEMG'nin erken cerrahi müdahale
gerekti¤i düflünülen hastalara (LEMG geçici veya kal›c› cerrahi müdahale
konusunda yard›mc› olabilir) veya sadece gözlem karar›n›n kolayca veri-
lemedi¤i hastalara yap›lmas›n›n uygun olaca¤›n› belirtmifllerdir. Baz› has-
talarda LEMG gibi prognostik testler yap›ld›¤›nda, müdahale yap›lmadan
takip etme karar› vermek çok daha kolayd›r.17

Tek tarafl› VKP tedavisinde birinci amaç, paralizisi kal›c› olan sempto-
matik hastalara bir an evvel düzeltici tedavilerin planlanmas›, paralizisi dü-
zelmesi beklenen ve/veya asemptomatik hastalar›n cerrahi yerine ses
ve/veya yutma rehabilitasyonu alt›nda izlenmesi fleklindedir.25 ‹kinci plan-
da ise paralizisi düzelmesi beklenen ancak ses-yutma terapisi ile sonuç al›-
namayan hastalar›n geçici olarak semptomlar›n›n düzelmesinin sa¤lanma-
l›d›r. Bu amaçlar do¤rultusunda etkileri geçici veya kal›c› süren cerrahi ifl-
lemler gelifltirilmifltir. Paralizinin olufl nedeni, prognozu ve ortaya ç›kan
bulgular› temel alarak, biz klinik uygulamam›zda fiekil 16.1’de verilen te-
davi algoritmas›n› uygulamaktay›z. 
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Klas Spontan aktivite Rekrütman Motor ünite potansiyeli De¤erlendirme

I Yok Normal Normal Normal

Tablo 16.1. Laringeal paralizide elektromyografi bulgular›n›n s›n›fland›r›lmas›.17

II Yok Azalm›fl Düflük amplitüdlü polifazik Re-innervasyon

III Yok Azalm›fl Dev polifazik üniteler Eski hasar

IV Var Azalm›fl Polifazik üniteler Belirsiz

V Var Yok Pozitif keskin dalgalar, Denervasyon
fibrilasyon dalgalar



Bruffin 1911 y›l›nda paralitik vokal kordu medialize etmek için parafin
enjeksiyonu uygulam›fl ve enjeksiyon laringoplastiyi ilk defa tarif etmifl-
tir.26 Ancak daha sonra parafinin vücudun baflka bölgelerinde yol açt›¤›
toksik etkiler nedeniyle bu uygulamadan vazgeçmifltir. Arnold 1960'larda
baflka materyalleri denemeye bafllad›¤›nda enjeksiyon laringoplasti kendi
rönesans›n› yaflam›flt›r.27 Takip eden y›llarda heterojen k›k›rdak parçalar›,
s›¤›r kemik parçalar› ve politetrafloretilen (teflon) gibi maddeler denen-
mifltir.17 Bunlar›n içinde paraglottik bofllu¤a teflon enjeksiyonu tek tarafl›
VKP tedavisinde devrim yaratm›flt›r (fiekil 16.2). Teflonun kal›c› olmas›,
mobilitenin geri döndü¤ü durumlarda normal vokal kord dinamiklerinin
bozulmas›na neden olabilir. Bu yüzden vokal kord mobilitesinde spontan
düzelme flans› olan hastalarda teflon kullan›lmas› sak›ncal›d›r. Uygun has-
talarda kullan›ld›¤› zaman teflonun kal›c› olma özelli¤i en büyük avantaj›-
d›r. Son 30 y›lda pek çok hasta bu yöntemle tedavi edilmifl ve uzun dö-
nemde çok baflar›l› sonuçlar al›nm›flt›r. Yine teflonun baz› dezavantjlar›
vard›r. Yüzeyel enjeksiyon Reinke bofllu¤una difüzyona, o da fibrozis ve
kord sertli¤ine neden olabilir. Bu, hastan›n ses kalitesinin tedaviden önce-
ki halinden daha kötü olmas›na neden olur. Fazla enjeksiyon, en kötü se-
naryo düflünülecek olursa, havayolu obstrüksiyonuna yol açabilir. Öte
yandan y›llar sonra 'teflon granülomu' ad› verilen yabanc› cisim reaksiyo-
nu oluflabilir. Bu bir KBB hekimi için tedavisi gerçekten güç bir durum-
dur. Teflon enjeksiyonu ile laringoplastinin yayg›nlaflmas›ndan sonra ken-
dine has özellikleri olan daha baflka pek çok madde denenmifltir. Günü-
müzde VKP geçici ve kal›c› tedavisinde s›kl›kla kullan›lan baz› enjeksiyon
materyalleri Tablo 16.2’de sunulmufltur.17
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Tek tarafl› vokal kord paralizisi

Aspirasyon?

6 aydan uzun mu?
Sinir sakrifiye edilmifl /

kesilmifl

Kal›c› tedavi
Medializasyon
laringoplasti vb

Geçici çözümler
Enfeksiyon laringoplasti vb

Semptomlar
yineledi mi?

6 aydan uzun mu?

Laringeal EMG
kötü prognoz?

Disfoni?

Gözlem / ses
terapisi

fiekil 16.1. Tek  tarafl› vokal kord paralizisi tedavi algoritmas›.



Enjeksiyon laringoplasti genel anestezi alt›nda mikroskop veya en-
doskopik görüntüleme ile direkt laringoskopi yoluyla uygulanabilece¤i
gibi, lokal anestezi alt›nda fiberoptik endoskopun çal›flma kanal›ndan ve-
ya perkütan olarak uygulanabilir. Bu yöntemin avantaji, hasta aç›s›ndan
kolay uygulanabilir olmas› ve enjeksiyon miktar›n›n hastan›n ses kalitesi
kontrol edilerek ayarlanabilmesidir. Ancak kooperasyon problemi olan
ö¤ürme refleksi kuvvetli hastalarda hatal› enjeksiyon riskine karfl› genel
anestezi ve direkt laringoskopi tercih edilmelidir. Ayr›ca cerrah›n deneyi-
mi ve merkezin olanaklar› da seçilecek yöntemin karar›nda önemlidir.

‹sshiki ve arkadafllar› 1974'te paralitik vokal kordun eksternal giriflimle
medialize edildi¤i medializasyon laringoplasti (tip I tiroplasti) ameliyat›n›
tan›mlam›flt›r.28 Medializasyon laringoplasti lokal veya genel anestezi alt›n-
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fiekil 16.2. Tek tarafl› (sol) vokal
kord paralizisi tedavisinde enjeksiyon
laringoplasti uygulamas› flematik
olarak gösterilmektedir. Tiroaritenoid
kas lateraline enjekte edilen 
hacim sayesinde vokal kord 
fonasyon s›ras›nda olmas› gereken 
projeksiyona medialize edilmektedir
(25 no'lu kaynaktan de¤ifltirilerek
al›nm›flt›r).

Materyal Etki süresi Avantajlar› Dezavantajlar›

Gelfoam 6 hafta Kolay kullan›m K›sa süreli etki

Tablo 16.2. Vokal kord paralizi rehabilitasyonunda s›kl›kla kullan›lan enjeksiyon materyalleri.17

S›¤›r kollajeni (Zyplast®) 4-6 ay ‹nce i¤ne (27 1 ay öncesinde allerji 
gauge) ile kullan›m testleri yap›lmal›

Mikronize alloderm 6-9 ay Allerji testine gerek Donor kadavradan
(Cymetra®) yok, etkisi uzun süreli enfeksiyon geçifl riski

Hidroksiapatit (Radiesse®) ??? Kolay kullan›m, Uzun dönem sonuçlar› 
düflük risk hakk›nda yeterli bilgi 

birikimi yok

Otolog ya¤ 9 ay-Y›llar Hastan›n kendi dokusu Donor saha morbiditesi

Teflon Kal›c› Uzun etkili ‹rreversibl, vokal kordta
sertlik riski, granülom riski

Otolog kollajen 4-6 ay Allerji testine gerek yok Donor saha morbiditesi



da yap›labilir. Medializasyon yap›lacak tarafta tiroid k›k›rda¤›n alt s›n›r› hi-
zas›nda yap›lan transvers insizyon sonras› strap kaslar ayr›l›r ve tiroid k›-
k›rda¤›n perikondriyumu ortaya ç›kar›l›r. Perikondriyal flep tiroid k›k›rda-
¤›n posterior ala's› görülene kadar antero-posterior yönde eleve edilir. Bu
noktada, tiroid k›k›rda¤›n alt s›n›r›nda, s›n›rdan 3 mm uzakta, k›k›rdak or-
ta hatt›ndan kad›nlarda yaklafl›k 5 mm, erkeklerde yaklafl›k 7 mm posteri-
orda implant›n yerlefltirilece¤i pencerenin aç›l›r. Daha sonra tiroaryteno-
id kas palpe edilerek hastaya iyi bir sese ulaflana kadar ve/veya fiberoptik
laringoskopi kontrolü ile 'maksimal medializasyon' noktas› ölçülür. ‹mp-
lant olarak silastik blok, gore-tex flerit, hidroksiapatit, titanium gibi pek
çok malzame kullan›labilir. Son olarak, kullan›lacak implant, tespit edilen
medializasyon noktas›na ulafl›lacak flekilde aç›lan pencereye yerlefltirilir.
‹mplant›n at›lmas› veya bir enfeksiyon geliflimini engellemek için ventri-
kül mukozas›n›n zarar görmemesine dikkat edilir (fiekil 16.3).17

Tek tarafl› VKP’de en büyük sorunlardan birisi vokal kordlar aras›nda
seviye fark› oluflabilmesidir. Bu durumda vokal prosesler bir birine temas
edemeyece¤i için, medializasyon yap›lsa dahi posterior glottiste aç›kl›k kal-
maya devam edecektir. Bu nedenle bu hastalarda vokal kordlar aras› sevi-
ye fark›n› düzeltmek amac›yla aritenoid addüksiyonu operasyonu gelifltiril-
mifltir. Bu ifllem genellikle medializasyon laringoplastiyle beraber uygula-
n›r. Arytenoidin müsküler prosesine kal›c› bir sütür yerlefltirilir ve mediali-
zasyon implant›n›n anteriorunda tiroid k›k›rda¤a tutturulur. Bu, lateral kri-
koarytenoid kas›n› taklit eder ve vokal prosese medial ve inferiora do¤ru
rotasyon yapt›r›r. Böylece vokal kord yükseklik fark› düzelmifl, posterior
membranöz vokal kordun kapanmas› sa¤lanm›fl olur (fiekil 16.4).17
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fiekil 16.3. A-D. (A) Tiroid k›k›rda¤›n
alt s›n›rdan 3 mm uzakta, k›k›rdak
orta hatt›ndan 5- 7 mm posteriorda
implant›n yerlefltirilece¤i pencere
aç›l›r. (B) Tiroarytenoid
kas palpe edilerek 'maksimal 
medializasyon' noktas› ölçülür.
(C) ‹mplant olarak silastik blok, 
gore-tex flerit, hidroksiapatit, 
titanium gibi pek çok malzame 
kullan›labilir. (D) ‹mplant tespit 
edilen medializasyon noktas›na
ulafl›lacak flekilde aç›lan pencereye
yerlefltirilir (25 no'lu kaynaktan
de¤ifltirilerek al›nm›flt›r).

A B

C D



Bilateral Vokal Kord Paralizisi

Bilateral RLS hasar› çok daha az rastlan›lan bir durumdur. Hasar sonu-
cu meydana gelen bilateral abdüktör vokal kord paralizisi (BAVKP) nede-
niyle ses kalitesi normale yak›nd›r ancak ciddi solunum s›k›nt›s› olufltu¤u
için bu vakalar postoperatif erken dönemde hemen fark edilirler. Bu du-
rumda öncelik havayolunun korunmas›d›r. Akut dönemde oral entübas-
yon trakeotomiye tercih edilir. E¤er paralizinin nöropraksiye ba¤l› oldu¤u
düflünülüyorsa hasta birkaç gün entübe kalabilir. Bu dönemde steroid te-
davisi uygulanabilir. Daha sonra kontrollü bir flekilde ve vokal kordlar fi-
beroptik muayene ile de¤erlendirilerek ekstübasyon yap›labilir.2

Günümüze kadar BAVKP tedavisinde farkl› yöntemler kullan›lm›flt›r.
Geçen yüzy›l›n bafl›na kadar trakeotomi tek tedavi seçene¤iydi. Halen t›-
kan›kl›¤›n giderilmesinde oldukça etkin bir yöntem olmas›na ra¤men, in-
vazif bir yöntem oluflu ve uzun dönemde beraberinde getirdi¤i sosyal so-
runlar nedeniyle trakeotomi yerine yeni ve daha uygun cerrahi teknikler
araflt›r›lmaktad›r. ‹deal cerrahi yöntem; solunum için yeterli glottik aç›kl›k
sa¤larken, ses oluflturma ve yutma fonksiyonlar›n› korumal›d›r.29

Kal›c› trakeotomi gereksinimini ortadan kald›rmak üzere 1922–1948
y›llar› aras›nda larengofissür ile ventrikülektomi, ventrikülokordektomi
gibi pek çok aç›k cerrahi teknik tan›mlanm›flt›r. Ancak bu teknikler invazif
olmalar› nedeniyle kanama, enfeksiyon gibi komplikasyonlar ve fonasyon
kayb› ya da aspirasyon gibi fonksiyonel sorunlar içermektedir. 1948 y›l›n-
da Thornell taraf›ndan endoskopik aritenoidektomi gelifltirilmifltir. Bu
teknik sayesinde mikrolarengocerrahi ile havayolu sa¤lanabilmektedir an-
cak intraoperatif kanamaya ba¤l› teknik güçlük ve perioperatif trakeotomi
gereksinimi vard›r. Lazerin larengolojide kullan›lmaya bafllanmas›yla yeni,
daha kolay uygulanabilir ve fonksiyonel sonuçlar› daha baflar›l› teknikler
tan›mlanm›flt›r.29

Posterior transvers lazer kordotomi (PTLK) ilk olarak Dennis ve Kashi-
ma taraf›ndan tan›mlanm›flt›r. Vokal prosesin hemen önünden vokal kord
insize edilerek glottisin arka k›sm›nda üçgen fleklinde aç›kl›k sa¤lanmak-
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fiekil 16.4. Arytenoid müsküler
prosesine yerlefltirilen sütür,
lateral krikoarytenoid kas›n› 
taklit edererek vokal prosese
medial ve inferiora do¤ru 
rotasyon yapt›r›r. Böylece vokal
kord yükseklik fark› düzelmifl,
posterior membranöz vokal 
kordun kapanmas› sa¤lanm›fl
olur (25 no'lu kaynaktan
de¤ifltirilerek al›nm›flt›r).



tad›r. PTLK invazif olmay›fl›, perioperatif trakeotomi gerektirmemesi gibi
nedenlerle oldukça kabul görmüfltür.30

Lazer korumal› endotrakeal tüple entübasyonu takiben özel lazer la-
rengoskopu ile süspansiyon larengoskopi yap›l›r. Lazer cerrahisi için gü-
venlik ve anestezi önlemleri al›nmas›n› takiben mikromanüplatör en kü-
çük spot boyutundayken, CO2 lazer 1–2 watt gücünde 0.1 sn fas›lal› moda
ayarlan›r. Vokal kord, vokal prosesin hemen önünden tiroid kartilaj iç pe-
rikondriumuna ulafl›lana dek CO2 lazer ile insize edilir. Posterior kordoto-
mi tek veya iki tarafl› uygulanabilir. Bilateral kordotomi uygulanan olgu-
larda postoperatif yap›fl›kl›k oluflumunu engellemek için insizyonlar›n
farkl› düzeylerden yap›lmas›na dikkat edilir (Resim 16.1). Cerrahi alanda
oluflabilecek karbonizasyon metil prednizolon emdirilmifl sponjeller ile
temizlenir. Laringeal ödemi azaltmak için perioperatif 1mg/kg metil pred-
nizolon intravenöz pufle olarak verilir. Postoperatif reflü profilaksisi (lan-
soprazol 2x30 mg) rutin olarak uygulan›r. Postoperatif antibiyotik kullan›-
m› genelde gerekmemektedir.30 

PTLK kolay, etkin ve emin bir cerrahi ifllemdir. Çok az invazif olmas› ve
acil durumlarda uygulanabilirli¤i sayesinde trakeotomi gereksinimi azal-
maktad›r. Ses kalitesindeki bozulma kabul edilebilir düzeydedir ve mem-
branöz vokal kord etkilenmedi¤i için zaman içerisinde düzelme izlenmek-
tedir. Elde edilen fonksiyonel sonuçlar ve dispnedeki düzelme uzun süre
devam etmektedir.30
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Resim 16.1A-D. Posterior transvers lazer kordotomi. Vokal kord, vokal prosesin he-
men önünden tiroid kartilaj iç perikondriumuna ulafl›lana dek CO2 lazer ile insize edi-
lir. Posterior kordotomi tek veya iki tarafl› uygulanabilir. Bilateral kordotomi uygula-
nan olgularda postoperatif yap›fl›kl›k oluflumunu engellemek için insizyonlar›n farkl›
düzeylerden yap›lmas›na dikkat edilir.
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Süperior Laringeal Sinir Hasar›

Süperior tiroid damarlar›yla olan yak›n komflulu¤undan dolay› süperi-
or laringeal sinirin (SLS) eksternal dal› tiroid cerrahisi s›ras›nda risk alt›n-
dad›r. SLS’nin eksternal dal›n›n cerrahi esnas›nda yaralanma insidans› %0-
20 aras›ndad›r. Ço¤u yay›n bu oran›n günümüzde %5’in alt›na indi¤ini be-
lirtmektedir.2,17,18 Postoperatif dönemde rutin laringeal de¤erlendirme ya-
p›lmad›¤› için ve SLS’nin eksternal dal›n›n hasar görmesi sonucu oluflacak
ses de¤iflikliklerinin gerek hasta gerekse cerrah taraf›ndan ço¤u zaman al-
g›lanamayacak kadar belli belirsiz olmas›ndan dolay› gerçek insidans› tam
olarak tahmin etmek güçtür.

Eksternal dal krikotiroid kas› inerve etmek için inferior farengeal kons-
triktör kas›n›n lateral yüzeyi boyunca süperior tiroid arterle yak›n komflu-
luk içinde ilerler. Eksternal dal süperior tiroid artere efllik eder ve arterin
medialinde yer al›r. Bu iki yap›n›n yollar› sinirin krikotiroid kasta sonlan-
d›¤› nokta olan tiroid lobunun üst s›n›r›nda ayr›l›r. Sinir vakalar›n %25’in-
de görülmez.31 Normalde süperior tiroid damarlar›n›n tiroid bezinin kap-
sülüne yak›n olacak flekilde ligasyonu SLS yaralanmas›n› engeller. Buna
ra¤men SLS’nin eksternal dal› vakalar›n %20’sinde aberran bir yol izler ve
süperior tiroid damarlar›na tiroid lobunun üst s›n›r›n›n afla¤›s›nda efllik
edebilir.6,32 Böyle durumlarda sinirin hasar görme ihtimali, özellikle de sü-
perior tiroid pedikülü dallar diseke edilmeden trunkal ba¤lanm›flsa, yük-
sektir. Üst pol inferiora do¤ru retrakte edilirken süperior tiroid pedikülü-
nün dallar› tiroid bezinin yüzeyi boyunca tek tek diseke edilerek ba¤lan›r-
sa, sinire hasar verme ihtimali en aza indirilmifl olur.31 Bu manevra teorik
olarak sinirin görülmedi¤i durumlarda aberran SLS’yi yaralama riskini
azalt›r. Hashimoto tiroiditi, Graves hastal›¤›, karsinoma gibi durumlarda si-
nirin süperior tiroid damarlar›na yap›flmas›ndan dolay› SLS’nin eksternal
dal›n›n hasar görme riski daha yüksektir. Her ne kadar standart bir uygu-
lama olmasa da intraoperatif sinir monitörü kullan›m›n›n SLS tan›nmas›n-
da faydal› olaca¤› bildirilmifltir.32

SLS’nin eksternal dal›n›n tek tarafl› hasar› krikotiroid kas›n inervasyo-
nunun bozulmas›yla sonuçlanacakt›r. Bu kas vokal kordlar› gerer ve ab-
düksiyona getirir. Hasar gördü¤ü zaman vokal kord k›sa, yaylanm›fl görü-
nür ve kontralateral normal korda göre daha afla¤› seviyede izlenir. Epig-
lottis ve larenks kontralateral krikotirod kas›n›n tek tarafl› tonusundan do-
lay› normal tarafa do¤ru hafif yükselmifl görünür. Krikotiroid kas›na yap›-
lacak EMG bu durumda uygulanabilecek en de¤erli testtir. Krikotiroid kas
paralizisinde vokal kord gerginli¤ini sa¤layacak tek yap› internal laringeal
kaslar olaca¤› için yüksek tonlarda kay›p, çabuk ses yorgunlu¤u gibi
semptomlar olur. Bu de¤ifliklikler hastalar›n ço¤unda kolayca tolere edilir-
ken flark›c›, spiker gibi hayatlar›n› seslerini kullanarak kazanan kiflilerde
ciddi s›k›nt›lar meydana getirirler.2,17,32 Belki de bu konuyla ilgili en çarp›-
c› örnek ünlü soprano Amelita Galli-Curci’nin 1935 y›l›nda guatr nedeniy-
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le geçirdi¤i operasyon sonras› SLS’nin eksternal dal›n›n hasar görmesi so-
nucu ses kalitesinin bir anda düflmesi ve kariyerinin sonlanmas›d›r.

SLS eksternal dal›n›n bilateral hasar görmesi daha simetrik bir laringe-
al görünümle sonuçlan›r ancak zay›f ve nefesli bir sesin oluflmas›na neden
olur. Her iki vokal kord yaylanm›fl, epiglottis glottik muayeneyi zorlaflt›ra-
cak flekilde öne do¤ru yükselmifl olabilir. Ses terapisi SLS eksternal dal›n›n
hasar görmesi durumunda uygulanacak esas tedavi fleklidir.33

Hipokalsemi

Hipokalsemi tiroid ve paratiroid cerrahisinde en s›k görülen postope-
ratif komplikasyonlardan birisidir. Tiroidektomi sonras› geçici hipokalse-
mi oran› %0.3 ile %49 aras›ndayken kal›c› hipoparatiroidizm %0-13 aras›n-
da aras›ndad›r.2,17 ‹nsidans rezeksiyonun boyutuna göre de¤iflir. Postope-
ratif hipokalsemi insidans›n› artt›ran faktörler aras›nda total tiroidektomi,
santral boyun diseksiyonu, revizyon vakalar, substernal guatr veya karsi-
noma ba¤l› tiroidektomi operasyonlar› say›labilir.34

Olgular›n ço¤unda süperior ve inferior paratiroid bezlerin arteryal
beslenmesini sa¤layan damarlar inferior tiroid arterdenden kaynakla-
n›r.2,34 Nadiren süperior paratiroid bez süperior tiroid arterden veya süpe-
rior-inferior tiroid arterlerin anastomozlar›ndan beslenir. Paratiorid bezle-
ri tiroid bezinin kapsülü d›fl›nda diseke etmek ve inferior tiroid arteri kap-
süle olabildi¤ince yak›n ba¤lamak paratiroid bezlerin devaskülarizasyo-
nunu engellemek aç›s›ndan önemlidir. Superior tiroid arterden gelebile-
cek damarlar› korumak için arter tan›nmal› ve paratiroid bezler ile arterin
posterior dallar› aras›ndaki iliflki ligasyon öncesi görülmelidir. Diseksiyo-
nu trakeoözefageal olukta s›n›rland›rmak da devaskülarizasyon riskini en
aza indirir.34

Paratiroid bezlerin fonksiyonunun korunmas› için yap›lacak en do¤ru
ifllem, bezlerin cerrahi s›ras›nda tan›nmas› ve canl› oldu¤undan flüphe du-
yulan her paratiroid dokunun sternokleidomastoid kas›n›n (SKM) içine
ototransplante edilmesidir. Ototransplante edilmifl bezin fonksiyonu ha-
sarlanm›fl bir bezin dokudaki fonksiyonundan daha fazlad›r.35 Ototrans-
plantasyon tek bir bezin bile kald›¤› durumlarda endikedir ve kal›c› pos-
toperatif hipoparatiroidizm insidans›n› anlaml› ölçüde azalt›r.35 E¤er be-
zin kanlanmas›n›n bozuldu¤u düflünülüyorsa küçük bir parça biyopsi al›-
narak frozen patolojik inceleme ile paratiroid dokusu teyit edilir. Otot-
ransplantasyon ifllemi için bez 1 mm’lik parçalara ayr›l›p SKM kas›n›n içi-
ne aç›lan küçük bir cep içerisine veya sonraki dönemde parathormon se-
viyelerinin ölçülece¤i hastalarda önkola implantasyon yap›l›r. Greft bafla-
r› oranlar› %50-100 aras›nda de¤iflmektedir. Greft revaskülarizasyonu otot-
ransplantasyondan 3 hafta sonra oluflur ve serum kalsiyum seviyesinin
normale dönmesi 6 haftay› bulabilir, ki bu da hipokalsemi aç›s›ndan pos-
toperatif takibin gereklili¤ini gösterir.35
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Hipokalseminin olmas› için, serum kalsiyumunun serbest veya iyonize
fraksiyonunun düflmesi gerekir. Serum kalsiyumunun yaklafl›k %50’si pro-
teinlere ba¤l›, geri kalan %50’si ise metabolik olarak aktif form olan ser-
best, iyonize formdur. Normal serum kalsiyum seviyesi 8.5-10.5 mg/dl ara-
s›ndad›r. Total serum kalsiyum seviyesi serum albümin seviyesine göre
hesaplanmal›d›r; çünkü düflük protein seviyesi serum total kalsiyum sevi-
yesinin normalden daha düflük ç›kmas›na neden olur ki bu da metabolik
olarak aktif olan iyonize kalsiyum düzeyini yans›tmaz. Serum albüminin-
deki her 1mg/dl düflüfl, total serum kalsiyum seviyesinde 0.8 mg/dl’lik dü-
flüfle neden olur.2,36 Kalsiyum ince ba¤›rsaklarda 1,25 dihidroksi vitamin D
(kalsitriol) ba¤›ml› aktif transport mekanizmas› ile emilir. Vitamin D ciltte
kolesterolden sentezlenir ve karaci¤erde 25 hidroksilasyonuna, böbrekte
1 hidroksilasyonuna u¤rayarak aktifleflir. Parathormon kalsiyum homeos-
tazisini böbrekte 25 hidroksi vitamin D’nin 1 hidroksilasyonunu stimüle
ederek, kalsiyumun renal reabsorbsiyonunu artt›rarak ve kemik rezorbsi-
yonunu stimüle ederek ayarlar. Bu yüzden postoperatif hipokalsemi sade-
ce paratiroid hasar› veya bez eksizyonu sonras› de¤il, kalsiyum homeosta-
zisini etkileyen herhangi bir patoloji sonras› da geliflebilir.2,36

Total tiroidektomi veya paratiroid cerrahisi geçiren tüm hastalara pos-
toperatif erken dönemde hipokalsemi semptomlar› aç›s›ndan yak›n moni-
törizasyon yap›lmal›d›r. Serum kalsiyum de¤erlerinin postoperatif takibi
genelde günlük olarak yap›l›r. Ancak son y›llarda daha az laboratuar tetkik
istemine do¤ru bir kayma meydana gelmifltir.2,36 Ameliyat sonras› ilk 24 sa-
atte geçici hipokalsemi s›k görülür ama buna neden olan ana mekanizma
hala aç›k de¤ildir. Serum kalsiyum seviyesinin de¤erlendirilmesi için kritik
zaman postoperatif 24-72 saat aras›d›r.2,36 Ameliyattan sonra ilk 48 saatte se-
rum kalsiyum seviyesi 8,0 mg/dl’nin alt›nda olan hastalar›n uzun dönem
kalsiyum replasman ihtiyac› olabilir.2,36,37 Postoperatif hipokalsemi aç›s›n-
dan yüksek risk alt›ndaki hastalar total tiroidektomi, subtotal paratiroidek-
tomi, revizyon cerrahi, bilateral paratiroid eksplorasyonu ve substernal gu-
atr veya karsinoma nedeniyle opere olanlard›r.2,34-36 Bu gruba dahil olma-
yan hastalar ayn› gün içerisinde taburcu olabilir veya k›sa süreli hospitalize
edilebilirler. Ancak bu hastalara hipokalsemi semptomlar› ö¤retilmelidir ve
bu semptomlar oluflursa hastalar hemen hastaneye baflvurmal›d›r.

Semptomatik hipokalsemi genelde serum kalsiyum de¤erlerinin 8
mg/dl’nin alt›na düfltü¤ü durumlarda geliflir. Ancak semptomlar›n oluflma-
s› ayn› zamanda kalsiyum de¤erinin düflüfl h›z›na da ba¤l›d›r. Bafllang›çta
hastalar dudaklarda, ellerde, ayaklarda hissizlik ve uyuflmayla birlikte ank-
siyete hisseder. Bu erken safhada yanak üzerine, fasiyal sinirin stylomasto-
id foramenden ç›kt›¤› bölgede, parmakla vuruldu¤unda özellikle orbikü-
laris oris kas›nda istemsiz kas›lmalar oluflur. Buna “Chvostek belirtisi” de-
nir. Normokalsemik insanlar›n yaklafl›k %15’inde Chvostek belirtisi pozitif
olabilece¤i için, bu testi preoperatif olarak da uygulamak gerekir.2 Kola gi-
den kan ak›m›n›n bir tansiyon manflonu veya turnikeyle 2 dakika boyun-
ca engellenmesi hipokalsemik hastalarda karpal spazma yol açacakt›r
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(Trousseau iflareti). Ancak bu test a¤r›l› oldu¤u için tavsiye edilmez. E¤er
hipokalsemi bu aflamada tedavi edilmezse semptomlar progresyon göste-
rir ve mental durum de¤ifliklikleri, artm›fl tetani, kas kramplar›, kas spazm-
lar›, hipotansiyon, EKG’de uzam›fl Q-T intervali gibi bulgular bafl gösterir.
Son dönemde vokal kordlar›n addüktör spazm› fleklinde kendini gösteren
ciddi tetani, laringospazm, nöbet geçirme gibi semptomlar oluflur ki bun-
lar›n her biri acil müdahale gerektirir.2

Semptomatik hipokalsemi nöromüsküler eksitabilitenin oluflmas›n›
engellemek amac›yla erken dönemde tedavi edilmelidir. 5 dakika içerisin-
de 10-20 ml %10 kalsiyum glukonat infüzyonu, hipokalsemiyi h›zl› flekilde
düzeltir ve serum kalsiyum seviyesini 8 mg/dl’nin üzerinde tutmak için
tekrarlayan infüzyonlar gerekebilir.2 Ayn› zamanda bölünmüfl dozlarda
günde 2-10 g olacak flekilde kalsiyum glukonat, kalsiyum karbonat veya
kalsiyum laktat fleklinde oral kalsiyum replasman tedavisine de bafllanma-
l›d›r. E¤er oral kasiyum replasman› yetersiz kal›yorsa veya postoperatif
dördüncü günden sonra da gerekiyorsa, tedaviye vitamin D de eklenme-
lidir. Oral vitamin D ergokalsiferol (vitamin D’nin hidroksillenmemifl for-
mu), kalsifediol (25 hidroksi vitamin D) veya kalsitriol (1,25 dihidroksi vi-
tamin D) fleklinde verilebilir. Ergokalsiferolün etkisi geç bafllar (10-14
gün), uzun sürer. Kalsitriolün etkisi erken bafllar, k›sa sürer. Bu da kalsit-
riolü bafllang›ç tedavisi için ideal k›lar. Oral olarak günde 2 defa, toplam
doz 0.5-1.0 mikrogram/gün olacak flekilde verilir. Rezistan hipokalsemisi
olan hastalar alüminyum hidroksit jel ile de tedavi edilebilirler. Artm›fl se-
rum fosfat de¤erleri, serum kalsiyum de¤erlerini düflürür. Oral olarak ve-
rilen alüminyum hidroksit jel diyette al›nan fosfat›n gastrointestinal sis-
temde emilimini azaltarak serum fosfat de¤erlerini düflürür. Alüminyum
hidroksit günde 4 defa verilir. Bununla birlikte süt ürünleri, çikolata gibi
fosfattan zengin besin g›dalar› yasaklan›r, fosfattan fakir diyet uygulan›r.2
Ayr›ca magnezyum de¤erleri de kontrol edilmeli ve gerekirse replase edil-
melidir. Serum kalsiyum seviyesi oral tedaviyle stabilize edildikten sonra
hastan›n kalsiyum ve vitamin D gereksinimi, paratiroid fonksiyonunun
iyileflmesinden emin olmak için 6-8 hafta, uzun dönem destek tedavisi aç›-
s›ndan 2-3 ay sonra tekrar de¤erlendirilmelidir.2

Sonuç

Tiroid ve paratiroid cerrahisi sonras› komplikasyon geliflme oranlar›
cerrah›n tecrübesine ve operasyonun büyüklü¤üne göre de¤iflir. Ço¤u ol-
guda komplikasyon insidans›, do¤ru cerrahi tekni¤in dikkatli biçimde uy-
gulanmas›yla en aza indirilebilir.
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Tiroidektomi tüm dünyada yayg›n olarak uygulanmakta olan ve mor-
talitesi düflük cerrahi giriflimlerden biridir.1 Bununla birlikte, uygulanan
cerrahi tekni¤e ve cerrah›n deneyimine ba¤l› olarak morbiditesi de¤ifl-
mektedir.2 Tiroidektomi s›ras›nda tiroid bezi ile birlikte komflu anatomik
yap›lar›n (paratiroid bezleri ve laringeal sinirler) bir bütün halinde kabul
edilmeleri ve diseksiyonun buna göre planlanmas› cerrahi komplikasyon-
lar›n önlenmesi aç›s›ndan önemlidir.3

Tiroid bezi, inferior laringeal sinir (rekürren laringeal sinir, RLS) ve sü-
perior laringeal sinir (SLS) ile yak›n komfluluktad›r.2 Tiroidektomi s›ras›nda
laringeal sinir hasarlar› sonucu yaflam kalitesini olumsuz yönde etkileyebi-
len ve kal›c› olabilen komplikasyonlar oluflmaktad›r.3 S›kl›klar› altta yatan
tiroid bezi hastal›¤›na, rezeksiyonun geniflli¤ine, cerrah›n deneyimine, la-
ringeal sinirin anatomik identifikasyonuna göre de¤iflebilmektedir.1-3

Tiroidektomi s›ras›nda laringeal sinirlerin monitörizasyonu birçok du-
rumda oldukça yararl›d›r. Geçirilmifl boyun cerrahisi, daha önce boyuna
radyoterapi uygulanm›fl olmas›, malignite veya nüks tümör nedeniyle
operasyon, büyük guatr ve sinirin identifikasyonunun zor olabilece¤i ana-
tomik varyasyonlar laringeal sinirlerin monitörizasyonu uygulanmas›n›n
endikasyonlar› aras›nda say›labilir. Laringeal sinirlerin intraoperatif moni-
törizasyonu, operasyon s›ras›nda sinirlerin ay›rt edilmesine olanak sa¤la-
mas› ve ameliyat sonunda sinir bütünlü¤ünün korunmas›na imkan ver-
mektedir.1,2

SLS hasar› tiroidektomi esnas›nda s›kl›kla göz ard› edilebilen bir komp-
likasyondur. SLS’in eksternal dal›n›n (motor innervasyon) cerrahi s›ras›n-
da tan›mlanmas› ve sinirin hasarlanma riski oldukça de¤iflkendir. SLS’in
eksternal dal›, özellikle tiroid operasyonlar›nda üst polün diseksiyonu ve
ba¤lanmas› esnas›nda risk alt›ndad›r. Genelde üst polün ba¤lanmas›ndan
önce SLS’in eksternal dal›n›n belirlenmesi önerilmektedir. Tiroid üst pol
damarlar›n›n tek tek ba¤lanarak tiroid bezinin larinksten ayr›lmas› sinir
görülmese bile zedelenmesini önleyecektir. Krikotiroid kas› innerve eden
bu sinirin paralizisinin tan›s›n› koymak güçtür. Tiroidektomi sonras›nda
bo¤uk ses, seste zay›flama ve yorulma, ses volümünde azalma gibi semp-
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tomlar› olan hastalarda flüphe edilmelidir. En s›k semptom özellikle ince
seslilerde ve profesyonel ses sanatç›lar›nda ortaya ç›kan ve her iki vokal
kordun senkron titreflim göstermemesine ba¤l› olan diplofonidir. ‹ndirek
laringoskopik muayenede, istirahat halinde iken s›kl›kla vokal kordlar nor-
mal görülür. Konuflma s›ras›nda, larinkste asimetrik itilme ve çekilmeler,
ipsilateral vokal kordda hafifçe e¤ilme ve gerginli¤in kaybolmas› görülebi-
lir. Yine, krikotiroid kas fonksiyonu bozulan vokal kord daha uzun izlene-
bilir. Bilateral paralizi ise son derece nadir olarak teflhis edilir. Kesin tan›
EMG yard›m› ile konulmaktad›r. Vakalar›n ço¤unda 1 y›l içinde tedavisiz
düzelme görülür. Geri kalanlarin ço¤unda da az ya da çok kompansasyon
geliflir ve bu hastalar›n tedavisinde ses terapisi oldukça yararl›d›r.4-6

SLS’in internal dal›n›n yaralanmas› s›kl›kla tiroid bezinin afl›r› traksiyo-
nuna ba¤l› olarak sinirin afl›r› gerilmesi sonucunda oluflabilir ve bu du-
rumda yaralanman›n oldu¤u tarafta larinks mukozas›nda duyu kayb› geli-
flir ve yutma s›ras›nda aspirasyona neden olabilir. Tedavide s›kl›kla uygu-
lanmaz ama aspirasyon geliflen olgularda yutma terapisi ile rehabilitasyon
faydal› olmaktad›r.6,7

RLS hasar› tiroidektominin en korkulan komplikasyonlar›ndan biridir.
Anatomik seyrinin ve aranmas› gereken cerrahi noktalar›n bilinmesi RLS
hasarlanma riskini azaltacakt›r. Yine RLS’in anatomik seyri boyunca s›k
varyasyonu oldu¤u da ak›lda tutulmal›d›r. RLS’in cerrahi s›ras›nda diseke
edilerek trasesinin ortaya konulmas› geçici hasar oran›n› artt›rabilir ancak
kal›c› hasar oran›n› ise oldukça azalmaktad›r. Postoperatif dönemde RLS
hasarlanmalar›n›n tek ya da çift tarafl› olufluna göre de¤iflik semptomlarla
karfl›lafl›l›r. Tek tarafl› yaralanmalarda ilk birkaç gün içinde beliren ünilate-
ral vokal kord paralizisi (UVKP) s›kl›kla ödem nedeni ile geliflen sinir dis-
fonksiyonuna ba¤l› olabilmektedir ve s›kl›kla 6-8 haftada düzelmektedir.
Alt› aya kadar uzayan UVKP’de ise kal›c› RLS hasar›ndan flüphelenilmeli-
dir. Burada sinirin tam kesisi flart de¤ildir. Sinirin klemp ile ezilmesi, sütür
içine al›nmas›, afl›r› traksiyona u¤rat›lmas›, diseksiyon s›ras›nda afl›r› de-
vaskülarize edilmesi sonucunda aksonlarda oluflabilecek hasara ba¤l› ge-
liflebilir.1,3,5,8-10

UVKP k›s›k ses ve nefesli konuflma ile karakterize yetersiz bir fonasyo-
na sebep olmaktad›r. Buna ek olarak vokal kord paralizine ba¤l› glottik
aç›kl›k yeterli havayolu korumas› sa¤layamaz ve aspirasyona neden olabi-
lir. Sonuç olarak afoni veya disfoni ile birlikte aspirasyon iki majör bulgu
olarak UVKP’de görülebilmektedir.11

UVKP görülen baz› hastalarda vokal kord median pozisyonda paralitik-
tir ve ek bir müdahele gerektirmeyebilir. Bafllang›çta fazla olmayan bir ses
k›s›kl›¤› görülebilir ve sa¤lam vokal kord “over-addüksiyon” ile kompan-
sasyon sa¤lay›nca bu da kaybolur. ‹rregüler üçgen biçimli glottik aç›kl›k ol-
gular›n ço¤unda normal respirasyon için yeterlidir, sadece zorlu egzersiz
s›ras›nda dispne ortaya ç›kabilir. Ses terapisi tedavide ilk seçenektir.11-13
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Vokal kordlar›n addüktörleri olan lateral krikoaritenoid kas, interarite-
noid kas ve tiroaritenoid kas›n eksternal ve lateral k›s›mlar›n›n tek tarafl›
paralizisinde vokal kord s›kl›kla lateral pozisyondad›r ve ço¤u zaman güç-
lü olmayan, zay›f bir ses söz konusudur. ‹laveten, laringeal sfinkter yet-
mezli¤i de mevcuttur dolay›s›yla aspirasyon da görülebilir.12

UVKP’de ses terapisi tedavide öncelikli seçenek olmal›d›r ve erken dö-
nemde bir kontraendikasyon oluflturmaz.13 E¤er ses terapisi sonras› bafla-
r› sa¤lanmazsa cerrahi tedavi uygulanabilir. UVKP tedavisinde as›l amaç
paralizi olmufl vokal kordun medializasyonu ve glottik aç›kl›¤›n kapat›l-
mas›d›r. UVKP tedavisinde laringeal iskelet cerrahisi veya enjeksiyon la-
ringoplasti gibi çeflitli teknikler bu amaçla uygulanabilir.14-16 Bunlar›n d›-
fl›nda re-innervasyon cerrahisi de UVKP’de uygulanabilen bir cerrahi teda-
vidir.17

Aritenoid addüksiyonu ile birlikte veya birlikte olmayan ve de¤iflik ma-
teryaller kullanarak uygulanan tiroplasti tip I, Isshiki taraf›ndan 1974 y›l›n-
da tan›t›ld›¤›ndan beri, UVKP için uzun dönem ses hastal›klar› tedavisin-
de etkili ve güvenilir bir cerrahi teknik olarak ün kazanm›flt›r. Larinks iske-
letini de¤ifltirerek vokal kord pozisyon ve fonksiyonlar›n› etkilemeyi
amaçlayan giriflimlerdir. Vokal kordun cerrahi medializasyonu, 6-12 ayl›k
izlem süresi sonras›nda düzelme gözlenmeyen ve glottisin tam kapanma-
d›¤› UVKP’de endikedir. Isshiki tip I tiroplastide tiroid kartilaj ipsilateral la-
minas›nda bir pencere aç›larak buradan paralize kordu medialize edecek
bir madde (silikon, Gore-Tex, titanyum, kartilaj vb.) yerlefltirilir. Lokal
anestezinin hastaya yaflatt›¤› olumsuz koflullar, cilt insizyonunun varl›¤›,
uzun operasyon süresi ve cerrahi deneyim gereklili¤i laringeal çat› cerra-
hisinin olumsuzluklar› olmas›na ra¤men elde edilen sonuçlar oldukça tat-
min edici düzeydedir.12,14,15

Genifl posterior laringeal aç›kl›¤›n mevcut oldu¤u durumlarda mediali-
zasyon laringoplasti gerekli glottik kapanmay› sa¤lamada baflar›s›z olabil-
mektedir. Bu durumda seçilecek cerrahi tedavi aritenoid addüksiyonudur.
‹fllemin temeli aritenoid k›k›rda¤›n musküler prosesini anterior sutür trak-
siyonu ile çekmek, bu flekilde tiroaritenoid ve krikoaritenoid kaslar›n ak-
tivitelerini taklit etmesini sa¤layarak, vokal kordun inferomediale yer de-
¤ifltirmesine yol açmakt›r. Operasyon vokal kordun medialize edilmesin-
de tiroplasti tip I’den daha etkilidir. Ancak uygulanmas› daha zordur. Me-
dializasyon laringoplasti ile kombine edilebilir.12-14

Son y›llarda, UVKP yönetimi için enjeksiyon laringoplasti teknikleri-
nin uygulanmas› popülerlik kazanm›flt›r. S›kl›kla kullan›lan ya¤ dokusu,
gelfoam, kollojen, aselüler dermis ve hyalüronuk asit gibi geçici veya tef-
lon, son zamanlarda kullan›lmaya bafllayan hidroksilapatit ve silikon gibi
kal›c›/yar› kal›c› dolgu maddeleri mevcuttur. Her materyalin mevcut avan-
taj ve dezavantaj›ndan dolay› ideal bir dolgu maddesi günümüzde tan›m-
lanmam›flt›r. ‹deal enjeksiyon laringoplasti materyalleri; biyolojik olarak
uyumlu, kolay bir flekilde enjekte edilebilmeli, k›sa zamanda haz›rlanabil-
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meli ve muayenehane ortam›nda da kolayca uygulanabilir olmal›, rezorp-
siyon ve migrasyona dayan›kl› olmal› ve revizyon cerrahisi durumunda
kolayl›kla ç›kar›labilir olmal›d›r.15,16 Enjeksiyon laringoplasti rutinde yine
en az 6 ayl›k izlem sonras› kal›c› paralizilerde endike iken sesini aktif kul-
lanmas› gereken insanlarda (ö¤retmen, doktor, avukat vb) paralizi gelifl-
tikten hemen sonra uygulanabilir. 

Bilateral abdüktör vokal kord paralizisi (BAVKP) hemen daima tiroid
cerrahisi s›ras›nda her iki RLS’in hasarlanmas› ile ortaya ç›kar. Her iki vokal
kord paramedian pozisyondad›r. Paralize olmayan krikotiroid kaslar›n (SLS
ile innerve edilir) addüktör etkisiyle vokal kordlar progresif olarak birbirle-
rine yaklafl›rlar; bafllang›çta ortaya ç›kabilen bo¤uk seslilik giderek düzelir
ve havayolu giderek t›kan›r. ‹nspirasyonda vokal kordlar abdükte olamaz-
lar ve dispne ortaya ç›kar: fonasyonda ise vokal kordlar orta hatta oldukla-
r›ndan dolay› normale yak›n ses mevcuttur. Akut safhada dispne hayat› teh-
dit edici boyutta olabilir. Bununla birlikte lezyon yavafl gelifliyor ve hasta
efor sarfetmiyorsa dispne hiç görülmeyebilir veya çok az olabilir. E¤er pa-
ralizi tiroidektomiden hemen sonra ortaya ç›km›flsa hasta hemen tekrar
ameliyata al›nmal›d›r. Bu sadece iyi sonuçlar› olmayan sinir re-anastomozu
d›fl›nda yanl›fll›kla sütüre edilmifl sinirleri bulmak için gereklidir.10-12

BAVKP tedavisinde bafll›ca amaç hava yolu obstrüksiyonun giderilme-
si, sesin korunmas› ve tedavi sonras› aspirasyona yol açmamakt›r. Hangi
cerrahi yöntem kullan›l›rsa kullan›ls›n postoperatif glottik mesafe 4 mm'-
den dar, 6 mm'den genifl olmamal›d›r. BAVKP tedavisi için yap›lan cerrahi
müdahaleler esas olarak üç grup alt›nda toplan›r: Trakeotomi, vokal kord
lateralizasyonu ve vokal kord re-innervasyonu. Trakeotomi s›kl›kla, en
az›ndan bafllang›ç tedavisinde güvenli bir havayolu oluflturmak için s›kl›k-
la da acil olarak gerçeklefltirilmesi gereken bir giriflimdir. Trakeotomi ha-
ricinde güvenli ve yeterli hava yolu aç›kl›¤› sa¤layan çeflitli cerrahi teknik-
ler de mevcuttur. Trakeotomi harici di¤er cerrahi giriflimlerde zamanlama
önemlidir. Kal›c› cerrahi giriflimler için en az 6 ay beklemek gereklidir. Vo-
kal kord lateralizasyonu BAVKP'de en çok uygulanan ameliyatlar› içinde
toplayan grup olmufltur. Bugüne kadar bu konuda pek çok ameliyat tek-
ni¤i tarif edilmifltir, hem endoskopi hem de eksternal yolla yap›lan ameli-
yatlar vard›r. Vokal kordu lateralize etmek için; aritenoidopeksi, ariteno-
idektomi ve kordektomi yap›labilir. 

Chevalier Jackson, vokal kord ve ventrikülün tamam›n› (ventrikülo-
kordektomi) ç›kar›rken, Woodman’›n eksternal yaklafl›mla aritenoidekto-
mi yöntemi uzun y›llar kabul görmüfltür. Thornell ise aritenoidektomiyi
endolaringeal yöntemle uygulam›flt›r. Ossoff ve ark., endoskopik endola-
ringeal aritenoidektomide ilk olarak lazer kullanm›fllard›r. Lichtenberger
ve ark.’n›n tan›mlad›¤› vokal kord lateralizasyon endo-ekstralaringeal sü-
tür tekni¤i, Kirchner’in tarif etti¤i tek vokal kordun sütürler yard›m›yla la-
teralize edildi¤i teknikler de uzun süre uygulanm›flt›r. Kordotomi, ilk ola-
rak 1989 y›l›nda Kashima taraf›ndan uygulanm›flt›r. Vokal kordun; arite-
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noidin vokal proçesinin hemen önünden, ventrikül taban›n› da içerecek
flekilde tiroid kartilaj›n perikondriumuna kadar endoskopik olarak ç›kar›l-
d›¤› bir tekniktir. S›k uygulanan tekniklerden bir tanesi ise Prasad’›n ta-
n›mlad›¤› ve günümüzde s›k olarak uygulanmakta olan endolaringeal pos-
terior kordektomidir.18-26
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