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BILIMSEL PROGRAM

24 NISAN 2011 PAZAR
KURSLAR

SALON - A-
TIROID CERRAHISI YETERLILIK KURSU
Kurs	Direktörü	 :	Prof.	Dr.	Savaş	Koçak

13.00-15.00	 Moderatör:	Prof.	Dr.	Enis	Yetkin
 -  Kurs Açılışı
				 	 Prof.	Dr.	Savaş	Koçak
 -  Total Tiroidektomi
     Prof. Dr. Yasemin Giles
 - Santral Boyun Diseksiyonu
  Prof. Dr. Nusret Korun
 - Lateral Boyun Diseksiyonu
  Prof. Dr. Yusuf Bükey
  Tartışma

15.00-15.30	 Kahve	Arası

15.30-17.30	 Moderatör:	Prof.	Dr.	Tarık	Terzioğlu
 - Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Nüks
  Prof. Dr. Serdar Tezelman
 - Minimal Invazif ve Robotik Cerrahi
  Prof. Dr. Mete Düren
 - Tiroidektomi Komplikasyonlarından Kaçınma
	 	 Prof.	Dr.	Adnan	İşgör
 - Tiroidektomi Komplikasyonlarında Hukuki Sorumluluk
	 	 Doç.	Dr.	Ali	Rıza	Tümer

SALON - B-
LAPAROSKOPIK ADRENALEKTOMI KURSU
Kurs	Direktörü	 :	Doç.	Dr.	Fatih	Tunca

13.00-15.00	 Moderatör:	Prof.	Dr.	Turgut	Tufan
 - Adrenal Bezlerin Anatomisi ve Fizyolojisi
	 	 Doç.	Dr.	Türkay	Kırdak
 - Laparoskopik Sağ Adrenalektomi: Teknikte Kritik Noktalar
  Prof. Dr. Seher Demirer

15.00-15.30	 Kahve	Arası

15.30-17.30	 Moderatör:	Prof.	Dr.	Emin	Gürleyik	
 - Laparoskopik Sol Adrenalektomi: Teknikte Kritik Noktalar
        Doç. Dr. Yavuz Kurt
 - Retroperitoneal Adrenalektomi
        Prof. Dr. Selçuk Mercan
 - SILS Adrenalektomi
        Doç. Dr. Fatih Tunca



17.30-18.00	 Kahve	Arası

18.00-18.30 Açılış Töreni
	 Prof.	Dr.	Erol	Düren	(Onursal	Başkan)
	 Prof.	Dr.	Adnan	İşgör	(Başkan)

18.30-19.00 Tiroid Cerrahisinin Dünü, Bugünü, Yarını
 Prof. Dr. Semih Baskan

19.00-20.00 KOKTEYL

21.00-22.30 TEMATIK KONFERANS 
	 Sunay	Akın



25 NISAN 2011 PAZARTESI

07.00-08.00 Sabah Kahvaltısında Interaktif Tartışma

SALON - A-
08.00-10.00 FORUM
 Nonfonksiyonel Nodüler Hastalıkta Ne Zaman ve Nasıl Cerrahi?
	 Moderatör	 :	 Prof.	Dr.	Adnan	İşgör
	 Cerrahlar	 :	 Prof.	Dr.	Savaş	Koçak,	
	 	 	 	 	 Prof.	Dr.	Zafer	Cantürk,	
	 	 	 	 	 Prof.	Dr.	Bahadır	Güllüoğlu,	
	 	 	 	 	 Prof.	Dr.	Gökhan	İçöz
	 Patolog	 :		 Prof.	Dr.	Yersu	Kapran
	 Radyolog	 :		 Prof.	Dr.	Erkin	Arıbal

10.00-10.20	 Kahve	Arası

10.20-11.10 KONFERANS
	 Başkan:	Prof.	Dr.	Özdemir	Aktan
 - Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Tedavi
				 	 Prof.	Geoffrey	B.	Thompson

11.10-12.20 SEMPOZYUM
	 Başkanlar:		 Prof.	Dr.	İskender	Sayek,	
    Prof. Dr. Nusret Korun
 - Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Ameliyat 
  Endikasyonları
	 	 Doç.	Dr.	Mehmet	Uludağ
 - Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Cerrahi Tedavi
	 	 Prof.	Dr.	Orhan	Demircan
 - Preoperatif Hazırlık ve Postoperatif Bakım 
	 	 Doç.	Dr.	Mehmet	Hacıyanlı
 Tartışma

12.30-13.05 Uydu Sempozyum - Ethicon

13.05-14.00	 Yemek	Arası
13.05-13.30 Poster başı değerlendirme (P1 - P35)
13.30-14.00 Mini Sempozyum Meme Ağrısı ve Tedavisi - Nycomed

14.00-14.30 KONFERANS
	 Başkan:	Prof.	Dr.	Seher	Demirer
 - Endokrin Cerrahide Günübirlik Cerrahi 
     Assoc. Prof. Rumen Pandev

14.30-15.00 KONFERANS
	 Başkan:	Prof.	Dr.	Semih	Baskan
 - Graves Hastalığı ve Nodüler Hipertiroidide Cerrahi Tedavi  
				 	 Prof.	Leigh	Delbridge



15.00-16.00 SEMPOZYUM
	 Başkan:		 Prof.	Dr.	Çetin	Kotan,	
	 	 	 	 Prof.	Dr.	Bahadır	Güllüoğlu
 - Hipertiroidide Preoperatif Hazırlık
  Doç. Dr. Tamer Akça
 - Komplikasyonları Önlemeye Yönelik Peroperatif Stratejiler
	 	 Doç.	Dr.	Umut	Barbaros
 - Postoperatif Hipokalsemi Tedavisi
	 	 Doç.	Dr.	Hakan	Kulaçoğlu
 Tartışma

16.00-16.20	 Kahve	Arası

16.20-17.40 FORUM
 Diferansiye Tiroid Kanserine Yaklaşım 
	 Moderatör	 :	 Prof.	Dr.	Mete	Düren
	 Cerrahlar	 :	 Prof.	Dr.	Yeşim	Erbil,	
	 	 	 	 	 Prof.	Dr.	Yasemin	Giles,
	 	 	 	 	 Doç.	Dr.	Bekir	Kuru,	
	 	 	 	 	 Prof.	Dr.	Serdar	Özbaş
	 Patolog	 :		 Prof.	Dr.	Yersu	Kapran

17.40-18.20 KONFERANS
	 Başkan:	Prof.	Dr.	Yusuf	Bükey
 - Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Santral ve Lateral Boyun 
 Diseksiyonu Tekniği
				 	 Prof.	Leigh	Delbridge

SALON - B-
14.00-14.30 Sözlü Bildiri I
 Başkanlar:		 Prof.	Dr.	Adnan	İşgör,
    Doç. Dr. Fatih Tunca

 S1  Tek Insizyondan Laparoskopik Adrenalektomi Deneyimimiz
	 	 	 Alper	Şahbaz,	Fatih	Tunca,	Yasemin	Giles	Şenyürek,	Serdar	Tezelman,	
	 	 	 Tarık	Terzioğlu

 S2  Laparoskopik Adrenalektomi: Uludağ Üniversitesi Deneyimi
   İsmet	Yavaşcaoğlu,	Yakup	Kordan,	Kaan	Gökçen,	Hakan	Vuruşkan,	
	 	 	 Bülent	Oktay

 S3  Adrenal Kitlelerde Transperitoneal Yaklaşımla Laparoskopik
   Adrenalektomi Deneyimimiz
   Ebru	Esen,	Salim	İlksen	Başçeken,	Seher	Demirer,	Tuğbay	Tuğ,	
	 	 	 Selçuk	Hazinedaroğlu,	Savaş	Koçak,	Semih	Baskan	

 S4  Laparoskopik Bilateral Adrenalektomi
   Nihat	Yavuz,	Serkan	Teksöz,	İlknur	Erenler	Kılıç,	Barış	Bayraktar,	
	 	 	 Engin	Hatipoğlu,	Mete	Düren,	Sabri	Ergüney,	Yusuf	Bükey,	
	 	 	 Pınar	Kadıoğlu,	Nurperi	Gazioğlu	



 S5  Adrenokortikal Karsinom: Tek merkezin 10 yıllık deneyimi
   Erman	Alçı,	Özer	Makay,	Adnan	Şimşir,	Yeşim	Ertan,	Ayşegül	Aktaş,	
	 	 	 Timur	Köse,	Gökhan	İçöz,	Mahir	Akyıldız

 S6  Primer Hiperparatiroidi de Cerrahi Tedavi Tecrübemiz
	 	 	 Ayhan	Koyuncu,	Mustafa	Atabey,	Cengiz	Aydın,	Ömer	Topçu	Topçu,	
	 	 	 Atilla	Kurt,	Mehmet	Pekşen,	Mehmet	Fatih	Kılıçlı,	
	 	 	 Hatice	Sebila	Dökmetaş	

 S7  Hiperparatiroidizmde Lokalizasyon ve Cerrahi Tedavi
   Ramazan	Yıldız,	Erkan	Öztürk,	Mehmet	Fatih	Can,	Murat	Urkan,
	 	 	 Semih	Görgülü,	Müjdat	Balkan	

 S8  Lokalizasyonu belli Primer Hiperparatiroidizm (PHPT) 
   tedavisinde lokal anestezi ile paratiroidektomi:
	 	 	 Yusuf	Bükey,	Serkan	Teksöz,	Erman	Aytaç,	Emre	Erbabacan,	
	 	 	 Güniz	Köksal,	Murat	Özcan,	Ateş	Özyeğin

 S9  Primer Hiperparatiroidizmin Cerrahi Tedavisinde Hızlı Parat
   Hormon Ölçümü Yapmaksızın Uyguladığımız Minimal Invazif
   Paratiroidektomiye Ait Sonuçlarımız
   Aykut Soyder,	Evrim	Kallem,	Serdar	Özbaş,	Şükrü	Boylu	

 S10 Paratiroidektomi sonrası kalsiyum ölçümü parathormon
   ölçümünün yerini alabilir mi?
	 	 	 Murat	Gönenç,	Mahmut	Doğan,	Ahmet	Nuray	Turhan,	Selin	Kapan,	
	 	 	 Halil	Alış

 S11  Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından 
   uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve
   cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi 
	 	 	 Güldeniz	Karadeniz	Çakmak,	Ali	Uğur	Emre,	Fatma	Ayça	Gültekin,	
   Ufuk Tali,	Mustafa	Cömert	

 S12 Primer Hiperparatiroidide Preoperatif Klinik ve Biyokimyasal
   Bulguların Cerrahi Sonrası Normal Paratiroid Fonksiyonuna Etkisi
	 	 	 Mehmet	Uludağ,	Bülent	Çitgez,	Gürkan	Yetkin,	M.	Fevzi	Celayir,	
	 	 	 M.	Ferhat	Ferhatoğlu,	Süleyman	Öden,	Adnan	İşgör

 S13 Sekonder Hiperparatiroidi Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastalarda
   Preoperatif Ultrason ve Sintigrafinin Yeri ve Önemi 
   Melih	Kara,	Ebru	Özdemir,	Leyla	Özel,	İbrahim	Berber,	Serdar	Demiral,	
	 	 	 Fırat	Demircan,	M.	İzzet	Titiz	

 S14 Sekonder Hiperparatiroidizm Nedeniyle Yapılan
   Paratiroidektominin Yeterliliğini Intraoperatif Parathormon
   Monitorizasyonu ile Değerlendirmek
	 	 	 Melih	Kara,	Ebru	Özdemir,	Leyla	Özel,	İbrahim	Berber,	Serdar	Demiral,	
	 	 	 Fırat	Demircan,	M.	İzzet	Titiz	

 S15 Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Paratıroıdektominin
   Etkinliği ve Cerrahi Yöntemlerin Komplikasyonlar Açısından
   Karşılaştırılması
   Kasım	Çağlayan,	Bülent	Güngör,	Bülent	Koca,	Hamza	Çınar,	
	 	 	 Zafer	Malazgirt,	Cafer	Polat,	Kenan	Erzurumlu	 



26 NISAN 2011 SALI

07.00-08.00 Sabah Kahvaltısında Interaktif Tartışma

SALON - A-
08.00-08.40 KONFERANS
	 Başkan:	Prof.	Dr.	Tarık	Terzioğlu
 - Lokal Invaziv Tiroid Kanserine Yaklaşım
	 	 Prof.	Henning	Dralle

08.40-09.20 KONFERANS
	 Başkan:	Prof.	Dr.	Cumhur	Arıcı
 - Reoperatif Santral Bölge Girişimleri 
  Assoc. Prof. Rumen Pandev

09.20-10.00 SEMPOZYUM
	 Başkanlar:		 Prof.	Dr.	Enis	Yetkin,	
    Prof. Dr. Ferit Taneri
 - Az Diferansiye Tiroid Kanserleri
	 	 Prof.	Dr.	Mufide	Akçay
     - Anaplastik Kanser
  Prof. Dr. M. Ali Koçdor
 - Sistemik Metastazlı Tiroid Kanserlerine Yaklaşım
  Prof. Dr. Ayhan Koyuncu
 Tartışma

10.00-10.20	 Kahve	Arası

10.20-11.00 KONFERANS
	 Başkan:	Prof.	Dr.	Ömer	Harmancıoğlu
 - Ailesel Medüller Tiroid Kanserinde Tarama ve Proflaktik Cerrahi 
  Prof. Dr. Serdar Tezelman

11.00-11.40 KONFERANS
	 Başkan:	Prof.	Dr.	Mete	Düren
 - Medüller Tiroid Kanserinde Cerrahi Tedavi 
	 	 Prof.	Henning	Dralle

11.40-12.20 KONFERANS
	 Başkan:	Prof.	Dr.	Serdar	Saydam
 - Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Uzun Dönem Takip Sonuçları ve 
  Mayo Klinik Deneyimi 
	 	 Prof.	Geoffrey	B.	Thompson

12.20-13.05 Uydu Sempozyum - Covidien

13.05-14.00	 Yemek	Arası
13.05-13.30 Poster başı değerlendirme (P36 - P67)
13.30-14.00 Mini Sempozyum Meme Ağrısı ve Tedavisi - Nycomed



14.00-16.00 SEMPOZYUM
	 Başkanlar:	 Prof.	Dr.	Selçuk	Mercan,	
	 	 	 	 Prof.	Dr.	Alp	Bozbora
 - Insidental Adrenal Kitlelerinde ve Adrenal Metastazlarda Güncel 
  Değerlendirme ve Cerrahi Girişim Kararı
							 	 Doç.	Dr.	Semih	Görgülü
 - Fonksiyonel Adrenal Kitlelerde (Cushing, Feokromasitoma ve Conn 
  Sendromu) Ameliyat Öncesi Değerlendirme ve Hazırlık
	 	 Doç.	Dr.	Ali	Uğur	Emre
     - Adrenal Kitlelerinde Cerrahi Yaklaşım
        Doç. Dr. Fatih Tunca
     - Adrenokortikal Karsinoma Cerrahi Bakış
        Doç. Dr. Güldeniz Karadeniz

16.00-16.20	 Kahve	Arası

16.20-18.20 Seçkin Bildiri ve/veya Seçkin Video Oturumu
	 Başkanlar:		 Prof.	Dr.	Abut	Kebudi,	
	 	 	 	 Prof.	Dr.	Gürsel	Soybir

 SB1 3-Tesla Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonanslı Görüntüleme 
   Malign Tiroid Nodülünü Tanımlayabilir mi? Erken Dönem 
   Sonuçları
	 	 	 Pınar	Karakan,	Özer	Makay,	Selen	Bayraktaroğlu,	Naim	Ceylan,	
	 	 	 Gökhan	İçöz,	Mahir	Akyıldız,	Hüdaver	Alper

 SB2 Papiller Tiroid Karsinomalı Hastalarımızda
   Braf(V600e) Gen Mutasyon Analizi : Klinik Ve Patolojik Özellikler
   Neslihan	Kurtulmuş,	Mete	Düren,	Serdar	Giray,	Ümit	İnce,	
	 	 	 Önder	Peker,	Özlem	Aydın,	M.	Cengiz	Yakıcıer,	Ender	Altıok,	
	 	 	 Halil	Azizlerli,	Faruk	M.	Alagöl

 SB3 Multinodüler Guatr Tedavisinde Cerrahi Seçenekler Arasında 
   Subtotal Tiroidektomi Olmalı Mı?
   Şiyar	Ersöz,	Ilknur	Kepenekçi,	Cevriye	Cansız	Ersöz,	
	 	 	 Serpil	Dizbay	Sak,	Seher	Demirer,	Semih	Baskan,	Savaş	Koçak
 
 SB4 Tiroid Cerrahisinde Nöromonitörizasyonun Rekürren Laringeal 
   Sinir Hasarı Oranına Etkisi
   Necati	Şentürk,	Koray	Öcal,	Ahmet	Dağ,	Tamer	Akça,	Ilter	Helvacı
 
 SB5 Primer Santral Diseksiyon Yapılmamış Papiller Tiroid Kanserli 
   Hastalarda Tiroglobulin Düzeyi, Remisyon Oranı Ve Radyoaktif 
   Iyod Dozu Üzerine Etki Eden Histopatolojik Faktörler
   Burçin Batman,	Yasemin	Giles	Şenyürek,	Fatih	Tunca,	
	 	 	 Serdar	Tezelman,	Harika	Boztepe,	Yersu	Kapran,	Tarık	Terzioğlu
 
 SB6 Primer Hiperparatiroidide Cerrahi Sonrası Normokalsemik 
   Parathormon Yüksekliği
	 	 	 Mehmet	Uludağ,	Bülent	Çitgez,	Gürkan	Yetkin,	M.	Fevzi	Celayir,	
	 	 	 M.	Ferhat	Ferhatoğlu,	Süleyman	Öden,	Adnan	İşgör
 



 SB7 Primer Hiperparatiroidide Preoperatif Lokalizasyon 
   Yöntemlerinin Fokal Girişim Kararı Üzerine Etkisi
   Murat	Akıcı,	Yasemin	Giles	Şenyürek,	Fatih	Tunca,	Serdar	Tezelman,	
	 	 	 Refik	Tanakol,	Artur	Salmaslıoğlu,	Ayşe	Mudun,	Tarık	Terzioğlu
 
 SB8 Tek bez hastalığı için konkordan ultrasonografi-sestamibi 
   bulguları olan ve minimal invaziv paratiroidektomi uygulanan 
   primer hiperparatiroidili hastalarda intraoperatif parathormon 
   ölçümünün operatif başarı oranına katkısı
   Mehmet	Haciyanlı,	Ayhan	Koyuncu,	Hüdai	Genç,	Mehmet	Pekşen,	
	 	 	 Nurullah	Damburacı,	Onur	Dülgeroğlu,	Cengiz	Aydın
  
 SB9 Primer Hiperparatiroidizmin Cerrahi Tedavisinde Intraoperatif 
   Qpth Ölçümü Yardımıyla Minimal Invaziv Radyoguıded
   Paratroidektomi Ile Minimal Invaziv Tek Bez Eksplorasyonu 
   Yaptığımız Hastalardaki Sonuçlarımızın Karşılaştırılması
   Ali	İbrahim	Sevinç,	Zekai Serhan Derici,	Recep	Bekiş,	Tülay	Canda,	
	 	 	 Mehmet	Ali	Koçdor,	Serdar	Saydam,	Ömer	Harmancıoğlu
 
 SB10 Önkol Adele Içine Ve Cilt Altına Yapılan Paratiroid 
   Ototransplantasyonularının Sonuçlarının Karşılaştırılması
	 	 	 Melih	Kara,	Ebru	Özdemir,	Leyla	Özel,	Ibrahim	Berber,	
	 	 	 Serdar	Demiral,	Fırat	Demircan,	M.	İzzet	Titiz

18.20-18.50 Kapanış Töreni

SALON - B-
14.00-16.00 Sözlü Bildiri II
 Başkanlar:		 Prof.	Dr.	Savaş	Koçak,
	 	 	 	 Doç.	Dr.	Mehmet	Uludağ

 S16 Papiller Mikrokanserlerde Primer Lateral Servikal Lenfatik
   Tutuluma Neden Olan Faktörler 
   Enver	Kunduz,	Yasemin	Giles	Şenyürek,	Fatih	Tunca,	Serdar	Tezelman,	
	 	 	 Harika	Boztepe,	Yersu	Kapran,	Tarık	Terzioğlu

 S17 Basedow Graves Tanısı ile Tiroidektomi Uygulanan Hastalarda
   Nüks Oranı ve Nüksü Etkileyen Faktörler
   Gamze	Çıtlak,	Yasemin	Giles	Şenyürek,	Fatih	Tunca,	Serdar	Tezelman,	
	 	 	 Sema	Çiftçi,	Tarık	Terzioğlu

 S18 Hashimoto Tiroiditinin Papiller Tiroid Kanseri Insidansı ve 
   Histopatolojik Özellikleri Üzerine Etkisi
   Yalın	İşcan,	Yasemin	Giles	Şenyürek,	Fatih	Tunca,	Serdar	Tezelman,	
	 	 	 Yersu	Kapran,	Faruk	Alagöl,	Tarık	Terzioğlu

 S19 Kronik Lenfositik Tiroidit ve Papiller Tiroid Karsinomu Arasındaki 
   Ilişki
   Bülent	Çitgez,	Gürkan	Yetkin,	Mehmet	Uludağ,	İsmail	Akgün,	
	 	 	 Esin	Kabul	Gürbulak,	Mehmet	Velidedeoğlu,	Ferhat	Ferhatoğlu,	
	 	 	 Fevziye	Kabukçuoğlu,	Adem	Akçakaya



 S20 Foliküler Adenom ile Papiller Karsinom Ilişkisi
	 	 	 Mehmet	Erikoğlu,	Bayram	Çolak,	Faruk	Aksoy,	Murat	Çakır,	
	 	 	 Şükrü	Özer
 
 S21 Tiroidektomilerde Preoperatif USG ve IIABnin Postop Tanı ile 
   karşılaştırılması
   Fatma Tatar,	Necat	Cin,	Haldun	Kar,	Yasin	Peker,	Cengiz	Tavusbay,	
	 	 	 Hüdai	Genç,	Onur	Dülgeroğlu	
 
 S22 Hiperkalsemik Krizde Klinik ve Patolojik Özellikler
	 	 	 Mehmet	Uludağ,	Bülent	Çitgez,	Gürkan	Yetkin,	M.	Fevzi	Celayir,	
	 	 	 Süleyman	Öden,	M.	Ferhat	Ferhatoğlu,	Adnan	İşgör

 S23 Total Tiroidektomi: Her Hastaya Mı?
   Yeliz	Emine	Ersoy,	Münire	Kayahan,	Naim	Memmi,	
	 	 	 Süleyman	Bozkurt,	Hüseyin	Kadioğlu,	Gökhan	Çipe,	
	 	 	 Mahmut	Müslümanoğlu
 
 S24 Loupe Büyütmeli / Konvansiyonel Tiroidektominin Sonuçlarının 
   Karşılaştırılması
	 	 	 Nuraydin	Özlem,	Umut	Yılmazyıldırım,	Eyüp	Sabri	Tezcan,	
	 	 	 Alper	Ceylan
 
 S25 Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı 
   ‘Radioguided’ Cerrahinin Rolü
   Hakan Seyit,	Ahmet	Dağ,	Tamer	Akça,	Emel	Ceylan	Güney,	
	 	 	 Mehmet	Ali	Sungur,	Suha	Aydın
 
 S26 Tiroidektomi Operasyonlarında Ligasure Kullanımının Avantajları
   Sadık	Keşmer,	Elif	Çolak,	Nuraydın	Özlem,	Metin	Kement	
 
 S27 Tiroid Cerrahisinde Hemostaz Sırasında Valsalva Manevrasının 
   Trendelenburg Pozisyonuna Katkısı Nedir?
   Murat	Özdemir,	Özer	Makay,	Mutlu	Ünver,	Gökhan	İçöz,	
	 	 	 Mahir	Akyıldız,	Mustafa	Yılmaz,	Enis	Yetkin
 
 S28 Tiroidektomi Sonrası Dren Kullanımının Etkinliğinin 
   Belirlenmesi: Prospektif Randomize Çalışma
	 	 	 Uğur	Deveci,	Fatih	Altıntoprak,	Manuk	Manukyan,	Melda	Oltulu,	
	 	 	 Abut	Kebudi,	Rahmi	Çubuk,	Neşe	Yener 

 S29 HMG-CoA Redüktaz Inhibitörlerinin Tiroid Cerrahisi Sonrasında 
   Gelişen Adezyonlara Etkisi
   Dilek	Işık,	Özer	Makay,	Gökhan	İçöz,	Gülten	Gezer,	Yeşim	Ertan,	
	 	 	 Ömer	Özütemiz,	Mahir	Akyıldız,	Mustafa	Yılmaz,	Enis	Yetkin	
 
 S30 Minimal Invaziv Paratiroidektominin Kozmetik Sonuçları Daha 
   mı Iyi?
   Şafak	Öztürk,	Özer	Makay,	Varlık	Erol,	Ayşe	Kenger,	Övünç	Aldemir,	
	 	 	 Gökhan	İçöz,	Mahir	Akyıldız,	Mustafa	Yılmaz,	Enis	Yetkin
 



16.20-18.20  VIDEO PANELI
	 Oturum	Başkanları:		 Prof.	Dr.	Semih	Aydıntuğ
	 	 	 	 	 Doç.	Dr.	Ömer	Cengiz

 - Total Tiroidektomi
							 	 Doç.	Dr.	Ercüment	Tarcan
	 	 Doç.	Dr.	Haluk	Recai	Ünalp
 - Minimal Invaziv Videoasisted Tiroidektomi
        Prof. Dr. Serdar Tezelman
  Doç. Dr. Fatih Tunca
 - Minimal Invaziv Paratiroidektomi
	 	 Prof.	Dr.	Gökhan	İçöz
	 	 Op.	Dr.	Özer	Makay
 - Paratiroid 4 Bez Eksplorasyonu
  Prof. Dr. Nusret Korun
	 	 Doç.	Dr.	Türkay	Kırdak
 - Robotik Tiroidektomi
  Prof. Dr. Mete Düren
	 	 Op.	Dr.	Serdar	Giray
 - Santral Boyun Diseksiyonu
  Prof. Dr. Yusuf Bükey
	 	 Op.	Dr.	Serkan	Teksöz
 - Lateral Boyun Diseksiyonu
	 	 Doç.	Dr.	Cihangir	Özarslan
	 	 Op.	Dr.	Lütfi	Doğan
 - Tamamlayıcı Tiroidektomi
	 	 Prof.	Dr.	Adnan	İşgör
	 	 Doç.	Dr.	Mehmet	Uludağ
 - Sinir Monitorizasyonu
	 	 Prof.	Dr.	Tarık	Terzioğlu
	 	 Y.	Doç	Dr.	Ali	İlker	Filiz



24 NISAN 2011 PAZAR

SALON - A-
TIROID CERRAHISI YETERLILIK 

KURSU
Kurs	Direktörü:	Prof.	Dr.	Savaş	Koçak





TOTAL TIROIDEKTOMI

Prof. Dr. Yasemin Giles
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı





5.	Ulusal	Endokrin	Cerrahi	Kongresi

19

TOTAL TIROIDEKTOMI

Prof. Dr. Yasemin Giles
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Tiroidektomi	 uygulanırken	 genel	 prensipler	 tiroid	 bezin	 iyi	 görüşü	 sağlanacak	 şekilde	
ameliyat	 sahası	 sağlanması,	 anatomik	 yapıların	 görülüp	 tanımlanması,	 kanamnın	 en	 az	
düzeyde	tutulması	ve	laringeal	sinirler	civarında	koter	kullanımından	kaçınmaktır.	

Optimal ameliyat ve görüş sahası: 
Optimal	 ameliyat	 sahası	 sağlamak	 için	 uzun	 insizyon	 yapmak	 gerekli	 değildir.	 İnsizyon	
hattının	her	 iki	 tarafta	 	klavikuladan	2	parmak	yukarıda	ve	orta	hattan	her	 iki	 tarafa	3-3.5	
cm	uzanması	yeterlidir.	Cilt,	ciltaltı	ve	platisma	geçildikten	sonra	cilt	ve	cilt	altı	flepi	boyun	
fasyası	 ve	 anterior	 juguler	 venlerden	 diseke	 edilir.	 Diseksiyon	 yukarıda	 tiroid	 kartilaj	
düzeyinin	üzerine	aşağıda	ise	suprastrnal	çentiğe	dek	uzanmalıdır.	Flepler	otomatik	ekartör	
aracılığı	ile		ekarte	edilir.	Strep	kasları	orta	hattan	açılarak	tiroid	lojuna	ulaşılır.	Tiroid	bezin	
üzerindeki	kas	tabakasını	tümüyle	diseke	edip	tiroid	dokusunu	çıplak	bırakmak	önemlidir,	
çünkü	bu	şekilde	tiroid	dokusunu	mediale	kasları	laterale	doğru	çekerek	doğru	çekerek	tiroid	
bez	ve	karotis	arter	arasındaki	fasya	künt	veya	keskin	diseksiyonla	açılabilir	ve	medial	tiroid	
veni	bağlanır.	
Tiroid bezin diseksiyonu:	Bu	 aşamada	 diseksiyona	 iki	 şekilde	 başlanabilir	 ve	 bu	 kişisel	
tercihe	 bağlıdır.	 İlk	 şekil	 lateral	 yaklaşımla	 önce	 rekürren	 siniri	 görüp	 diseke	 ettikten	
sonra	 tiridektomiye	 devam	 etmektir.	 İkinci	 yaklaşım	 ise	 üst	 polden	 başlayarak	 önce	 üst	
pol	 damarlarını	 bağlamaktır.	 Büyük	 tiroid	 bezi	 veya	 büyük	 nodül	 olan	 hastalarda	 lateral	
yaklaşımla	 başlamak	 veya	 ilk	 aşamada	medial	 veni	 bağlamak	 güç	 olabilir.	Bu	 hastalarda	
üst	polden	başlamak	daha	rahat	disekisyon	sağlar.	Bizim	yaklaşım	şeklimiz	öncelikle	tiroid	
lobunu	mediale	ve	kasları	lateral	ekarte	ettikten	sonra	medial	veni	bağlamak	ve	daha	sonra	
üst	polden	diseksiyona	başlamaktır.	Tirod	lobu	büyükse	ise	aşamada			medial	ven	her	zaman	
rahat	görülemediği	için	üst	pol	serbestleştirildikten	sonra	da	medial	ven		bağlanabilir.	

Anatomik yapıların görülmesi: 
Üst pol/superior laringeal sinir:	Tiroid	cerrahisinnde	genellikle	göz	ardı	edilen	bir	yapıdır.	
Yaralanması	sonucu	olan	ses	değişikliği	ameliyattan	sonra	dikat	çekmeyebilir	ancak	sesini	
kullanan	kişilerde	ses	yorgunluğuna	neden	olur.	Üst	pol	diseke	edilirken	yaralanmamasına	
dikkat	 edilmelidir.	 Bu	 sinirin	 görülmesi	 herzaman	 mümkün	 değildir.	 Çünkü	 hastaların	
yaklaşık1/5	 inde	 faringeal	 konstriktor	 kasın	 lifleri	 arasında	 seyreder.	 Bu	 	 olgularda	 sinir	
görülemez.	 Yaklaşık	 1/5hastada	 ise	 sinir	 lateral	 seyir	 gösterir	 ve	 superior	 tiroid	 arterin	
kısmen	lateralinden	seyreder	ki	bu	durumda	yaralanma	riski	yüksektir.	Bu	riskleri	azaltmak	
için	superior	tiroid	arteri	ana	trunkusundan	bağlamak	yerine	tiroid	bezin	üzerindeki	dallarını	
diseke	ederek			bağlamak	gerekir.	Ayrıca	üst	pol	arterini	bağlamadan	önce	üst	polü	laterale		
doğru	 çekerken	 medialde	 trakea	 ve	 tiroid	 bez	 arasında	 kalan	 alanı	 diseke	 edip	 üst	 pol	
damarlarını	skeletize	etmektir.	Bu	şekilde	hem	sinir	görülebilir,	hem	de	görülmediği	takdirde	
yaralanma	riski	azalır.	Üst	pol	damarları	diseke	edilmeden	önce	üst	pol	mediale	ve	kaslar	
laterale	 doğru	 çekilerek	 lateral	 fasya	 künt	 diseksiyonla	 tiroid	 dokusu	 üzerinden	 tamamen	
uzaklaştırılır.	Lateral	kısım	üst	pol	hizasında	tamamen	serbestleşince	tiroid	bezi	üst	polden	
laterale	doğru	traksiyona	aldığımızda	hem	trakea	ile	arasındaki	plan	hem	de	üst	pol	damarları	
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daha	net	görülebilir.	

Rekürren laringeal  sinir	 :	Üst	pol	 serbestleştirilip	 tiroid	 lobu	mediale	doğru	 traksiyona	
alınınca	tiroidin	lateral	kısmı	daha	iyi	görülür.	Bu	aşamada	lateral	bölümde	sinir	 trasesine	
paralel	olarak	yapılan	diseksiyonla	sinir	aranır.	Rekürren	sinir	tiroid	orta	ve	alt	pol	birleşim	
düzeyinde	inferior	tiroid	arteri	ve	dallar	ile	yakın	komşuluktadır.	Bu	bölgede	inferior	tiroid	
arteri	siniri	çaprazlar.	Sinir	görüldükten	sonra	kaudale	doğru	takip	edilerek	Berry	ligamanı	
hizasına	dek	izlenir	ve	laterale	doğru	tiroid	dokusundan	ayrılır.	Berry	ligamanı	sinirin	tiroide	
en	yakın	olduğu	bölge	olup	sinir	bu	bölgede	yaralanmaya	çok	açıktır.	Diseksiyon	esnasında	
tiroid	 lobunu	 aşırı	 mediale	 doğru	 çekmek	 rekürren	 sinirin	 de	mediale	 doğru	 kayması	 ve	
gözden	kaçarak	yaralanmasına	neden	olabilir.	O	nedenle	lobu	aynı	anda	medial	ve	kaudale	
doğru	çekmek	daha	doğrudur.	

Paratiroid bezler: Paratiroid	bezlerin	 iskemiye	uğramaması	 için	 inferior	 tiroid	arteri	 ana	
trunkusundan	bağlamaktan	kaçınmak	gerekir.	Üst	paratiroid	bezlerin	en	sık	 lokalizasyonu	
krikotiroid	bileşke	hizasında	sinir	ve	inferior	tiroid	arterin	kesistiği	noktanın	yaklaşık	1	cm	
üzerindedir.	Alt	paratiroid	bezlerin	en	sık	lokalizasyonu	ise	en	sık	tiroid	alt	polü	civarında	
olup	sıklıkla	tiroid	alt	pol	venlerinin	arasındaki	yağlı	doku	arasında	gizlenir.	Tiroid	üzerinde	
yeralan	 paratiroid	 dokusunu	 ise	 kapsül	 ile	 birlikte	 beslenmesini	 bozmadan	 diseke	 edip	
tiroidden	uzaklaştırmak	gerekir.	
Tiroidektomi:	Tiroidektomi	bez	en	bloc	olarak	çıkarılarak	veya	istmus	hizasından	ayrılarak	
sağ	ve	sol	loblar	ayrı	olarak	çıkarılarak	yapılabilir.	Büyük	tiroid	nodüllerinde	ana	damarlar	
bağlandıktan	 sonra	 istmus	 ayrılıp,	medialeden	 tiroid	 trakeadan	 bir	miktar	 diseke	 edilirse,	
tiroid	lobu	daha	rahat	mediale	çekilir	ve	paratiroid	ve	rekürren	sinir	eksplorasyonu	daha	rahat	
yapılabilir.
Kesinin	 kapatılması:	 Rutin	 dren	 kullanılması	 gerekli	 değildir	 ve	 iyi	 hemostazın	 yerini	
tutmaz.	Ancak	bazı	olgularda	birikebilecek	az	miktarda	kanı	drene	etmek	amacı	ile	aspiratif	
silikon	dren	kullanılabilir.	Sterp	kasları	ve	platisma	absorbable	dikişlerle	tete	tek	ve	devamli	
kapatılır.	Cilt	altı	dikiş	konur.



SANTRAL DISSEKSIYON

Prof. Dr. Nusret Korun
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Genel Cerrahi Anabilim Dalı





5.	Ulusal	Endokrin	Cerrahi	Kongresi

23

SANTRAL DISSEKSIYON

Prof. Dr. Nusret Korun
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Anatomi:	Boyun	ön	kompartmanı	olarak	da	bilinen	“Level	VI”	bölgesinin	sınırları	
  - Lateralde karotis arterleri
	 	 -	Üstte	hyoid kemik
	 	 -	Altta	suprasternal	çentik	ile	sınırlıdır.
Alt	 ucun	 innominate	 arter	ve	brakiosefalik	vene	kadar	uzanıp	üst	mediasteni	 içine	 alan	 “	
Level	VII”	ile	sınırlandırılması	genişletilmiş	kompartmanı	temsil	eder	(Şekil	1.).

	 Şekil	1.:	Santral	kompartmanın	anatomik	görünümü	(1.literatürden	alınmıştır)

 Endikasyonlar:	Santral	kompartman	 lenf	disseksiyonu	profilaksi	ya	da	 terapötik	
amaçlı	yapılır.	Profilaksi	için	;	tiroidin	medüller	kanseri,	az	diferansiye	tiroid	karsinomları,ve	
yüksek	 riskli	 iyi	 diferansiye	 tiroid	 kanserlerinde	 (lateral	 kompartmanlarda	 lenf	 nodülü	
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metastazı	 olanlar,	 BRAF	 mutasyonu	 olan	 diferansiye	 tiroid	 tümörleri	 gibi)	 uygulanır.	
Terapötik amaçlı	olarak	muayene,	görüntüleme	veya	ince	iğne	aspirasyon	biyopsisi	(İİAB)	
ile	sitolojik	olarak	lenf	nodülü	patolojisi	sabitleşmiş	olanlar	santral	disseksiyon	endikasyonu	
alırlar.	 Yüksek	rezolüsyonlu	ultrasonografi	(US) ameliyat	öncesi	en	yardımcı	araçtır.	
	 Standart	 olarak	 santral	 kompartmana	 yönelik	 cerrahi	 disseksiyon	 yapmanın	
rasyonali	tiroid	kanserinin	bu	kompartmanda	nüksünü	önlemektir.	Çünkü;	bu	kompartmanda	
nüks	 amliyatı	 yapmak,	 hipoparatiroidi	 ve	 rekürren	 larengeal	 sinir	 yaralanma	 olasılığını	
arttırmaktadır.
	 Diferansiye	tiroid	kanserleri	içinde	lenf	nodülü	metastazı	olasılığı	en	yüksek	olan	
papiller	 tiroid	 kanseridir	 (PTK).	 Oran	 %20-90	 arasında	 bildirilmektedir.	 US	 ile	 servikal	
lenfadenomegali	 saptama	oranı	 ise	%20-31	arasındadır.	Operatif	anlamda	ameliyat	öncesi	
ortalama	%20	yi	olguyu	etkilemektedir.	
	 PTK	de	lenf	nodülü	metastazını	etkileyen	faktörler;	tümör	boyutu,	ekstrakapsüler	
invazyon	 ve	 multifokalitedir.	 Olguların	 çoğunluğunda	 genellikle	 	 2mm	 den	 küçük	 lenf	
metastazı	 bulunmaktadır.	 Mikrometastaz	 ile	 makrometastaza	 bağlı	 evreleme	 konusu	
tartışmalıdır.
 
	 Diferansiye	tiroid	karsinomunda	ilk	operasyonda	tedavinin	hedefi:
	 	 -	Uygun	evrelemenin	sağlanması
	 	 -	Radyoaktif	iyot	(RAI)	tedavisine	zemin	hazırlama
	 	 -	Atiroglobulinemi	sağlanması
	 	 -	Reoperatif	cerrahiyi	önleme
	 		 -	İzlemi	basitleştirme	olmalıdır.	
	 Diferansiye	 tiroid	 karsinomlarında	 rutin	 santral	 disseksiyon	 konusuna	 taraftar	 ve	
karşıt	görüşlerin	dayanakları	Tablo1.	de	özetlenmiştir.
 Teknik:	Hasta	tiroid	cerrahisi	gibi	hazırlanır.	Ameliyat	sırasında	sinir	monitorizasyonu	
diğer	tarafta	da	girişim	düşünen	cerraha	elektrofizyolojik	süreklilik	hakkında	fikir	verebilir.	
Sinir monitorizasyonu	reoperatif	işlemlerde	daha	yardımcıdır.
	 Cilt	 en	 az	 4cm	kesilmelidir.	Cilt	 flepleri	 üstte	 tiroid	 çentiği	 altta	 juguler	 çentiğe	
kadar	hazırlanmalıdır.	Cerrahi	alan	yeterliği	sağlamak	için	tiroid	ön	grup	adaleleri	horizontal	
kesilebilir.
 Prelarengeal lenf	nodu	(Delphian)	piramidal	lob	rezeksiyonu	safhasında	alınır.
	 Tiroid	kartilajı düzeyinden klavikulaya kadar karotis arteri izole edilir. Disseksiyon 
yukarıdan	aşağıya	innominat	artere	doğru	yapılır.	Rekürren	larengeal	sinir	(RLN)	tiroidektomi 
aşamasında	izole	edilir.	Nüks	olgularda	daha	önce	ellenmemiş	alan	olan	inferiyor düzeyde 
izole	 edilir.	 Bu	 aşamada	 sağ	RLN	 karotis	 ve	 innominat	 arter	 bileşkesinin	 hemen	 altında,	
2.trakeal	halka	düzeyinde	bulunur.	Sol	RLN	trakea-özofageal	olukta	daha	düzgün	bir	seyir	
gösterdiğinden	2.trakeal	halka	düzeyinde	güvenle	bulunabilir.
	 Her	 iki	 tarafta	 santral	 kompartmanın	 disseksiyonu	 RLN	 trasesine	 göre	 farklılık	
gösterir.	Sağ	RLN	subklavian	arterin	altından	dönüp	geldiği	 için	 trakea-özofageal oluktan 
uzaktır,	paratrakeal lenf nodüllerini	 ön	 ve	 arka	 olarak	 ikiye	 ayırır.	 Bu	 aşamada	 cerrah	
hastanın	baş	tarafına	geçer	ve	yukarıdan	aşağıya	doğru	disseksiyonla	arka	grup	lenf	bezlerini	
disseke	eder	ve	sinirden	de	ayırır.	Daha	sonra	sinirin	altın	geçirip	ön	grup	lenf	düğümleri	ile	
birleştirir.	Bundan	sonra	 innominat	artere	kadar	 trakea-özofageal	oluktaki	paratrakeal	 lenf	
bezlerini	disseke	ederek	özofagus	ve	prevertebral	fasyadan	ayırarak	çıkarır.	Bu	alanda	bazen	
üst	plevral	membran	görülebilir.	Pnömotorakstan	korunmak	için	dikkat	gerekir.
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	 Sol	 tarafta	 RLN	 aort	 arkusundan	 ayrılıp	 geldiği	 için	 düzgün	 bir	 şekilde	 trakea-
özofageal	olukta	yerleşmiştir.	Bu	nedenle	karotis	kılıfından	ayrılmış	olan	lenf	bezleri	siniri	
yerinden oynatmadan disseke	edilebilir.

 Komplikasyonlar:	
	 	 -	Hipoparatiroidism	(genellikle	inferior	paratiroid	bezleri	zarar	görür)
	 	 -	RLN	sinir	hasarı
	 	 -	Superior	larengeal	sinir	hasarı
	 	 -	Hemoraji	/	seroma	olarak	sıralanabilir.
	 Paratiroid	 bezini	 çıkarıldığı	 ya	 da	 beslenmesinin	 bozulduğu	 kuşkusu	 varsa,	
dokudan	 bir	 parça	 “frozen”	 kesit	 için	 alınır.	 Paratiroid	 dokusu	 olduğu	 kanıtlanan	 doku	
ototransplantasyon	tekniğine	uygun	olarak	kas	dokusu	içine	yerleştirilir.

	 Total	tiroidektomi	sonrası	kalıcı	hipoparatiroidi	oranı	%0.8-5.4	arasında	bildirilirken,	
santral	 boyun	 disseksiyonun	 eklenmesi	 ile	 bu	 oranın	 %0-14.3	 arasında	 bildirildiği	
görülmektedir.	RLN	yaralanması	 ise	%0-5.7	arasındadır.	RLN	hasarı	 total	 tiroidektomi	de	
görülen	orana	yakındır.

Kaynaklar:
1-	 Sara	 I,Pai,	 Ralph	 P.Tufano:	 Central	 compartment	 lymph	 node	 dissection.	 Operative	
Tecniques	in	Otolaryngology-	Head	and	Neck	Surgery	March	2009;20	(1);	39-43	
2-		Carling	T,	Long	III	WD,	Udelsman	R:	Controversy	surrounding	the	role	for	routine	central	
lymph	node	dissection	for	differentiated	thyroid	cancer:	Current	Opinion	in	Oncology	2010	
(22):	30-34
3-	Shen	WT,	Ogawa	L,	Ruan	D,	Suh	I,	Duh	Quang-Yang,	Clark	OH:	Central	neck	lymph	
node	dissection	for	papillary	thyroid	cancer:	The	reliability	of	surgeon	judgment	in	predicting	
which	patients	will	benefit.	Surgery	2010:	148(2):	398-403
4-	 Lucioni	M:	 Practical	 guide	 to	 neck	 dissection.	 Springer-Verlag	 Berlin	Heidelberg.	 Ed	
Marion	Philipp.	2007:76-89
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Taraftar Karşıt

Lenf	 nodülü	 metastazı	 olmasının	
hastanın	 sonucu	üzerine	olumsuz	 etkisi	
vardır

Yüksek	 oranda	 hipoparatiroidiye	 sebep	
olur

Santral	 bölgedeki	 lenf	 metastazlarının	
preoperatif	 ya	 da	 operatif	 	 deteksiyonu 
güçtür

Yüksek	 oranda	 rekürren	 larengeal	 sinir	
hasarına	sebep	olur

Evrelemede	kesinlik	sağlar Yapıldığında	düşük	oranda	 rekkürrens ve 
mortaliteye dair 1.düzey data yoktur

Postoperatif	 tiroglobulin	 seviyesini	
düşürür

ABD	de	büyük	oranda	tiroidektomi	düşük	
hacimle	çalışan	cerrahlarca	yapılmaktadır

Total	 tiroidektomi	 kadar	 güvenle	
yapılabilir

Santral	boyunda	 rekürren	operasyonları	
önler

Düşük	nüks	ve	mortalite	düzeyi	sağlar

Tablo1:	 Diferansiye	 tiroid	 kanserinde	 rutin	 disseksiyon	 konusunda	 görüşler.	 (2.nolu	
literatürden	derlenmiştir)
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LATERAL BOYUN DISEKSIYONU

Prof. Dr. Yusuf Bükey
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

	 Tiroid	 kanserli	 hastalarda,	 özellikle	 papiller	 ve	 medüller	 tiroid	 karsinomlarda	
servikal	metastaz	insidansı	bir	hayli	yüksektir.	Papiller	tiroid	kanserli	birçok	hasta	boyunda	
soliter	 kitle	 ile	 karşımıza	 çıkabilmektedir.	 Pediatrik	 yaş	 grubunda,	 lenf	 nodu	 metastazı	
olguların	%80’de	görülebilmektedir.	Tiroid	kanserlerinin	metastaz	yapma	olasılığı	genelde	
hasta	ile	tümörün	özelliklerine	bağlıdır.
	 Hastalığın	 sürvisinin	 uzun	 olması	 en	 az	 10	 yıldan	 fazla	 takip	 gerektirmesi	 ve	
metastazların	 sürviyi	 fazla	 etkilememesi	 yapılan	 klinik	 çalışmaları	 tartışmalı	 kılmaktadır.
Son	zamanlarda	yapılan	çalışmalarda	metastaz	yapmış	olgularda	uzun	dönem	takiplerinde	
sürvinin	 daha	 kısa	 ve	 nüks	 oranının	 daha	 yüksek	 olduğu	 yönünde	 bildiriler	 artmaktadır. 
Tiroid	 bezinin	 lenf	 nodu	 drenajı	 sıralıymış	 gibi	 görünmesine	 rağmen,	 tiroid	 kanserlerinin	
bölgesel		metastaz	yayılımı	daha	az	belirgindir	Shah	ve	arkadaşlarının	yaptığı	bir	çalışmada	
iyi	 differansiye	 tiroid	 kanserlerinde	 mikrometastaz	 oranı	 %35-90	 arasında	 bildirilmesine	
rağmen	bu	hastalardaki	boyun	diseksiyonu	sürviyi	fazla	etkilememektedir.	Yine	Mazzaferri	
ve	 Jhiang	 10-30	 yıl	 arasında	 yaptıkları	 1355	 vakalık	 takiplerinde,	 servikal	 metastazlı	
hastalarda	mortalitenin	%10,	metastaz	olmayanlarda	%6	olduğunu	tespit	etmişlerdir. Papiller	
tiroid	 kanserle	 ilgili	 bir	 çalışmada	 hastalar	 bilateral	modifiye	 radikal	 	 boyun	 diseksiyonu	
(MRND)	eklenen	 total	 tiroidektomi	 ile	 tedavi	 edilmişlerdir.	Bu	 çalışmada	 tiroidde	kanser	
bölgesi	ile	lenf	nodu	metastazları	bölgesi	arasında	bir	korelasyon	gösterilememiştir.
	 Bugünkü	genel	konsensus,	servikal	metastazın	lokal	nüksü	ve	45	yaş	üstü	hastaların	
mortaliteyi	arttırdığı	yönündedir.	
	 Tiroid	kanserleri	içinde	en	çok	metastaz	yapan	papiller	kanserlerdir.	Özellikle	çocuk	
yaş	grubunda	bazen	metastazla	karşımıza	çıkabilirler.
	 Histolojik	sınıflama	ve	alt	gruplar	metastaz	yapma	konusunda	önemlidir.	Papiller	
kanserler	 genelde	 %30-80	 metastaz	 yapabilmelerine	 rağmen	 başlangıçta	 klinik	 olarak	
saptanma	oranı	%20’	ler	civarındadır.	Çocuk	yaş	grubunda	ise	bu	oran	%80’lere	ulaşır.	Foliküler	
kanserler	kan	yoluyla	yayılım	göstermekte	olduğu	bilinmektedir.	Bununla	birlikte	%12-30	
oranında	boyun	lenf	nodlarına	metastaz	yaparlar.	Hürthle	karsinomlarda	ise	uzak	metastaz	
riski	daha	yüksektir.	Boyun	metastazı	 foliküler	kanserler	gibidir.	Medüller	kanserlerde	 ilk	
ameliyatta	boyun	metastazı	%55	olguda	mevcuttur.	Claudio	Scollo	ve	arkadaşları	herediter	
medüller	kanserli	olgularda	bu	oranı	doğrulamışlardır.	Sporadik	Medüller	tiroid	kanserlerde	
bu	oran	biraz	daha	düşüktür.	Ancak	karşı	taraf	boyun	metastazı	en	çok	medüller	kanserlerde	
rastlanır.	 Tiroid	 kanserlerinde	 en	 sık	metastaz	 santral	 bölgeye	 olmaktadır.	 Tümör	 boyutu	
ile	metastaz	arasında	direkt	ilişki	mevcuttur.	Özellikle	3	cm	üstü	tümörlerde	yüksek	oranda	
metastaz	 saptandığı	 Schuman	 ve	 arkadaşlarının	 yaptığı	 bir	 çalışmada	 belirtilmiştir.	 Üç	
santimetreden	küçük	tümörlerde	%25’e	varan	bir	metastaz	oranı	bildirilmektedir.	Tümörün	
lokal	 invazyonu,	 vasküler	 ve	 lenfatik	 yayılım	 özellikle	 erkek	 hastalarda	metastaz	 yapma	
olasılığını	arttırmaktadır.	Kapsül	ve	damar	invazyonu	patologlar	tarafından	belirtilmeli	buna	
göre	hastanın	prognostik	faktörleri	incelenmelidir.
	 Rejyonel	metastazlar	genellikle	tiroid	bezindeki	tümör	lokalizasyonundan	bağımsız	
olarak	 paratrakeal	 lenf	 nodlarını	 tutarlar.	 Paratrakeal	 lenf	 nodu	 tutulumu,	 kesin	 lateral	
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servikal	lenf	nodu	tutulumu	olduğunu	göstermez.	Bu	nedenledir	ki	II.seviyeden	V	seviyeye	
olan	skip	lezyonlar	daha	yaygın	görülür.	Papiller		tiroid	kanserlerinde	juguler	zincirdeki	lenf	
nodlarına	metastaz	daha	sık	görülür:	II.	Seviye	(%30),	III.	Seviye	(%45),	IV.	Seviye	(	%52)	
ve	V.	 Seviye	 (%33).	Yapılan	 birkaç	 çalışmada,	 hastaların	%9-18	 inde	 normal	 paratrakeal	
lenf	nodu	olmasına	rağmen	lateral	boyun	metastazları	olduğu	görülmüştür.	Bundan	dolayı	
paratrakeal	bölgede	(VI.seviye)		metastaz	olması	demek		boynun	diğer	bölgelerinde	metastaz	
olacağı	anlamına	gelmez.
 Tek	 taraflı	 papiller	 tiroid	 kanserli	 hastaların	 %24	 ünde	 bilateral	 veya	 unilateral	
boyun	metastazı	 saptanabilir.	Karşı	 taraflı	 paratrakeal	 lenf	 nodu	 tutulumu	olan	 hastalarda	
karşı	taraflı	juguler		lenf	nodu	tutulumu	olma	riski	de	artış	gösterir	(%38).	Bilateral	lenf	nodu	
tutulumu	olma	riski,	tiroid	bezinde	geniş	tutulum	gösteren,	isthmusa	yayılan	ve	nüks	eden	
vakalarda daha yüksektir.
	 Pretrakeal	 ve	 paratrakeal	 bölgeden	 lenf	 nodu	 diseksiyonu	 uygulaması	 papiller	
tiroid	kanserli	hastaların	çoğunda	kullanılır.	Bu	hastalar	özellikle	45	yaş	üstü	olmak,	tümör	
büyüklüğünün	4	cm	den	fazla	olması	ve	lokal	invazif	primer	tümör	olması	gibi	yüksek	risk	
kriterlerini	taşıyan	hastalardır.	Bazı	cerrahlar	ise		boyun	girişimine	karar	vermek	amacı	ile	
alınan	parçaya	frozen	incelemesi	yapılmasını	tercih	ederler.	Bu	lenf	nodları	lenfatik	drenajın	
ilk	durağını	oluşturmakla	birlikte	bu	lenf	nodlarında	metastatik	tutulum	olması	boyundaki	
lateral	 bölgede	 (seviye	 II-V)	 metastatik	 lenf	 nodu	 olduğunu	 göstermez.	 Yapılan	 birkaç	
çalışmada	 ise	 tiroid	 kanserli	 hastaların	 yaklaşık	 %18	 inde	 paratrakeal	 lenf	 nodu	 tulumu	
olmaksızın	lateral	boyun	bölgesinde	metastatik	tutulum	olabileceği	gösterilmiştir.	Bu	bulgular	
lateral	boyun	tedavisinde	paratrakeal	lenf	nodu	örneklemesinin	geçerliliği	konusunda	akılda	
belirgin	soru	işaretleri	bırakmaktadır.
	 Lenf	ganglionu	metastazında	risk	faktörleri:
	 1.	 Tümör	histolojisi
	 	 Papiller	kanser	ve	subgrupları
  Medüller kanser 
	 	 Çocuk	tiroidi	kanseri
	 2.		 Tümör	boyutu	(>3cm,	<3cm)
	 3.		 Lokal	invazyon	(ekstratiroidal	veya	vasküler	invazyon)
	 4.	 Biyolojik	markerler	(p53,	EGF’’	epidermal	growth	factor’’)
		 Tiroid	kanserleri	tümörün	tiroid	içinde	yerleşme	bölgesine	göre	yayılım	yapmasına	
rağmen	karşı	boyuna	skip	metastaz	denilen	atlama	metastazları	yaparlar.	Andreas	Machen	ve	
arkadaşlarının	yaptığı	çalışmada	papiller	kanser	için	skip	metastaz	%19.7,	medüller	kanserler	
için	%21.3	oranı	vermişlerdir.
	 Tiroid	bezinin	lenfatik	drenajı	üç	gruba	ayrılmaktadır.	Birinci	gurup	tiroid	loblarının	
alt	 ve	 medial	 bölümlerinden	 başlayarak	 inferior	 tiroid	 venlerini	 takip	 ederek	 paratrakeal	
(level	 Vl)	 ve	 alt	 jugular	 (level	 IV)	 bölgelere	 drene	 olurlar.	 Nadiren	 bu	 bölge	 tümörleri	
anterior	–superior	mediasten	(level	VII)	ve	buradan	alt	mediastene	metastaz	olabilir.	İkinci	
gurup	 lateral	 bölümünün	drene	olduğu	vena	 tiroidea	yoluyla	üst,	 orta	 ve	 alt	 	 juguler	 lenf	
nodlarına	olur.	Üçüncü	gurup	ise	tiroidin	üst	bölümü	ve	isthmusun	drene	olduğu	orta	jugular	
ve	prelarengeal	(Delphian)	nodlarına	drene	olurlar.	Tiroid	tümörlerinin	bulunduğu	yere	göre	
lenf	 nodu	 metastazının	 olduğu	 bölgeleri	 tahmin	 etmek	 zordur.	 Miralle	 ve	 arkadaşlarının	
yaptığı	 119	 olguluk	 seride	 total	 tiroidektomi-Bilateral	 MRND	 ameliyatı	 uygulanmış	 ve	
tümör	lokalizasyonu	ile	metastaz	bölgesi	arasında	kesin	ilişki	bulamamışlardır.	Buna	rağmen	
bazı	bölgelere	beklenmeyen	metastazlar	olabilir.	Genel	anlamda	ise	metastazik		lenf	nodları	
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ile	tümör	yeri	arasında	bir	ilişki	bulunmamaktadır.	Kelemen	ve	ark.yaptığı	çalışmada	sentinel	
lenf	nodu	diseksiyonu	yapmışlar	ve	%42	olguda	pozitif	nod	tesbit	etmişlerdir.	Pozitif	nodların	
%88’i	paratrekeal	bölgeye	olur	ve	bunlar	sentinal	nod	olarak	isimlendirirlir.	Genelde	%18	
olguda	skip	metastaz	saptanabilir.
	 Tiroid	 kanserlerinde	 lenf	 bezi	 metastazlarının	 hastanın	 prognozuna	 etkisi	 net	
değildir.	Yapılan	 çalışmalarda	 yaş	 ilerledikçe	 lenf	 bezi	 metastazları	 hastanın	 prognozunu	
ciddi	 şekilde	 etkilediğini	 göstermiştir.	 Mazafferi	 grubunun	 çalışmalarında	 her	 nekadar	
metastazlı	hastaların	sürviyi	etkilemediği	belirtilsede	risk	gurubu	yüksek	hastalarda	yapılan	
MRND	nin	en	azından	nüksü	azalttığı	belirtilmektedir.
	 Bu	bulgular	hastalarda	uzun	süreli	sürvi	çalışmaları	yapılacaksa	ilk	ameliyatta	seçim	
ve	MRND	yapılması	önem	kazanmaktadır.	Halen	savunulan	yaygın	görüş	risk	gurubu	yüksek	
45	yaş	üstü	hastalarda,	boyun	ve	mediasten	lenf	nodu	varlığında	lokal	nüks	ve	mortalite	oranı	
artmaktadır.
	 Tiroid	kanserli	 bir	 hasta	boyunda	 soliter	kitle	 ile	geliyorsa,yapılacak	 incelemeler	
metastatik	tiroid	kanserini	göstermek	amaçlı	ince	iğne	aspirasyon	biopsisi	(FNAB)		ile	başlar.
Devamındaki	 incelemeler	 ise	 primer	 lezyonun	 yerini	 belirlemek	 amaçlı	 tiroid	 ultrasonu	
yapılması	 ve	 takiben	 de	 olası	 ek	 bir	 unilateral	 veya	 bilateral	 hastalık	 olup	 olmadığını	
belirlemek	amaçlı	görüntüleme	yapılmasını	içerir.
	 Hastanın	 boyun	 lenf	 nodu	 metastazları	 varlığını	 saptamak	 için	 şu	 yöntemler	
kullanılır.
	 Preoperatif	görüntülemede:	Tc	99m,	PET,	CT,	USG			
	 Peroperatif:	Sentinel	lenf	bezi	biyopsisi;	Mavi	boya,	Tc99,	ikisi	birlikte		
	 Ameliyat	 öncesi	 görüntüleme	 yöntemlerinin	 en	 önemlisi	 USG	 dir.	 Yasuhiro	 İto	
ve	 ark.yaptığı	 çalışmada	Antonelli	 ve	 arkadaşlarının	 kullandığı	 kriterleri	 kullanarak	USG	
ile	preoperatif	değerlendirme	ve	buna	göre	MRND	yaparak	sonuçları	değerlendirmişlerdir.
Buna	göre;	1)	Bir	santimetre	veya	daha	büyük	nodlar,	2)	açık	hipoekoik	veya	non	homogen	
sahaların	olması,	3)	irregular	kistik	görüntü,	4)	lenf	nodu	içinde	kalsifikasyonlar,	5)	artmış	ön	
arka	boyutu	ile	birlikte	yuvarlak	ve	şiş	kenarlar,	6)	uzun-kısa	boyut	oranının	0.7	den	büyük	
olması.Bu	bulguları	taşıyan	hastalara	boyun	diseksiyonu	uygulanmıştır.
	 Tiroidektomi	 sonrası	 sonrası	 boyun	 ganglion	 metastazlarının	 saptanmasında		
Tc99 metoksiizobutil	 isonitril	 (MİBİ)	 yararlı	 olabilir.	 Rubello	 ve	 ark.	 USG	 ile	 MİBİ	
kombinasyonunun	metastaz	 taramalarında	 daha	 duyarlı	 olduğunu	 belirtmişlerdir.Ameliyat	
sonrası	Tg	yüksekliği	bir	metastaz	olasılığını	düşündüreceğinden	bu	hastalarda	I131	taraması	
yapılmaktadır.	Tiroid	kanseri	metastazlarında	yapılan	çalışmalarda	Florodesoksiglukoz	(FDG)	
PET	in	 lenf	nodlarını	göstermede	CT	ve	USG	ye	göre	daha	duyarlı	olduğu	gösterilmiştir.
Mediastinal	nodları	göstermede	MİBİ	scan	CT	ve	MR	a	göre	daha	duyarlıdır.	Bu	yöntemlerin	
çoğu	ameliyat	sonrası	dönemde	kullanılmaktadır.Ancak	bu	 tetkiklerin	hiçbirinin	N0	 tiroid	
kanserlerinin	 ameliyat	 öncesi	 değerlendirilmesinde	 yararlılığı	 gösterilmemiştir.	 Yinede		
yüksek	 rezolusyonlu	 USG	 ile	 boyun	 lenfadenopatileri	 ameliyat	 öncesi	 incelenerek	 bir	
saptama	yapılabilir.
	 Boyun	diseksiyonları	için	genel	indikasyonlar	boyunda	klinik	ve	radyolojik	olarak	
pozitif	ganglionların	tespit	edilmiş	olmasıdır.
	 Günümüzde	 eğilim	 papiller	 tiroid	 kanserli	 her	 hastaya	 özellikle	 45	 yaş	 üstü,	
4cm	 tümörü	olan,	 lokal	 ileri	 tümörlerde	elektif	pretrakeal	ve	 tek	 taraflı	MRND	yapılması	
yönündedir.	 Papiller	 kanserlerde	 elektif	 boyun	 diseksiyonu	 potansiyel	 lenf	metastazlarını	
çıkarmak	ise	2-5	arası	tüm	nodlarını	temizlemek	gerekir.	Yapılan	çalışmalar	mikrometastaz	
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oranının	yüksek	olması	ve	hatta	skip	metastazların	tespit	edilebilmesine	rağmen	bu	hastalarla	
MRND	yapılmayan	hastalar	 arasında	 sürvide	belirgin	 fark	 tesbit	 edilmemiştir.	Takashi	ve	
ark.preoperatif	 yapılan	 ultrason	 eşliğinde	 ince	 iğne	 aspirasyon	biyosisi	 sitoloji	 sonucu	 ile	
ince	 iğne	 aspirasyon	 biyopsisi	 tiroglobulin	 değerine	 göre	metastazik	 lenf	 nodu	 tespitinde		
İİAB-Tg	sensitivitesini	%81.4	ve	İİAB-S	sensitivitesini	%78	bulmuşlardır.
 Bazı	 cerrahlar	 boyun	 tedavisini	 yönlendirmek	 amaçlı	 intraoperatif	 	 servikal	 lenf	
nodu	 örneklemesi	 yapılmasını	 tercih	 ederler.	 Yapılan	 birkaç	 çalışmada	 tiroid	 kanserli	
hastalarda	sentinel	lenf	nodu	tutulumu	gösterilebilmiştir.Bununla	birlikte,	bu	çalışmalar	ek	
bir	boyun	diseksiyonunu	içermediğinden,	yapılan		çalışmalarda	bu	teknikteki	yanlış	negatiflik		
oranı	da	belirlenememektedir.	Bundan	dolayı	tiroid	kanserlerinde	sentinel	lenf	nodu	biopsisi	
kullanımı	önemsiz	kalmıştır.
					 Elektif	 servikal	 lenf	 nodu	 diseksiyonu	 uygulamasının	 medüller	 tiroid	 kanserli	
vakalarda	daha	etkin	bir	şekilde	rol	aldığı	gösterilmiştir.	Mikroskopik	yayılım	frekansı	olan	
ve	radyoaktif	iyot	tedavisi	almayan	hastalarda	elektif	santral	lenf	nodu	diseksiyonu	genellikle	
uygulanır.	Eğer	bu	hastalar	 ele	gelen	bir	 anterior	 servikal	 lenfadenopati	 ile	başvururlarsa,	
total	 tiroidektomiye	 ek	 olarak	 bilateral	 santral	 boyun	 disseksiyonu	 uygulanır	 ve	 lateral	
servikal	lenf	nodları	için	de	iyi	bir	gözlem	yapılır.	Aynı	taraflı	radikal	boyun	diseksiyonu	da	
gerekebilir.	Karşı	taraflı	lenf	nodlarının	çıkarılması	işlemi	de	primer	lezyon	2	cm	nin	üzerinde	
ise	uygulanmalıdır,	 çünkü	bilateral	 boyun	disseksiyonu	 rejyonel	 kontrolün	 sağlanmasında	
faydalı	olabilir.
	 Esasında,	papiller	veya	folliküler		tiroid	kanserli	hastalarda	elektif	servikal	lenf	nodu	
diseksiyonunu	destekleyen		net	bir	çalışma	yoktur.	Daha	önce	de	belirtildiği	gibi	servikal	lenf	
nodu	metastazları	için	belirlenmiş	bir	yaklaşım	şekli	yoktur.	Papiller	tiroid	kanserlerinin	en	
az	üçte	birinde	multiple	servikal	lenf	nodu	tutulumu	veya	skip	lezyonlar	mevcuttur.	Bundan	
dolayı	 tüm	 metastatik	 lenf	 nodlarını	 çıkarmak	 ve	 nüks	 oranını	 azaltmak	 için	 yapılacak	
olan	herhangi	bir	elektif	yöntem	II.	seviyeden	VII.	seviyeye	kadar	uygulanacak	radikal	bir	
diseksiyonu	gerektirecektir.
	 Güncel	literatürler	değerlendirildiğinde,	proflaktik	lateral	lenf	nodu	diseksiyonunun	
prognozu	arttırdığına	dair	kanıt	olmasa	da,	lenf	noduna	olan	nüks	riskini	azaltarak	hastalıksız	
sağ	kalımı	arttırdığı	söylenmektedir.	
	 Klinik	 olarak	 tespit	 edilen	 lenf	 nodu	 metastazı	 olan	 hastalar	 kötü	 prognoz	
göstermektedirler.	Bu	hastalar	dikkatli	bir	 terapötik	diseksiyon	gerektirirler.	Batı	kaynaklı	
klavuzlar	proflaktik	lateral	boyun	diseksiyonunu	önermemektedirler.	Proflaktik	lateral	boyun	
diseksiyonunun	 prognostik	 önemini	 gösteren	 tutarsız	 verilerin	 olması	 buna	 sebep	 olarak	
gösterilmektedir.	Japonya‘da	Noguchi	ve	ark.	proflaktik	lateral	boyun	diseksiyonunun	hastanın	
sağ	kalımı	üzerine	etkisinin	olumlu	olacağını	ileri	sürmüşse	de,	Sato’nun	bulguları	bu	yönde	
olmamıştır.	 Japonya‘da	 son	 zamanlarda	yayınlanan	 iki	 çalışma	daha,	 takip	 eden	kriterleri	
taşıyan	 hastalarda	 (erkek	 cinsiyet,	 ileri	 yaş,	 primer	 lezyonun	 büyük	 olması,	 ekstratiroidal	
yayılım	ve	uzak	metastaz)	proflaktik	lateral	boyun	diseksiyonunu	önermişlerdir.
	 Proflaktik	lateral	boyun	diseksiyonu	önermeyenler;	İngiliz	Tiroid	Derneği	(BTA),	
Amerikan	 Tiroid	 Derneği	 (ATA),	 Ulusal	 Birleşmiş	 Kanser	 Derneği	 (NCCN),	 Amerikan	
Klinik	Endokrinologlar	Derneği	(AACE),	Amerikan	Endokrin	Cerrahları	Derneği	(AAES)	
iken;	Japon	Tiroid	Cerrahları	Derneği	(JSTS)	ve	Japon	Endokrin	Cerrahları	Derneği	(JAES)	
belirli	olmamakla	birlikte	nüksü	azalltığı	tanımlanarak	önermektedir.			
	 Batılı	 cerrahlar	 ‘’bekle	 ve	 gör‘’	 politikası	 izlerken	 Japonya’daki	 bir	 çok	 kurum	
aktif	 veya	hemen	hemen	düzenli	 olarak	proflaktik	 boyun	diseksiyonu	yapmaktadır.	Batılı	
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kaynakların	aksine	böyle	bir	diseksiyonun	lenf	nodu	nüksünü	azalttığını	savunan	Japonlar,	
yüksek	 lenf	 nodu	 nüksü	 öngörüsüyle	 proflaktik	 lenf	 nodu	 diseksiyonu	 için	 endikasyon	
göstermektedirler.	Takami	ve	ark.	nın	proflaktik	lateral	boyun	diseksiyonu	için	endikasyonları	
net	değildir,	yapılacaksada	akılcı	bir	yaklaşımla	her	hasta	ve	tümör	biyolojik	özelliklerine	
göre	değerlendirilerek	karar	verilmesini	önermektedirler.
	 Batılı	kaynaklar,	terapötik	lenf	nodu	diseksiyonunu	biyopsi	ile	kanıtlanmış	lateral	
lenf	nodu	tutulumunda	önermektedirler.	Proflaktik	ve	genişletilmiş	lateral	boyun	diseksiyonu	
yetersiz	 veriler	 nedeniyle	 önerilmemektedir.	Diferansiye	 tiroid	 kanserli	 olguları	 kapsayan	
500	olguluk	bir	seride	tiroidektomiye	eşlik	eden	ve	etmeyen	santral	lenf	nodu	diseksiyonu	
veya	modifiye	radikal	boyun	diseksiyonu	yapılmış	hastalarda	15	yıllık	takipte	nodal	nükste	
anlamlı	fark	görülmemiştir.	Ancak	bazı	cerrahlar	tarafından	lateral	matastaz	açısından	risk	
taşıyan	(yukarıda	bahsedilen)	hastalarda	ipsilateral	modifiye	radikal	boyun	diseksiyonunun	
faydalı	olacağı	savunulmaktadır.
	 Proflaktik	 lateral	 boyun	 diseksiyonunun	 faydaları	 üzerine	 konuşulurken	 batılı	
kaynaklar	 olabilecek	 komplikasyonları	 da	 tartışmaya	 açmıştır.	 1231	 olguyu	 kapsayan	 bir	
çalışmada	komplikasyon	oranı	%24.1	olarak	tespit	edilmiştir.	Bahsedilen	komplikasyonlar	
şilöz	 kaçak,	 pnömotoraks,	 Horner	 sendromu,	 frenik-	 fasial	 ve	 spinal	 aksesuar	 sinirin	
yaralanmalarından	bahsedilimiştir.	Muhtelif	çalışmalar	seviye	IIb	ve	V	‘in	düşük	matastaz	
oarnından	 bahsederek	 buranın	 diseksiyonunun	 düşük	 veriminden	 ve	 burayı	 bırakarak	
komplikasyon	ve	yüksek	morbiditeyi	azaltacağı	konusunda	tartışma	başlatmışlardır.
	 Suprahiyoid	diseksiyon	rutin	lenf	nodu	diseksiyonu	içinde	yer	almamaktadır.	Ancak	
makroskopik	tutulum	olduğunda,	bu	alana	girişim	düşük	komplikasyon	ile	ve	ek	morbidite	
olmaksızın	yapılmaktadır.
	 Japonyada,	bazı	cerrahlar	1	cm	den	büyük	papiller	tiroid	kanserli	hastalarda	elektif	
modifiye	 radikal	 boyun	 diseksiyonu	 uygulamayı	 öngörmüşlerdir.	 Bu	 çalışmanın	 temeli	
olarak	papiller	tiroid	kanserli	olup	total	tiroidektomiye	ek	olarak	radikal	boyun	diseksiyonu	
(seviye	II	den	VII	ye)	uygulanan	hastalardaki	sağkalımın	selektif	lenf	nodu	PLUCKİNG	veya	
‘’BERRY	PİCKİNG’’den	daha	az	olduğunu	gösteren	retrospektif	çalışmalar	gösterilmiştir.
Bu	çalışmadaki	otoriteler	ele	gelen	metastatik	lenf	nodu	olan	ve	olmayan	hastaların	yaşam	
süresini	 incelemişlerdir	 (N+	ve	N0),	 fakat	bu	bilgilere	göre	aydınlatamamışlardır.	Bundan	
dolayı	 bu	 bilgiler	 elektif	 modifiye	 radikal	 boyun	 diseksiyonunun	 daha	 sık	 kullanımını	
sağlayacak	şekilde	destekleyememektedir.
	 Cerrahların	 çoğu	 iyi	 differansiye	 tiroid	 kanserli	 hastalarda	 direkt	 olarak	 elektif	
radikal	 boyun	 diseksiyonu	 uygulamasını	 desteklememektedir.	 Subklinik	 servikal	
metastazların	biyolojik	önemi	netlik	kazanmamıştır.	Papiller	tiroid	kanserlerinde	uygulanan	
elektif	boyun	diseksiyonu,	servikal	lenf	nodlarının	%90	ında	mikroskopik	tutulum	olduğunu	
göstermiştir.	 Buna	 rağmen,	 benzer	 bir	 hasta	 grubunda	 elektif	 boyun	 disseksiyonunun	
uygulanmadığı	durumda	nüks	gelişme	oranı	%7-15	arasında	bildirilmiştir.	Ek	olarak,	 lenf	
nodu	 diseksiyonunun	 yaşam	 süresi	 üzerindeki	 etkisi	 belirlenmemiştir.	 Bundan	 dolayı	 da,	
rejyonel	 metastazlar	 için	 yapılacak	 boyun	 diseksiyonlarının	 hastanın	 prognozu	 üzerinde	
etkili	olmadığı	görülmektedir.
	 Bölgesel	 metastazı	 olan	 tiroid	 kanserli	 hastalarda	 selektif	 servikal	 lenf	 nodu	
eksizyonu	veya	 ‘’BERRY	PİCKİNG’’	uygun	yöntem	olarak	kabul	edilmemektedir.	Klinik	
olarak	ele	gelen	tek	bir	servikal	lenf	nodu	olan	hastalarda	ek	olarak	aynı	taraflı	metastatik	
hastalık	 olma	 olasılığı	 da	 oldukça	 yüksektir.	Tek	 bir	metastatik	 lenf	 nodunun	 çıkarılması	
hastalardaki	lokal	nüks	oranını	ve	tekrar	cerrahiye	gitme	oranını	arttırır.	Bununla	birlikte	bazı	
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cerrahlar	metastaz	olan	seviye	ile	sınırlı	olan	diseksiyonlar	önermektedir,	fakat	bu	yaklaşımda	
çok	seviyede	lenf	nodu	tutulumu	olan	veya	skip	lezyonları	olan	hastalarda	uygun	bir	yöntem	
olarak	görülmemektedir.	Ele	gelen	lateral	servikal	lenf	nodları	olan	ve	ince	iğne	aspirasyon	
biopsisi	 ile	 verifiye	 edilmiş	 metastatik	 hastalığı	 olan	 hastalarda	 II-VII	 seviyeleri	 içeren,	
spinal	aksesuar	sinirin	(CNXI),	internal	juguler	ven,	sternokleidomastoid	kasının	korunduğu	
radikal	 fonksiyonel	 boyun	 diseksiyonu	 yapılır.	 Preoperatif	 yapılan	 tetkiklerinde	 büyümüş	
bir	lenf	nodu	görülmeyen	ve	intraoperatif	olarak	tespit	edilen	hastalarda	şüheli	lenf	nodları	
frozen	bölümünde	incelenir	ve	eğer	metastatik	hastalık	verifiye	edilirse	radikal	fonksiyonel	
boyun	 diseksiyonu	 uygulanır.	 Submandibuler	 ve	 submental	 lenf	 nodlarında	 (seviye	 I)	
tutulum	nadiren	görülür	ve	bu	lenf	nodları	sadece	klinik	olarak	tutulum	gösterilmişse	disseke	
edilmelidir.	Karşı	taraflı	subklinik	metastaz	insidansı	%	20	den	daha	azdır.	Bundan	dolayı	
karşı	taraf	için	uygulanacak	elektif	boyun	diseksiyonu	önerilmemektedir.
	 Birçok	yazarın	kabul	ettiği	gibi	bizde	tiroid	diferansiye	kanserlerinde	proflaktik	lateral	
diseksiyonu	 yapmıyoruz.	 Proflaktik	 santral	 lenf	 bezi	 diseksiyonu	 ise	 total	 tiroidektomiye	
ilave	olarak	altıncı	bölge	ile	sınırlı	kalacak	şekilde	yapmaktayız.
	 Medüller	tiroid	kanserlerinde	lenf	nodlarındaki	klinik	büyüme	%25-60	arasındadır.
Ailesel	 medüller	 tiroid	 kanseri	 olgularının	 taramasında	 yarıdan	 fazla	 hastada	 lenf	 nodu	
metastazı	 tespit	edilmektedir.	Ailesel	medüller	 tiroid	kanseri	olgularında	 tümör	multifokal	
olabilir	 ve	 çoğunlukla	 lenf	 nodu	metastazı	 pozitiftir.	Medüller	 tiroid	 kanserleri	 biyolojik	
olarak	papiller	ve	foliküler	kanserlere	göre	daha	agresiftirler.
	 Medüller	 tiroid	 kanserleri	 için	 boyun	 diseksiyonu	 indikasyonları	 biraz	 farklılık	
gösterir.	Bu	 hastalarda	 santral	mikrodiseksiyon	 yukarıda	 hyoid	 kemiğin	 alt	 sınırından	 üst	
mediastene	 kadar	 dikkatlice	 yapılmalıdır.	 Lateral	 boyun	 diseksiyonu	 için	 farklı	 görüşler	
olmasına	 rağmen	 tercih	 edilen	 tümör	 tarafına	 proflaktik	 diseksiyon	 yapılma	 yönündedir.
Ancak	 tümör	 boyutuna	 bakılmaksızın	 yapılan	 boyun	 iki	 taraflı	 boyun	 	 diseksiyonlarında	
papiller	 kanserlerdeki	 kadar	 olmasa	 yine	 yüksek	 mikrometastaz	 tespit	 edilmiştir.	 Buna	
rağmen	 medüller	 kanser	 tespit	 ettiğimiz	 olgularda	 santral	 diseksiyon	 ve	 tümör	 tarafına	
lateral	boyun	diseksiyonu	sonrası	karşı	tarafta	lenf	nodu	tesbit	edemezsek	o	tarafa	diseksiyon	
yapmıyoruz.	Kliniğimizde	tercih	edilen	görüş	bu	olmasına	rağmen	ilk	ameliyatı	başka	yerde	
yapılmış	 ve	 tamamlayıcı	 total	 tiroidektomisi	 yapılması	 düşünülen	 hastaların	 preoperatif	
değerlendirilmeleri	 iyi	yapılarak	boyun	metastazı	olup	olmadığını	 saptayarak	 tek	veya	 iki	
taraflı	diseksiyon	tercih	etmekteyiz. Bir	retrospektif	çalışma	boyun	diseksiyonu	uygulanan	
hastalardaki	 10	 yıllık	 sağkalım	 süresini	 %67	 oranında	 gösterirken,	 bu	 diseksiyonun	
uygulanmadığı	hastalarda	%	43	oranında	olduğunu	belirtmiştir.
	 Hastaların	 ameliyat	 sonrası	 takiplerinde	 serum	 kalsitonin	 seviyelerinin	 tayini	 ile	
hastalığın	 nüksü	 hakkında	 bilgi	 sahibi	 olunur.	 Boyun	 nükslerinde	 yeniden	 eksizyon	 veya	
mediasten	nükslerinde	mediastinel	lenf	nodu	diseksiyonu	yapılır.
	 Daha	önce	boyun	diseksiyonu	yapılmamış	hastaların	boyun	metastazlarında	MRND	
yapılır.	Boyun	nükslerinde	ise	yeniden	lenf	nodu	eksizyonu	yapılır.	Ancak	santral	diseksiyon		
oldukça	 zor	 ve	 tehlikelidir.	 Bu	 ameliyatlardaki	 komplikasyon	 oranı	 ilk	 ameliyatlara	 göre	
yüksektir.	 Bu	 hastalarda	 radyoiyot	 tedavisi,	 eksternal	 ve	 peroperatuar	 radyoterapi	 tercih	
edilen	tedavi	şekilleridir.
	 Boyun	 diseksiyonu	 sırasında	 oluşabilecek	 başlıca	 komplikasyonlar;	 sinir		
yaralanmaları	(özellikle	spinal	aksesuar	sinir),	damar	 	yaralanmaları	 	(karotis-juguler	ven-
duktus	torasikus),	hipoparatiroidi		ve	insizyona	ait	komplikasyonlardır.	Boyun	diseksiyonu	
yapılan		hastalarda		paratiroid		ve	rekürrens	yaralanmaları	total	tiroidektomiden	farklı	değildir.
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	 Boyun	diseksiyonları	sonrası	bölgesel	nükslerde	yeniden	eksizyon	yapılması	tercih		
edilen	bir	işlemdir.	İleri	olgularda	mediastinal		diseksiyon		gerekebilir.	Tiroid		kanserlerinin		
tedavisinde		cerrahi		ilk	planda	daha	başarılı	olduğundan	ilk	tercih	cerrahi	olmalıdır.	Ancak	
lokal	 ileri	 ve	 uzak	 metastazı	 olan	 hastalarda	 lokal	 hastalığın	 kontrolü	 için	 radyoterapi	
denenebilir.
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 Lobektomi	 veya	 subtotal	 tiroidektomi	 uygulanmış	 hastalarda	 tamamlayıcı	
tiroidektomi	için	indikasyonları	iyi	differeansiye	tiroifd	kanserinin	1	cm	den	büyük	olası	veya	
1	cm	den	küçük	ancak	radyoterapi	anamnezi	veya	lenf	bezi	metastazı	varsa,	medüller	kanser	
eya	Hürthle	hücreli	kansr		saptanması	ve	radyoaktif	iyod	tedavisinin	zorunlu	olması	oluşturur.	
Tamamlayıcı	 tiroidektomiler	 cerrahi	 açıdan	 zorluk	 arzeden,	 cerrah	 için	 sıkıntı	 oluşturan	
ve	 cerrrahi	 diseksiyona	 kolaylık	 sağlamayan	 komplikasyon	 oranları	 yüksek	 girişimlerdir.	
Geçici	 ve	 kalıcı	 	 hipoparatiroid	 	 oranları	%	 25	 ve	%	 5.9	 gibi	 bidirilirken	 geçici	 ve	 laıcı	
reküran	sinir	yaralanmaları	ise	%	3	ve	%	4.5	gibi	değerlerde	saptanmaktadır.	Tamamlayıcı	
tiroidektomi	için	en	uygun	zaman	birinci	girişimden	sonraki	ya	ilk	hafta	içinde	veya	2-3	ay	
sonra	uygulanmalıdır.
	 Preoperatif	 dikkat	 edilmesi	 gereken	 önemli	 noktalar	 ilk	 ameliyat	 raporunun	 ve	
patoloji	 raporunun	 gerekirse	 patoloji	 slaytlarının	 ve	 bloklarının	 incelenmesi,	 sintigrafi	 ve	
ultrasonografi	 ile	 bakiye	 tiroıid	 volümünün	 hesaplanması,	 vokal	 kord	muayenesi,	 PRTH,	
kalsiyum	ve	TSH	tayinidir.	TSH	değerinin		30	mIU	den	yüksek	olması	halinde	bakiye	doku	
içim	tiroidektomi	gerekmeyebilir.
	 Ameliyat	esnsında	dokunun	rahat	bulunup	rezeke	edilmesi	ve	komplikasyonlardan	
kaçınmak	 için	 uygulanan	 çeşitli	metodlar	 vardı:	 rekürrran	 sinirin	monitoriasyonu	 (NIM),	
telle,	sistemik	veya	doğrudan	dokunun	radyoaktif	madde	ile	işaretlenmesi	(ROLL)	ile	gamma	
prob	uygulanarak	cerrahi	işlemin	gerçekleştirilmesi	gibi.
	 Çeşitli	araştırmalarda	gerek	geçici	gerekse	de	kalıcı	sinir	hasarının	anlamlı	olarak	
azaltıldığı	saptanmıştır.
	 Sonuç	olarak	 tiroid	kanserinin	 ideal	 tedavisi	 tek	girişimle	 total	veya	 totale	yakın	
tiroidektomi	(bakiye	doku	<	0.5	cm)	ile	gerçekleştirilmelidir.	Bilateral	subtotal	girimlerden	
kaçınmak	gerekir.	Multinodüler	guatrda	en	azından	Dunhill	ameliyatı	yani	bir	tarafa	total	diğer	
tarafa	 subtotal	 tiroidektomi	 uygulanması	 daha	 doğru	 olabilir.	Gereksiz	 reoperasyonlardan	
morbiditenin	yüksek	olması	nedeniyle	kaçınmak	gerekir.
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TIROIDEKTOMI KOMPLIKASYONLARINDAN KAÇINMA

Prof.	Dr.	Adnan	İşgör
Medicalpark Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü

Günümüzde	 tiroidektomi	 düşük	 komplikasyon	 oranları	 ile	 uygulanabilen	 rutin	 cerrahi	
girişimlerden	 biridir.	 Bununla	 birlikte	 tiroidektominin	 yaşamı	 tehdit	 edebilen	 	 ve	 önemli	
morbidite	 nedeni	 olabilen	 potansiyel	 komplikasyonları	 vardır.	 İyi	 anatomi	 ve	 fizyoloji	
bilgisi,	 eğitim,	 dikkatli	 ve	 titiz	 cerrahi	 teknik	 ve	 deneyimle	 iyi	 şartlarda	 gerçekleştirilen	
tiroidektomilerde	 komplikasyon	 oranları	 en	 aza	 indirilebilir	 (1,2).	 Buna	 karşın	 gelişen	
komplikasyonlar	 sıklıkla	 büyük	 veya	 intratorasik	 guatr,	 yaygın	 malignite,	 ameliyatın	
ikincil	 girişim	 olması	 gibi	 faktörlere	 bağlıdır	 (3).	 Komplikasyonları	 önleyebilmek	 için	
yapılabilecekler	3	ana	başlık	altında	toplanabilir.
	 Preoperatif	hazırlık
	 İntraoperatif	yaklaşımlar
	 Postoperatif	izlem

PREOPERATIF HAZIRLIK
Ameliyat	 kararı	 verilen	 hastadan	 dikkatli	 öykü	 alınmalı,	 fizik	 incelemesi	 yapılmalı	 ve	
tetkikleri	değerlendirilmelidir.	Gerekirse	diğer	branşlardan	konsültasyonları	yapılmalıdır.
Anamnezinde	genetik	(hemofili	gibi)	veya	kronik	bir	hastalığı	olup	olmadığı	sorulmalıdır.	
Bunun	dışında	daha	önce	bir	cerrahi	girişim	geçirip	geçirmediği	ve	bu	girişimde	anormal	
bir	 kanama	 problemi	 olup	 olmadığı	 araştırılmalı	 ve	 gerekirse	 hematoloji	 konsültasyonu	
istenmelidir.	 Ayrıca	 ameliyatttan	 önce	 kesilmesi	 gerekebilecek	 sürekli	 kullandığı	 bir	
ilaç	 olup	 olmadığı	 öğrenilmelidir.	 Aspirin	 kullanan	 hastaların	 7-10	 gün	 süre	 ile	 aspirin	
almamaları	gerektiği	belirtilmeli,	antikoagulan	alanlar	için	ise	ilgili	dal	ile	görüşülerek	uygun	
antikoagülana	geçilmesi	planlanmalıdır.				
Ameliyatın	 planlanmasında	 önemli	 faktörler	 olan	 boyun	 yapısı,	 deformitesi,	 daha	 önce	
geçirdiği	 boyun	 bölgesi	 ameliyatları	 kaydedilmelidir.	 Ayrıca	 fizik	 incelemede	 tiroidin	
büyüklüğü,	 etraf	 yapılarla	 ilişkisi,	 toraksa	 uzanıp	 uzanmadığı	 değerlendirilir.	 Fiske	 sert	
tirodin	etraf	yapılarla	ilişkisi	ve	substernal	olabilecek	tiroidin		toraksa		ne	ölçüde	uzandığı	
,toraksta	metastatik	hastalık	olup	olmadığı	BT	ve/veya	MR	ile	değerlendirilir.	
Disfaji,	 dispne,	 ses	 kısıklığı	 da	 preoperatif	 önemli	 bulgulardır.	 Preoperatif	 ses	 değişikliği	
olan	veya	ses	değişikliği	olsun,	olmasın	ikincil	cerrahi	girişim	uygulanacak	tüm	hastalarda	
preoperatif	vokal	kord	muaynesi	yapılmalıdır	(1,2).	Primer	olgularda	ses	normal	olmasına	
karşın	vokal	kord	paralizisi	ender	olduğundan,	tüm	hastalarda	preoperatif	rutin	vokal	kord	
muaynesi	yaptırılması	halen	tartışmalı	bir	konudur	(4,5).
Hastada	tiroit	fonsiyonlarının	değerlendirilmesi	Preoperatif	dönemde	atılması	gereken	diğer	
önemli	 bir	 adımdır.	 Tiroid	 krizinden	 kaçınmak	 için	 tirotoksik	 hastaların	 ötiroid	 devrede	
olmaları	şarttır.	Antitiroid	ilaçlar	ameliyattan	önce	β	blokerler	ise	postoperatif	5-7	gün	azalan	
dozlarda	kullanıldıktan	sonra	kesilmelidir.	Benzer	şekilde	hipotiroidisi	olan	hastalar	da	ötiroit	
hale	getirilmelidir	(1).	Hipotiroidi	malignite	ve	Hashimato	hastalığının	bir	göstergesi	olabilir.	
Rutin	biyokimyasal	testlerle	birlikte	kalsiyum,	inorganik	fosfor	ve	gerekirse	PTH	ölçümleri	
yapılmalı	ve		hiperparatiroidi	saptanan	hastalarda	gerekirse	eş	zamanlı		paratiroid	girişimi	de	
yapılmalıdır.	
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CERRAHI GIRIŞIM SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER
Hasta pozisyonu
Ameliyat	masasında	hastaya	uygun	pozisyon	verilmelidir.	Omuz	altlarına	yükseltici	yastık	
yerleştirilip,	boyun	hiperekstansiyona	getirilir.	Bu	pozisyon	boyun	bölgesini	genişletir,	tiroidin	
öne	 ve	 süperiora	 yer	 değiştirmesini	 sağlayarak.	 ameliyat	 bölgesine	 ulaşmayı	 kolaylaştırır	
(6).	 Bununla	 birlikte	 servikal	 dejeneratif	 hastalığı	 olanlarda	 boyun	 ekstansiyonu	 fazla	
olmamalıdır	ve	boyun	 iyi	desteklenmelidir.	Bu	hastalarda	uygun	eksplorasyon	 için	yeterli	
boyun	ekstansiyonu	sağlananlara	göre	daha	geniş	insizyon	gerekli	olduğu	unutulmamalıdır	
(6).	

Cilt kesisi
Kesi	yerinin	uygun	olması	yeterli	eksplorasyon	ve	iyi	bir	kozmetik	görünüm	sağlar.	Kozmetik	
görünüm	için	insizyonun	yeri,	şekli	ve	simetrik	olması	önemli	özelliklerdir.	Birçok	olguda	
krikoid	kıkırdağın	yaklaşık	1	cm	altından	cilt	çizgilerine	paralel	yapılan	insizyon	iyi	kozmetik	
sonuç	için	uygundur.	Bu	bölge	istmusun	üzerine	denk	gelir.	Aşağı	yerleştirilen	kesiler	yara	
üzerine	 daha	 fazla	 gerginliğe	 neden	 olarak	 keloid	 gibi	 kötü	 kozmetik	 görünüme	 neden	
olabilir.Ayrıca	ve	üst	kutba	ulaşmada	zorlukla	karşılaşılabilir.	Daha	yüksek	yerleşimli	kesiler	
ise	normal	giysilerin	üzerinde	görülebilen	skara	neden	olabilir	(2,6).	Günümüzde	minimal	
invaziv	 tekniklerin	 ve	 daha	 küçük	 insizyonların	 uygulanması	 daha	 fazla	 vurgulanmasına	
karşın,	 kesinin	 güvenli	 bir	 cerrahi	 için	 	 yeterli	 eksplorasyonu	 da	 sağlamasına	 dikkat	
edilmelidir.	 Birçok	 olguda	 uygun	 ekartasyon	 ile	 4-5	 cm’lik	 kesi	 ile	 güvenli	 tiroidektomi	
yapılabilmektedir.	Büyük	kitlesi	olan	veya	kısa	boyunlu	hastalarda	uygun	eksplorasyon	için	
daha	büyük	insizyon	gerekir	(6).	Ayrıca	özellikle	kadınlarda	meme	hacmi	de	kesi	yapılırken	
dikkate	alınmalıdır.	Meme	hacmi	fazla	olanlarda	kesinin	daha yükseğe yerleştirilebileceği 
belirtilmektedir. Suprasternal	 bölgesi	 skafoid	 yapıda	 olan	 zayıf	 kadınlarda	 kesi	 skafoid	
bölgenin	üst	tarafına	yerleştirilmelidir.	Skafoid	bölgenin	ortasında	cilt	gerginliği	daha	fazla	
olduğu	için	bu	bölgeye	yapılan	keside	zamanla	hipertrofi	gelişme	riski	daha	fazladır	(7).

Rekürren larengeal sinirin (RLS) belirlenmesi
RLS	 yaralanması	 tiroidektominin	 en	 önemli	 komplikasyonlarından	 biridir.	 Kalıcı	 RLS	
paralizisi	oranı	deneyimli	ellerde	%	1’in	altındadır.	RLS	yaralanma	sıklığı	büyük	guatrlarda,	
invaziv	 kanserlerde,	 ikincil	 cerrahi	 girişimlerde	 artmakta,	 cerrahi	 deneyim	 arttıkça	
azalmaktadır.	RLS	yaralanmasını	önlemek	için	en	önemli	özellik	detaylı	RLS	anatomisinin	
bilinmesidir	(2).	Geçmişte	tiroidektomi	sırasında	RLS’in	sürekli	eksplore	edilip	edilmemesi	
tartışma	konusu	olmuştur.	Bazı	deneyimli	cerrahlar	rutin	sinir	eksplorasyonu	uygulamadan	
düşük	RLS	paralizisi	oranları	bildirmişlerdir.	Günümüzde	bu	görüş	kabul	edilmemekte	olup,	
tiroidektominin	en	az	bir	evresinde	sinirin	görülmesinin	RLS	riskini	mininimuma	indireceği	
görüşü	üzerinde	konsensus	mevcuttur	 (1,2).	Günümüzde	RLS’in	 tiroid	 cerrahisi	 sırasında	
eksplore	edilip	edilmeyeceği	tartışması	bitmiş	olup,	tartışma	sinirin	hangi	bölgede	eksplore	
edileceği	konusuna	odaklanmıştır.
RLS,	her	iki	taraftada	vagus	sinirinden	çıkar.	Fakat	seyirleri	biraz	farklılık	gösterir.	Sağ	RLS	
sağ	subklavian	arter	etrafından	dönerek	ortak	karotis	arterin	arkasından	yukarı	çıkar.	Sonra	
mediale	 ve	 öne	 doğru	 açılanarak	 oblik	 olarak	 trakeaosefageal	 oluğa	 doğru	 ilerler.	 Solda	
ise	 arkus	aorta	 etrafından	döner	ve	 sağa	göre	daha	medialde	 (trakeoözefageal	oluk)	olup,	
yukarıya	daha	dik	pozisyonda	seyreder.	Her	iki	RLS	de	inferior	tiroid	arter	ile	çaprazlaştığı	
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düzeyden	 sonra	 genelde	 benzer	 şekilde	 seyrederler.	 Tiroid	 kapsülünün	 posterior	 yüzeyi	
ile	yakın	 ilişkide	yukarı	doğru	devam	ederek	Berry	 ligamanı	bölgesinde	krikotiroid	kasın	
posteriorundan	 larinkse	girer.	Olguların	yaklaşık	%	1’inde	 sağ	 taraftaki	RLS	nonrekürren	
olabilir.	Solda	ise	nonrekürren	sinir	ancak	situs	inversus	durumunda	görülür.	Tiroid	kapsülü	
ile	ilişkisi	sabit	olmasına	rağmen	bazı	düzensiz	nodüller,	tümöral	invazyon	ve	daha	önceki	
cerrahi	 girişimler	 sonucu	 oluşan	 yapışıklıklara	 bağlı	 RLS’in	 seyrinin	 değişebileceği	
unutulmamalıdır	(2,6).	Cerrah	siniri	eksplore	ederken	olabilecek	anatomik	varyasyonları	ve	
dallanmaları	iyi	bilerek	dikkatli	diseksiyon	yapmalıdır.	Aşağıda	anlatılacak	olan	tekniklerde	
akılda	tutulması	gereken	nokta	tiroit	kapsülüne	çok	yakın	ve	titiz	bir	diseksiyon	yapılmasıdır.	

Sinir genel olarak arterden daha az düzgün, daha az yuvarlak ve daha az esnektir.	Ayrıca	
sinirin üzerinde “vasa nervorum” adı verilen küçük, kırmızı ve kıvrıntılı bir damar 
gözlenebilir ve sinir gerildiğinde bu damarlar zorlukla görülür ya da kaybolabilir. RLS 
üç	bölgede,	üç	değişik	yaklaşımla	eksplore	edilebilir.	Bunlar

Lateral	yaklaşım
Süperior	yaklaşım
İnferior	yaklaşım

Lateral yaklaşım:	Bir	çok	cerrah	standart	olgularda	bu	yöntemi	tercih	etmektedir	(2,9).	Bu	
yaklaşımda	orta	tiroid	ven	kesildikten	sonra	lob	medial	öne	doğru	traksiyona	alınır.	Gerekirse	
üst	ve	alt	ktup	da	serbestleştirilebilir.	Lobun	medial	öne,	strep	kaslarının	çekilmesi	tiroid	lobu	
lateralinde	geniş	bir	alanın	ortaya	konulmasını	sağlar.	 İnferior	 tiroid	arter	 ile	çaprazlaştığı	
bölgede	seyri	genelde	daha	sabit	olduğundan,	sinir	bu	bölgede	veya	hemen	inferorunda	bulunur	
ve	krikofaringeal	kas	altında	larinkse	giriş	yerine	kadar	izlenir	(9).	Bu	yöntemde	RLS’nin	
belirlenerek	yaralanma	riski	azaltılmasına	karşın	bu	bölgede	fazla	diseksiyon	yapılması	alt	
paratiroid	bezinde	iskemi	riski	arttırabilir	(2).	Bu	bölgede	trakea	üzerine	işaret	parmağı	ile	
palpasyon	uygulanması	 ile	 sinir	keman	 teli	gibi	duyumsanabilir	 (10)	ve	diseksiyon	direkt	
olarak	o	bölgeye	yöneltilerek	sinir	bulunabilir.	Bununla	birlikte	büyük	guatrlarda	veya	daha	
önce	 cerrahi	 geçirenlerde	 yapışıklığa	 bağlı	 sinirin	 bu	 bölge	 aranıp	 bulunması	 zor	 olabilir	
ve	 yaralanma	 riski	 arttırabilir.	Ayrıca	 bu	 bölgede	 ekstralarengeal	 dallanma	 da	 olabileceği	
unutulmamalıdır.	Sinir	bulunamadığında	non	reküren	sinir	olasılığı	düşünülmeli	sinir	krikoid	
kıkırdak	civarında	aranmalıdır	(2).

Süperior yaklaşım:	Bazı	cerrahlar	siniri	daha	yukarıda	Berry	ligamanına	giriş	noktasında,	
digger	 bir	 deyişle	 inferior	 tiroid	 arter	 düzeyinin	 kranialinde	 eksplore	 edilmesini	
önermektedirler.	 Genelikle	 bu	 bölgede	 bulunan	 yüzeyel	 vasküler	 tabaka	 açıldığında	
RLS	 ile	karşılaşılır.	Çünkü	RLS’nin	seyri	bu	bölgede	daha	sabittir	ve	sinirin	proksimalde	
görülmesinin	bu	bölgedeki	yaralanmayı	önlemeyeceği	de	belirtilmektedir	(1).	Zuckerkandl	
tüberkülü	 saptanan	 olgularda	 RLS	 genellikle	 bu	 tüberkülün	 postero	 medialinde	 bulunur	
(11).	 Zuckerkandl	 tüberkülü	 dikkatli	 bir	 şekilde	 diseke	 edilip	mediale	 çekildiğinde,	 sinir	
rahatlıkla	 görülebilir.	 Sinirin	 bu	 alanda	 eksplore	 edilmesi	 sırasında	 tiroid	 kıkırdağın	 alt	
boynuzunun	 palpe	 edilmesi	 de	 yardımcıdır.	 (8).	 RLS	 en	 sık	 Berry	 ligament	 bölgesinde	
yaralanmaktadır	(1,2).	Bu	bölge,	fibroz	ve	kolay	kanayan	bir	bölge	olduğundan	diseksiyonda	
dikkatli	 olunmalıdır.	Özellikle	 inferior	 laryngeal	 arterden	 çıkan	ve	 tiroide	giden	uç	dallar	
kanamayabilir.	 Bu	 durumlarda	 sinir	 görülmeden	 bu	 damarlar	 tutulup	 bağlanmamalıdır.	
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Yine	RLS	bu	bölgede	sabit	olduğu	için,	büyük	veya	substernal	guatrlarda	sinir	inferior	ve	
lateralden	bulunamadığında	bu	bölgede	aranarak	bulunabilir	(8).

Inferior yaklaşım:	 Bu	 yaklaşımda	 RLS	 boyun	 tabanında	 veya	 torasik	 giriş	 bölgesinde	
Lore’ın	tanımladığı	RLS	üçgeninde	bulunur.	Bu	üçgenin	tepesini	torasik	inlet,	medial	duvarını	
trakea,	lateral	duvarını	laterale	çekilen	strep	kaslarının	medial	kenarı	ve	süperiordaki	tabanını	
da	çekilen	tiroidin	alt	polünün	alt	sınırı	yapar	(8).	RLS	sağda	torasik	inletin	lateralinde,	solda	
paratrakeal	bölgede	aranmalıdır.	Bu	yaklaşım	özellikle	daha	önce	cerrahi	geçirmiş	ve	lateral	
diseksiyon	uygulanmış	hastalarda,	avantaj	sağlar.	Ayrıca	bu	bölgede	RLS	tek	trunkus	olarak	
bulunma	oranı	çok	yüksektir.	Ancak	RLS	uzun	bir	segment	boyunca	eksplore	edildiği	için	
inferior	paratiroitte	iskemi	gelişme	riski	fazladır	(8).
Bazı	 cerrahlar	 siniri	 ortaya	 koymak	 için	 intraoperatif	 RLS	 monitorizasyonunu	
önermektedirler.	Bu	yöntem	geçici	 sinir	 paralizi	 oranını	 azaltmasına	karşın	kalıcı	 paralizi	
oranını	 azaltmamaktadır	 (12).	RLS’ni	 bulunmasında	bu	yöntemin	 çok	yardımcı	 olduğuna	
ait	 kanıtların	 artmasına	 karşın	 deneyimli	 bir	 cerrah	 tarafından	 yapılan	 dikkatli	 ve	 titiz	
diseksiyonun	henüz	yerini	almadığı	belirtilmektedir	(2).	Bu	yöntemin	ikincil	tiroit	cerrahisi	
sırasında	kullanılması	veya	tiroidektomi	eğitimi	gören	genel	cerrahi	adayları	için	morbiditeyi	
önemli	oranlarda	azaltabilir	(13).		

Süperior laringeal sinir: Süperior	 larengeal	 sinir	 internal	 (duysal)	 ve	 eksternal	 (motor)	
olarak	2	dala	ayrılır.	İnternal	dal	tirohiyoid	membranı	delerek	larinkse	girer.	Amelita	Galli	
Curci	siniri	olarakta	bilinen	süperior	larengeal	sinirin	eksternal	dalı	krikotiroid	kasın	motor	
siniridir.	Bu	sinir	ve	buna	bağlı	olarak	krikotiroid	kas	vokal	kordlar	birbirine	yaklaştığında	
vokal	 kordların	 gerginliğini	 sağlayarak	 	 normal	 sesin	 oluşmasında	 önemlidir.	 Süperior	
larengeal	sinirin	eksternal	dalı	ayrımdan	sonra	inferior	faringeal	konstriktör	kasın	kenarından	
aşağı	 döner.	Bu	 kasla	 ilişkisini	 çeşitli	 şekillerde	 sürdürerek	 aşağıda	motor	 inervasyonunu	
sağladığı	 krikotiroit	 kasa	 girer.	Bu	 sinir	 inişi	 sırasında	 süperior	 tiroid	 arteri	 ve	 dalları	 ile	
yakın	 ilişkide	olduğundan	 tiroid	ameliyatlarında	 risk	altındadır	 (1,2,14).	Sinir	 ile	 süperior	
tiroid	arteri	ve	diğer	oluşumlar	arasındaki	ilişki	için	çeşitli	sınıflamalar	yapılmıştır.	Süperior	
tiroid	arteri	diseke	edilip	kesilirken	yaklaşık	%	20	eksternal	laringeal	sinir	risk	altındadır	(1).	
Süperior	larengeal	sinirin	eksternal	dalını	kormak	için	tiroid	kapsülü	üzerinden	strep	kasları	
diseke	edilir.	Bundan	sonra	tiroid	üst	polü	mediali	ile	krikotiroid	kas	arasındaki	areolar	doku	
diseke	edilerek	krikotiroid	aralık	açılır.	Bu	diseksiyon	bu	bölgede	süperior	laringeal	sinirin	
görülmesini	 sağlayabilir.	 Bu	 bölgeden	 avasküler	 alan	 yukarı	 doğru	 diseke	 edildikçe	 sinir	
görülmese	bile	yaralanmadan	korunabilir	(14).	Sinirin	yaralanma	riskini	minimuma	indirmek	
için	damarlar	tiroid	kapsülü	üzerinde	tek	tek	bağlanmalıdır	(1).

Paratiroidler: Geçici	ve	kalıcı	hipoparatiroidism	postoperatif	hipokalsemiye	neden	olabilir.	
Paratiroid	 hasarından	 kaçınmak	 için	 en	 iyi	 yol	 paratiroid	 bezlerinin	 embriyolojisini	 ve	
anatomisini,	kanlanmasını	iyi	bilmek,	onları	koruyabilmek	için	her	türlü	çabayı	göstermek	
ve	korunamadığında	 ise	ototransplante	etmektir	 (1).	Tiroidektomi	sırasında	paratiroidlerin	
korunması	 en	 iyi	 kapsüler	 diseksiyon	 ile	 sağlanabilir	 (15).	 Bu	 teknikte	 damarlar	 tiroid	
kapsülü	üzerinde	tek	tek	diseke	edilerek	posteriora	doğru	ilerlenir.	Tiroid	kapsülü	üzerindeki	
paratiroid	bezleri	pedikülleri	ile	diseke	edilmeye	çalışılır	(15).	Tiroid	kapsülü	anteriorunda	
yerleşen	 paratiroid	 bezleri	 iskemik	 yaralanma	 için	 daha	 risklidir	 (2).	 Eğer	 paratiroidler	
güvenli	 olarak	 diseke	 edilemez	veya	 beslenmesi	 şüpheli	 bulunursa	 çıkarılıp	 ototranplante	
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edilmelidir.	 Çıkarılan	 tiroidektomi	 materyalinin	 üzeri	 dikkatlice	 incelenmelidir	 gerek	
yanlılıkla	 çıkarılmış,	 gerekse	 dolaşımı	 bozulmuş	 paratiroidin	 küçük	 bir	 parçası	 patolojik	
incelenmeye	(Frozen	Section)	gönderilmelidir.	Sonuç	paratiroit	dokusu	olarak	rapor	edilirse	
kalan	kısım	ototransplante	edilmelidir.

Servikal Sempatik Zincir: Servikal	sempatik	turunkus	ve	özellikle	orta	servikal	sempatik	
ganglion,	 gerek	 karotis	 kılıfı	 gerekse	 inferior	 tiroit	 arterle	 yakın	 ilişkide	 olduklarından	
tiroidektomi	veya	boyun	diseksiyonu	sırasında	ender	olarak	travmaya	uğrayabilirler.	Horner	
sendromuna	yol	açabilen	bu	durumun		en	sık	nedeni	RLS’i	zedelememek	için	ortak	karotis	
arterin	 çok	 laterale	 çekilerek	 inferior	 tiroit	 arterin	 en	 lateralden	bulunmaya	 çalışılmasıdır.	
Ayrıca	 santral	 diseksiyon	 sırasında	 karotis	 kılıfının	 aşırı	 derecede	 laterale	 çekilmesi	 de	
aynı	tehlikeyi	içerir.	Dolayısıyla	bu	diseksiyonlar	sırasında	karotis	kılıfı	laterale	doğru	aşırı	
çekilmemeli	ve	 inferior	 tiroid	arterin	bağlanması	gereken	durumlarda	ortak	karotis	arterin	
hemen	alt	medialinde	bağlanmamalıdır.

Osefagus: Özellikle	 tiroit	 büyümesinin	 yol	 açtığı	 trakea	 deviasyonlarında	 osefagusun	
anterioru	 yaralanma	 açısından	 risk	 altında	 girebilir.	 Bu	 risk	 özellikle	 büyük	 guatrlarda	
anatominin	değişmesine	bağlı	RLS	‘nin	aranıp	bulunamadığı	durumlarda	daha	yüksektir.

Kanama: Hastaların	%	1.2-1.6’sında	 intraoperatif	ve	postoperatif	kanama	olabilmektedir.	
Kanama	 arterial	 ve	 venöz	 olabilir.	 Tiroid	 zengin	 vasküler	 ağa	 sahip	 olduğundan	 dikkatli	
ve	 titiz	hemostaz	yapılması	 çok	önemlidir	 (2).	Ameliyat	 sonunda	ameliyat	 sahası	dikkatli	
incelenmelidir.	Valsalva	manevrası	ile	venöz	basınç	arttırılarak	da	kanama	kontrolü	yapılabilir.	

Ayrıca	yara	kapatıldıktan	sonra	hasta	ekstübe	edilene	kadar	insizyon	boyunca	boyuna	baskı	
uygulanabilir.	Çünkü	ekstübasyon	sırasında	oluşan	öksürük	venöz	basıncın	artmasına	neden	
olabilir.	Elle	boyuna	uygulanan	basınç	ameliyat	bölgesinde	venöz	basınç	artışını	önleyebilir	
(1).	Yine	anestezi	sonrası	erken	postoperative	evrede	venöz	basınç	artımına	neden	olmamak	
için	 hastanın	 başı	 yükseltilmeli	 (semi	 Fowler	 pozisyon)	 bulantı,	 kusma	 ve	 öksürüğü	
önleyebilecek	ilaçlar	kullanılmalıdır	(2)	
Postoperatif	sorun	yaratabilecek	kanama	ve	hematomlar	genelde	ilk	6-8	saat	içinde	oluşmasına	
karşın,	6-24	saat	arasında	ortaya	çıkabilmektedir.	Bazı	merkezlerde	günübirlik	tiroidektomi	
önerilmesine	 karşın,	 yaşamı	 tehdit	 edebilecek	 kanamalara	 zamanında	 girişim	 yapabilmek	
için	için	hastaların	en	az	bir	gün	yatırılmaları	daha	akılcı	bir	yoldur	(2).	Drenlerin		kanama	
riskini	 azaltmadığı	 ancak	 uyarıcı	 olabileceği	 unutulmamalıdır.	 Dolayısıyla	 dren	 konan	
olguların	 da	 aynı	 titizlikle	 izlenmeleri	 gerekir.	 Büyüyen	 hematomlara	 zaman	 geçirmeden	
müdahale	edilmesi	gerekir	(2).	
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TIROID CERRAHISINDE  HUKUKI SORUMLULUKLAR VE 
KOMPLIKASYON MALPRAKTIS AYRIMININ INCELENMESI

Doç.	Dr.	Ali	Rıza	Tümer
Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp AD. Genel Cerrahi ve Adli Tıp Uzmanı

	 Günümüzde	 özellikle	 sosyokültürel	 gelişme	 ile	 doğru	 orantılı	 olarak	 hastaların,	
cerrahlardan	 beklentileri	 artmış	 ve	 preoperatif	 dönemde	 hastalıkları	 hakkında	 detaylı	 bir	
bilgi	 istemekte,	 ameliyat	 safhalarını	 öğrenmekteler.	 Böylece	 operatif	 veya	 postoperatif	
dönemde	meydana	gelen	gelişmeler	ve	komplikasyonlar	hakkında	bilgi	sahibi	olmaktadırlar.	
Son	 zamanlarda	 medyanında	 bu	 konulara	 eğilmesi	 üzerine,	 hastaların	 beklentileri	 de		
kusursuzluğu	 yakalamaya	 yönelik	 olmaya	 başlamıştır.	 Bu	 yüzden	 ameliyat	 sonrası	 hasta	
ve	doktor,	beklentilerinin	karşılanmaması	veya	gelişen	komplikasyonlar	ve	doktor	hataları	
nedeni	ile	sıklıkla	karşı	karşıya	gelmektedirler.	(1)
	 Tıbbi	 faaliyetleri	 doğrudan	 veya	 dolaylı	 olarak	 ilgilendiren	 birçok	 kanun,	 tüzük	
ve	 yönetmelikler	mevcuttur.	Ancak	 sağlık	 alanında	 ortaya	 çıkan	 hukuki	 problemler,	 ilgili	
oldukları	 hukuk	 dallarının	 genel	 nitelikte	 hükümleriyle	 çözümlenmeye	 çalışılmaktadır.	
Bugün	 için	 hekimin	 özel	 hukuk	 açısından	 sorumluluğuda,	 Borçlar	 Kanununun	 genel	
nitelikteki	hükümleri	ile	uygulama	alanı	bulmaktadır.	(2)
	 Tiroid	 cerrahisinin	 sıklığı	 yeni	 yüzyılın	 başlangıcından	 bu	 yana	 dereceli	 olarak	
artmaktadır.	Bu	yüzden	Tiroid	cerrahisi	ile	ilgilenen	cerrahlar	açısından	recurrent	laryngeal	
nerve	(RLN)	hasarı	ilgi	alanı	içerisine	daha	çok	girmektedir.	Kalıcı	RLN	felci	değişik	serilerde	
%	2	den	daha	az	oranlarda	belirtilmekte	ve	sıklığı	azalmak	ile	birlikte	bu	komplikasyonun	
mortalite	ve	morbitide	ile	ilişkisinden	dolayı	tiroid	cerrahisi	ile	ilgilenen	cerrahların	malpraktis	
iddiaları	ile	dava	edilmelerinin	sıklığı	çok	fazladır.	1993	yılında	Kern	tarafından	yapılan	bir	
çalışmada	Endokrin	cerrahisi	 ile	ilgilenen	cerrahların	tıbbi	malpraktis	iddiası	 ile	suçlanma	
sıklığını	araştırılmış	ve	1985	–	1991	yılları	arasında	Tiroid	cerrahisi	komplikasyonları	nedeni	
ile	dava	edilen	olgular	açısından	RLN	felcini	%	60	oranı	ile	önde	tespit	edilmiştir.	Başka	bir	
çalışmada	da	1975	–	1988	yılları	arasında	tıbbi	tedavi	sonrası	istenmeyen	etki	gelişen	21,515	
vakanın	222	 (%	1)	 tiroid	cerrahisi	 sonrası	gelişen	 istenmeyen	durumları	 içermektedir.	Bu	
iddiaların	%	50	si	 ise	 reccurent	sinir	 felci	olarak	gelişen	komplikasyonlardır.	Klinisyenler 
ve	diğer	sağlık	alanında	çalışanlar,	risk	yönetme	stratejileri	ve	eğitimler	ile	bu	tür	davaları	
önlemeye	veya	azaltmaya	çalışmaktadır.(3,4)
	 Bugün	artan	bu	dava	krizi	ile	birlikte	tıbbi	bilirkişiliğin	önemi	artmıştır.	Meydana	
gelen	 bir	 zararın	malpraktismi	 yoksa	 komplikasyonmu	 olduğunun	 değerlendirilmesi	 tıbbi	
bilirkişinin	görevi	kapsamındadır.		Tıbbi	hata	iddialarında	bilirkişi	görüşlerine	nerede	ise	her	
zaman	ihtiyaç	duyulmaktadır.
	 Operatif	 ve	 postoperatif	 dönemde	 hastaya	 yapılan	 tıbbi	 müdahalelerin	 Özel	
Hukuk	açısından	değerlendirilmesi	yapılırsa;	 	Tıbbi	yardımlar,	çoğu	kez	zararlı	sonuçların	
meydana	 gelme	 ihtimali	 olan	 hareketleri	 bünyesinde	 barındırmaktadırlar.	 Ağır	 cerrahi	
ameliyat	veya	basit	bir	iğne	yapılması	az	veya	çok	riskli	ve	tehlikelidir.	Tıbbi	yardımların	
riskli	ve	tehlikeli	olması	onların	yasaklanmasını	gerektiremez.	Çünkü	tıbbi	yardımın	sonuca	
ulaşılabilmesi	için	riskin,	tehlikenin	göze	alınması	zorunludur.	Bu	nedenle	tıbbi	yardımların	
normal	sapmalarından	gelecek	kaçınılmaz	zararlar,	hukuka	uygun	kabul	edilmekte	ve	‘izin 
verilen risk’	 kavramıyla	 anlatılmaktadır.	 (3)	Hukuk	 kavramında	 İzin	 verilen	 risk’in	 tıbbi	
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terminolojideki	karşılığı ‘Komplikasyon’	olarak	kabul	edilebilir.
Hekimin	teşhis	ve	tedavi	kusurunun	tayin	edilmesinde	ilk	yapılacak	iş;	zararın,	izin	verilen	
risk	 kavramı	 içerisinde	 meydana	 gelip	 gelmediğinin	 tespitidir.	 Zarar,	 izin	 verilen	 riskin	
sınırları	 içerisinde	kalmış	 ise,	kusurdan	söz	edilemez.	Sorumluluğun	kurucu	unsuru	kusur	
olduğundan,	hekim	tıbbi	faaliyetleri	sonucu	meydana	gelen	zarardan	ancak	kusurlu	olduğu	
takdirde	kusuru	oranında	sorumlu	olur.	Kusuru	bulunmadığı	takdirde	sorumlu	tutulamaz.(5)
Sorumluluğun	kurulmasında	kusur,	 yalnız	özel	 hukukta	değil,	 ceza	ve	 idari	 hukukundada	
önemlidir.	Kusur	varsa	sorumluluk	vardır;	kusur	yoksa	sorumlulukda	yoktur.	Hekimin,	tıbbi	
faaliyetlerinden	doğan	sorumluluğu	kural	olarak	‘kusur sorumluluğuna’	dayanır.	(6)	
	 Peki	kusur	oluşunca kusuru değerlendirmenin ölçüsü nedir?	Hukuk	normlarında	
bu	ölçü;	bir	hekim	(cerrah)	için;	ahlaki,	fikri,	bedeni,	mesleki	ve	teknik	bilgi	yönünden,	en	
az	orta	düzeydeki	hekimin	(cerrahın)	özelliği,	yeteneği	ve	ustalığına	sahip	olmasıdır.	Ölçü,	
objektif	olarak	mesleğin	gereklerini	bilmek	ve	uygulamaktır.	Uzmanlık	eğitiminde	okutulan	
ve	 öğretilen	 asgari	 uzmanlık	 bilgilerinin,	 her	 uzman	 	 tarafından	 bilindiği	 objektif	 olarak	
kabul	edilir.		Bu	asgari	bilgilerden	sapma,	kusura	neden	olur.(2)
	 Özel	Hukuk	sistemi	içerisinde	hasta	ve	hekim	ilişkilerini	düzenleyen	özel	kanunlar	
olmadığı	için	bu	tür	tazminat	davaları	genel	hukuk	kuralları	içerisinde	değerlendirilmektedir.
Buna	göre	tıbii	sorumluluğun	oluşabilmesi	için	doktor	ile	hasta	arasındaki akdi (sözleşme) 
bir	 ilişkinin	 bulunması	 gerekir.(3)Borçlar	 kanuna	 	 göre;	 Hekim	 ile	 hasta	 arasında	 daha	
önceden	kurulmuş	geçerli	bir	akdin	(sözleşmenin)	bulunması	halinde	96’ıncı	ve	müteakip	
maddeler,	ancak	doktorun	bir	özel	hastanede	veya	devlet	hastanesinde	çalışması	durumunda	
hekimle	hasta	arasında	bir	akit	söz	konusu	olamayacağından,	hekim	kusurlu	tıbbi	faaliyetleri	
ile	hastaya	bir	zarar	verdiğinde	Borçlar	kanunun’un	41.	Maddesi	anlamında	bir	haksız	fiil	
ilişkisi	meydana	gelecektir.	(7)
	 Borçlar	 kanunun’un	 41/1.	 fıkrasına	 göre,	 vekaletsiz	 iş	 gören,	 her	 türlü	 ihmal	 ve	
tedbirsizliğinden	sorumludur.	Hekim	yaptığı	işten	hiç	bir	kişisel	menfaati	olmasa	dahi,	tam	
bir	ihtimam	göstermekle	yükümlüdür.(7)
	 Kamu	hastanelerinde	yapılan	tıbbi	tedavi	ve	girişimlerden	doğan	hukuki	sorumluluk	
incelendiğinde;	 Devlet,	 üniversite,	 belediye	 ve	 diğer	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarına	 ait	
hastaneler	ile	hekim	arasındaki	ilişki,	kamusal	bir	iilişkidir.	Kamu	hastanesine	başvuran	hasta	
ile	kamu	hastanesi	ya	da	personeli	arasında	bir	sözleşme	ilişkisi	yoktur.	Kamu	hastanesinin	
hastaya	 karşı	 akdi	 (sözleşme)	 sorumluluğundan	 söz	 edilemez.	 Hasta	 kamu	 hizmetinden	
yararlanan	 bir	 kişi	 durumundadır.	 Bu	 yüzden	 hastane	 dahilinde	 sunulan	 sağlık	 hizmeti	
yüzünden	 meydana	 gelen	 zarar	 nedeniyle	 olayın	 özelliğine	 göre	 devlet	 veya	 ilgili	 kamu	
tüzel	 kişisi	 aleyhine	 İdare	Hukuku	 esasları	 çerçevesinde	 dava	 açar.	Bu	 durumda	 hekimle	
hasta	arasında	zorunlu	olan	özel	bir	hukuk	sözleşmesi	olmadığı	için	hekime	karşı	doğrudan	
dava	 açamaz.	Hukuk	 devletinde	 kamusal	 otorite	 kendi	memurunun	 yaptığı	 bütün	 hukuka	
aykırı	 tassarruflardan	 ötürü	 sorumludur.	Anayasanın	 129/5.	maddesi	 ve	 657	 sayılı	Devlet	
Memurları	Kanununun	13.maddesine	göre	memur	ve	diğer	kamu	görevlilerinin	yetkilerini	
kullanırken	kişilere	kusurları	nedeni	ile	verdikleri	zararlardan	dolayı	yalnız	idareye	karşı	dava	
açabileceğini	ve	idarenin	kusurlu	memura	dönme	(rücu)	hakkı	bulunduğu	kabul	etmiştir.(8)
Hekim	 ile	 hasta	 arasındaki	 ilişki	 hukuki	 olmaktan	 ziyade	 güven	 unsurunun	 ağır	 bastığı	
insani	 bir	 ilişkidir.	 Hekim	 gerek	 hukuksal	 gerek	 insani	 ilişkinin	 kurulabilmesi	 için	 bazı	
yükümlülükler	taşımaktadır.	Bu	yükümlülükler;	hastanın	aydınlatılması,	onamının	alınması,	
teşhis	konulması,	tedavi	metodunun	seçilmesi	ve	tedavinin	uygulanması	şeklindedir.	
	 Hekimin	 hukuki	 sorumluluğunun	 şartları	 arasında	 illiyet	 bağı	 büyük	 önem	 taşır.	



5.	Ulusal	Endokrin	Cerrahi	Kongresi

61

İlliyet	 bağı,	 ortaya	 çıkan	 zararla,	 sorumluluğun	 bağlandığı	 davranış	 yada	 olay	 arasındaki	
sebep-sonuç	ilişkisini	ifade	eder.	Kusur	sorumluluğunda	‘illiyet bağı’	şartı	gerçekleşmeden,	
hukuki	 sorumluluk	doğmaz.(2)	Bizim	 tartıştığımız	vakadada	 ilk	yapılan	bilateral	 subtotal	
tiroidektomi	operasyonu	hastanın	gelişen	kalıcı	sekelinde	sorumlu	olan	müdahaledir,	daha	
sonra	 yapılan	 operasyonların	 hastanın	 sekel	 taşıması	 ile	 arasında	 illiyet	 bağı	 kurulması	
mümkün	değildir.
	 Sorumluluğun	 esaslı	 bir	 unsuruda	 zarardır.	 Çünkü	 zarar olmadıkca	 hukuki	
sorumluluğun	harekete	geçmesinden	söz	edilemez.(2)
	 Zarar’ın	 tarifi	 nedir?	 Zarar	 geniş	 anlamda	 hukuken	 korunan	 maddi	 ve	 manevi	
değerlerin,	bunlara	yapılan	bir	tecavüzün	meydana	gelmesinden	önceki	ve	sonraki	durumları	
arasındaki	fark	olarak	tarif	edilmektedir.
 Maddi zarar:	Üç	başlık	altında	inceleyebiliriz,
	 aa-Tedavi	giderleri:	Bunlar	yeniden	yapılacak	tedavi,	ameliyat,	doktor,	ilaç,	hastane,	
yatak,	ulaştırma	v.b.	ücretleri	sayılabilir.
	 bb-İş	Gücü	kaybı:	Kişinin	beden	bütünlüğünün,	doktorun	tıbbi	el	atması	ve	yardımı	
sırasında	 bozulmasıyla	 çalışma	 gücünün	 geçici	 ve	 devamlı	 olarak	 kaybı	 ortaya	 çıkabilir.	
Çalışma	gücünden	amaç,	bir	kimsenin	bedensel	ve	ruhsal	ya	da	zihinsel	kabiliyetlerine	bağlı	
olan	ekonomik	verimliliğidir.
	 cc-Destekten	Yoksun	Kalma:	Borçlar	kanunun’un	45/1	maddesine	göre;	ölüm	ile	
üçüncü	kişilerin	uğradıkları	maddi	zararların	tazmini	amaçlanmıştır.(5)

 Manevi zarar:	Bu	maddenin	uygulanmasında,	 hukuka	 aykırı	 davranış	 ile	 beden	
bütünlüğü	 bozulan	 kimsenin	 kendisine	 veya	 ölüm	 halinde	 ailesi	 efradına	 (Yakınlarına)	
manevi	tazminat	verilmesi	zorunlu	olarak	kabul	edilmiştir.	Yalnız	tazminat	miktarının	takdiri	
hakime	bırakılmıştır.(5)
	 Bilinmelidir	ki;	hekimlerin	davranış	ve	eylemlerinde	‘hekim	kusuru’	diye	kendine	
özel	 bir	 kusur	 söz	 konusu	 değildir.	 Hekimlerin	 kusurlu	 olup	 olmadıkları	 genel	 hukuk	
kurallarına	 göre	 çözülmektedir.	 Hekimin	 hangi	 hareketleri	 kusurlu	 sayılacaktır?	 Bunun	
ölçüsü	ne	olacaktır?	Kusur	arasında	bir	ayrım	yapılabilecekmidir?	Bütün	bu	sorulara	hukuk	
kuralları	içerisinde	karar	verilmektedir.	
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ADRENAL  GLAND  ANATOMI VE FIZYOLOJISI

Doç.	Dr.	Türkay	Kırdak
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Tarihçe
Adrenal	bezlerin	ilk		tanımlanmasının	ve	rapor	edilmesi	1563	yılında	Eustachius	tarafından,	
mikroskopik	 anatomisinin	 detaylı	 olarak	 belirlenmesi	 1846	 yılında	 Ecker	 tarafından	
yapılmıştır.	 Takamine	 ve	Aldrich	 isimli	 iki	 araştırmacı	 birbirinden	 bağımsız	 olarak	 1901	
yılında	adrenalin’i	(norepinefrin)	izole	etmişlerdir.	Epinefrin	ve	norepinefrin	1904	yılında	ilk	
kez	sentez	edilmiştir.	Cushing	1912-1934	yıllarında	pituiter-adrenal	hiperaktiviteyi	(Cushing	
hastalığı)	tanımladı.	Kendal	1934’de	kortizonu	izole	etti,	1950	yılında	sentetik	kortizol	elde	
edildi. 

Embriyoloji 
Adrenal	gland	iki	farklı	primordial	hücre	öbeğinden	köken	alan	iki	farklı	dokudan	oluşur.		
Bu	dokular	ektodermal	ve	mezodermal		kaynaklıdır.	Ektodermal		kısım	daha	sonra	adrenal	
medullayı,	 mezodermal	 kısım	 ise	 korteksi	 oluşturacaktır.	 İntrauterin	 yaşamda	 nöral	 krest	
bölgesindeki	 (nöroektoderm)	 hücreler	 çoğalarak	 ön	 tarafa	 doğru	 göç	 etmeye	 başlar.	 Öne	
doğru	göç	eden	hücrelerin	bazısı	 adrenal	organlara	ulaşamaz	ve	aorta	boyunca	yerleşirler	
ancak	kromafin	hücrelere	dönüşmeye	devam	ederler.	Bunlar	ekstraadrenal	medüller	dokunun	
oluşumunda	rol	oynar.	
Korteksin	mezodermal	 hücreleri	 ise	 4.	 haftada	 görülmeye	 başlar.	 Bu	 hücreler	 karın	 arka	
duvar	 peritonunun	mezonefrik	 çıkıntısının	 üst	 tarafında	 belirirler.	Mezoderm	 kaynaklı	 bu	
hücre	grubu	bir	süre	sonra	arka	taraftan	göç	ile	gelen	nöroektoderm	kaynaklı	hücre	grubu	ile	
birleşecektir.	

Anatomi
Erişkin	adrenal	glandı	4-8	g	ağırlığında	ve	yaklaşık	boyutları;	vertikal	50	mm,	transvers	30	
mm,	ve	ön-arka	10	mm’dir.	Makroskopik	olarak	normalde	hafif	noduler	yapıda	ve	çevre	yağ	
dokusuna	göre	biraz	daha	sert	ve	koyu	renktedir.	Korteks	ve	medulladan	oluşur.	Korteks	daha	
büyük	olan	kısımdır,	medulla	tüm	glandın	%10-20’ni	oluşturur.	
Glandlar	retroperitoneal	olarak	böbrek	üst	kutbunda	ön	ve	medial	yerleşimlidir.	İki	bez	şekil	
olarak	kısmen	farklıdır.	Sol	gland	daha	yassı	ve	böbrekle	daha	geniş	bir	temas	yüzeyi	vardır.	
Genellikle	 yarım	 ay	 (semilunar)	 şeklindedir	 ve	medialde	 bir	 ucu	 distale	 böbrek	 hilusuna	
kadar	uzanabilir.	Sağ	beze	göre	biraz	daha	büyüktür.	Sağ	gland	daha	çok	üçken		şeklinde	olup	
iki	iyi	gelişmiş	uzantısı	vardır.	Ancak	dörtköşeli,	V,	Y	şeklinde	de	olabilmektedir.	Böbrekte	
daha	yüksek	yerleşimlidir.		
Bazen gelişim anomalileri	 olabilir.	 Bunlar;	 aynı	 taraf	 böbrek	 yokluğunun	 da	 eşlik	 ettiği	
agenezis,	 atnalı	 böbreğin	 de	 beraber	 bulunduğu	 her	 iki	 bezin	 füzyonu	 veya	 yaşamla	
bağdaşmayan	 adrenal	 gland	 hipoplazileridir.	 Ayrıca	 aksesuar	 adrenal	 gland	 bulunabilir.	
Aksesuar	bez	bütün	tabakaları	içerebileceği	gibi	sadece	korteksi	veya	medullayı	içerebilir.	
Her	iki	gland	böbrekle	birlikte	Gerato	fasyası	tarafından	sıkı	bir	şekilde	sarılmıştır	ve	çevresi	
yağ	dokusu	ile	kaplıdır.	Konnektif	bağ	dokusu,	beze	giren	çıkan	arter	ve	venler	glandların	
yerinde	kalmasını	sağlar.	Böbrekle	bez	arasında	gevşek	bir	bağ	dokusu	mevcuttur.	Ektopik	
böbrek	durumunda	gland	böbrekle	birlikte	yer	değiştirmiş	olabilir	veya	olmayabilir.	
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Komşuluklar
	 Her	iki	bezin	ön	ve	arka	yüzleri	vardır.	

 Sağ adrenal komşulukları:
 Önyüz:                                              Arka yüz:
	 Üst:	karaciğer	(peritonsuz	alan)							Üst:	diyafrgma	
	 Medial:	V.	Cava	inferiör																			Alt:	sağ	böbrek	medial-ön	yüzü						
	 Lateral:	Karaciğer	sağ	lob	(peritonsuz	alan)

 Sol adrenalkomşulukları:
 Önyüz:                                             Arka yüz:
	 Üst:	periton,	mide																											Medial:	diyafragma	sol	krus
	 Alt:	pankreas	gövde																								Lateral:	sol	böbrek	medial	yüz

	 Her	 iki	bez	medial	yüzü	arasındaki	açıklık	4-5	cm	kadardır.	Bu	bölümde	sağdan	
sola;	inf.	vena	cava,	sağ	krus,	çöliak	ganglion,	çöliak	trunkus,	SMA,	diğer	çöliak	ganglion,	
sol	krus	bulunur.	Sağ	gland	sağ	krusun	önüne	doğru	yerleşir,	sol	adrenal	de	sol	krusla	yakın	
komşuluktadır.	

 Arterler:
 Adrenal	glandlar,	tiroid	dokusu	ile	birlikte	her	gram	dokusu	başına	en	fazla	kanlanma	
olan	yapılardır.	Onlarca	ince	dal	alabilirler.	Bunlar	glanda	girdikten	sonra	kapsül	altında	bir	
ağ	(pleksus)	oluştururlar.	Beze	giren	kan	önce	zona	glomerülozayı	perfüze	eder,	daha	sonra	
fasiküler	ve	retiküler	tabakaya	ulaşır.	Medulla	ise	arteriyel	kanı	doğrudan	alabileceği	gibi,	
korteksten	gelen	kortizolden	zengin	kan	ile	de	perfüze	olmaktadır	Buna	intraadrenal	portal	
venöz	dolaşım	da	denmektedir
	Adrenal	bezler	genelde	3	arteriyel	yapıdan	beslenir.	Bunlar	üst,	orta	ve	alt	adrenal	arterlerdir.	
Üst adrenal arter:	İnferiör	frenik	arterden	çıkar.	Bu	damardan	çıkan	6-8	dal	beze	girer
Orta adrenal arter:	 Aortadan	 renal	 arterin	 hemen	 proksimalinden	 çıkar.	 Olmayabilir,	
perirenal	yağ	dokusunu	besler
Alt adrenal arter: Renal	arterden	çıkan	aksesuar	bir	arterdir.
Üst	 arterler	 ancak	 %2	 olguda	 görülmezken,	 orta	 veya	 alt	 arter	 dalları	 %60	 olguda	
görülmeyebilir.	

 Venler:
 Venöz	drenaj,	arteriyel	dolaşıma	eşlik	etmez,	daha	basit	ve	sabittir.	Genelde	adrenal	
bezi	hilustan	çıkan	bir	tek	ven	drene	eder.	Sol	adrenal	ven	glandın	ön	yüzünden	aşağı	inerek	
renal	vene	dökülmeden	önce	inferiör	frenik	venle	birleşir.	Sağ	ven	ise	kısadır	(yaklaşık	0.5	
cm)	ve	vena	kava	inferiör’ün	arka	yüzüne	drene	olur.	Başka	bir	venle	birleşmez.

 Lenfatik drenaj:
	 Lenfatikleri	yaygın	subkapsüler	pleksus	şeklindedir.	Drenaj	renal	hilus	nodlarına,	
paraaortik,	 parakaval	 nodlara	 ve	 splanik	 sinirler	 boyunca	 diyafragmadan	 geçerek	 arka	
mediastene olur. 
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 Sinirler
	 Korteks	 sadece	 vazomotor	 innervasyona	 sahiptir.	 Adrenal	 medulla	 ise	 splanik	
sinirlerden,	lomber	sempatik	zincirden,	çöliak	gangliondan	ve	çöliak	pleksustan	lifler	alır.	Bu	
sinirler	preganglionik	olup,	kromafin	hücrelerde	sonlanırlar.	Bunlar	postganglionik	sinirler	
olarak	kabul	edilirler.	

 Adrenal Korteks
 Mikroskopik yapı
	 Adrenal	bezler	kapsül	benzeri	konnektif	bir	doku	ile	örtülüdür.	
	 Korteks	üç	bölümden	oluşur	(dıştan	içe);	
	 -	Zona	glomeruloza
 - Zona fasikülata
 - Zona retikülaris

 Zona Glomerüloza: Erişkin	 korteksin	 yaklaşık	%10-15’ini	 oluşturur	 ve	 buradan					
aldosteron			salgılanır.	17-alfa hidroksilaz	içermediğinden	kortizol	ve	androjen	sentezi	burada	
yapılamaz.	Hücreler	küçük	ve	lipidden	fakirdir.	
 Zona fasikülata:	Adrenal	 korteksin	 en	 kalın	 tabakası	 olup	 yaklaşık	 %75-85’ini	
oluşturur.	Kortizol	 ve	 androjen	 salgılanmasında	 görev	 alır.	Hücreler	 daha	 büyük	 ve	 lipid	
içeriği	daha	fazladır.	
 Zona retikülaris:	Medullayı	saran	 içteki	 tabakadır.	Buradan	kortizol	ve	androjen	
salınır.	Lipid	içerikten	fakirdir.	

 Korteks fonksiyonları
	 Zona	 fasikülata	 ve	 retikülarisin	 fonksiyonları	 ACTH	 tarafından	 düzenlenir.	 Bu	
hormonun	 eksikliğinde	 her	 iki	 zonda	 atrofi	 görülür.	ACTH	 fazlalığında	 ise	 bu	 zonlarda	
hiperplazi	gelişir.	Fasiküler	 tabakadaki	 lipid	deplesyonu	olduğunda	bu	tabakanın	hücreleri	
retiküler	 tabaka	 hücrelerine	 benzer.	 Kronik	 ACTH	 uyarısı	 ile	 retiküler	 tabaka	 hücreleri	
hakimiyet	kazanır.	ACTH	uyarısına	akut	yanıt	fasiküler	tabakadan	sağlanmakta	iken,	kronik	
ACTH	uyarısı	 durumunda	 ise	 ortaya	 çıkan	 yanıt	 retiküler	 tabakadan	 bazal	 kortikosteroid	
salgılanması	şeklinde	olmaktadır.			

 Korteks hormonlarının sentezi
	 Korteks	 hormonları	 kolesterolden	 sentezlenirler.	 Kolesterolün	 başlıca	 kaynağı	
dolaşımdaki	düşük	dansiteli	lipoprotein	(LDL)	kolesteroldür.	LDL	adrenal	doku	hücrelerince	
tutulur	ve	endostez	ile	içeriye	alınır.	Bu	veziküller	hücre	içindeki	lizozomlarla	birleşirler	ve	
hidroliz	ile	serbest	kolesterolün	ortaya	çıkmasını	sağlar.Adrenal	korteksin	yüksek	dansiteli	
lipoproteinleri	de	(HDL)	kullanabildiği	bilinmektedir	
	 Enzimatik	farklılıklar	nedeni	Zona	glomerüloza	ile	içteki	diğer	iki		zonun	çalışması	
ve	 salgılanan	 hormonlar	 farklılık	 gösterir.	 ACTH	 zona	 fasikülata	 ve	 glomerüloza	 için	
trofik	 bir	 hormondur.	 Buralardan	 kortizol	 ve	 adrenal	 androjen	 salgılanmasında	 etkinlik	
gösterir.		ACTH	tarafından	kontrol	edilen	kortikosteroid	sentezinde	hız	sınırlayıcı	basamak	
kolesterolden	pregnololon	sentezidir.	Kortizol	çoğu	proteine	bağlı,	 az	miktarda	da	serbest	
olarak	kanda	bulunur.	Etkisini	hedef	hücre	zarından	geçerek	sitozolik	reseptörlere	bağlanarak	
gösterir.	
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 Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
	 ACTH	 pitüiter	 glandın	 ön	 bölümündeki	 kortikotrofik	 hücrelerince	
propiomelanokortin	molekülünden	yararlanılarak	sentezlenir.	ACTH	başlıca	glukokortikoidler,	
mineralokortikoidler	 ve	 androjenik	 steroidlerin	 adrenal	 korteksten	 salgılanmasını	 uyarır.	
ACTH	salgısını	düzenleyen	en	önemli	etken	hipotalamustan	salınan	Corticotropin	Releasing	
Hormone	(CRH)’dur.	CRH	ACTH	salgısını	pulsatil	bir	şekilde	uyarır.	Sabah	erken	saatlerde	
bu	uyarı	en	yüksektir.	Ayrıca	fizyolojik	olarak	ağrı,	travma,	hipoksi,	gibi	stres	durumlarında	
da	ACTH	salgılanması	uyarılmaktadır.	ACTH	salgılanmasının	kontrolü	kortizol	ve	sentetik	
glukokortikoid	verilmesi	ile	hipotalamus	ve	hipofiz	seviyesinde	(negatif	feedback)	olmaktadır.	

	 Adrenal	kortekste	başlıca	3	tip	hormon	sentez	edilir	ve	salgılanır.	
	 1.	Mineralokortikoidler	(Aldosteron,	deoksikortikosteron)
	 2.	Glukokortikoidler	(Kortizol,	kortikosteron)
	 3.	Seks	steroidleri	(başlıca	androjenler:	dehidroepiandrosteron,	dehidroepiandrosteron	
sülfat,	androstenodion,.)
	 Glukokortikoidler	zona	fasikülatadan	ACTH	kontrolu	altında,	mineralokortikoidler	
ise	zona	glomerulozadan	başlıca	Anjiyotensin	II	kontrolü	altında	salınmaktadır.	

Glukokortikoidlerin başlıca etkileri:
	 •	 Glukagon	salgılanmasını	uyarır	(hiperglisemi)
	 •	 İnsüline	bağlı	glukoz	uptake’i	baskılar	(hiperglisemi)
	 •	 Periferik	protein	sentezini	baskılar
	 •	 Lipolizi	arttırır
	 •	 Karaciğer	 ve	 beyinde	 anabolik,	 deri,	 kas,	 lenfoid	 doku	 ve	 yağ	 dokusunda	
katabolik etkilidir
	 •	 Zayıf	mineralokortikoid	etkisi	vardır	(su	tutulması)

Mineralokortikoidlerin başlıca etkileri:
	 •	 Su	 ve	 elektrolit	 dengesini	 sağlar,	 normal	 şartlarda	 hipovolemiye	 ve	
hiperkalemiye	karşı	koruyucu	etkilidir	
	 	 -	Böbrek	tubuluslarında	artmış	Na+	geri	emilimi
	 	 -	Böbrek	tubuluslarında	azalmış	K	+ ve H	+	geri	emilimi

 Adrenal Medulla:
 Suprarenal	medulla	kromafin	hücrelerden	oluşur	(feokromosit).	Bu	hücreler	venöz	
sinüzoidler	 ile	 birbirinden	 ayrılır	 ve	 retiküler	 fibrillerle	 desteklenirler.	 Kromafin	 hücreler	
krom	 tuzları	 (dikromat)	 ile	 kahverengiye	 boyanırlar	 ve	 postganglionik	 nöronlar	 gibi	
fonksiyon	görürler.	Medullanın	koyu	renk	görünmesi	epinefrin	ve	norepinefrin	granüllerinin	
oksidasyon	ile	melanine	dönüşmesi	ile	olur.	
	 Otonomik	sinir	sistemi	hipotalamik-hipofizer-adrenal	aksise	paralel	gelişim	gösterir.	
Preganglionik	otonomik	sinir	sisteminin	majör	transmitteri	asetilkolindir.	Adrenal	medulla	
embriyolojik	olarak	periferik	sempatik	ganglionlara	analoğu	ve	buradaki	kromafin	hücreler	
de	rudimenter	sinir	lifleri	olarak	kabul	edilir.	
	 Kromofin	 hücreler	 adrenal	 medulla	 dışında	 da	 bulunabilir.	 Bu	 yerleşimler	
paraganglionları	oluşturur.	En	bilineni	inferiör	mezenterik	arter	seviyesinde,	aorta	solunda	
yerleşen	Zuckerkandl organıdır. 
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	 Medüller	 kromafin	 hücreler	 katekolaminlerin	 sentezi,	 depolanması	 ve	
salgılanmasında	 fonksiyon	 görürler.	 Preganglionik	 sempatik	 akson	 uçları	 bu	 hücrelerin	
yüzeyinde	sonlanır.	Hücreler	uyarı	 ile	granüllerinde	depoladıkları	hormonları	 sinüzoidlere	
boşaltırlar.	Hormonlar	buradan	adrenal	vene	ulaşarak	 sistemik	dolaşıma	geçerler.	Adrenal	
medulladan	salgılanan	başlıca	katekolamin	adrenalindir.	Korteksin	aksine	medulla	yaşamsal	
olarak	gerekli	değildir.	
	 Katekolamin	sentezi	tirozin	hidroksilaz	enzimi	aracılığı	ile	tirozinden	dopa	sentezi	
ile	 başlar.	 Bu	 enzimin	 aktivitesi	 ACTH	 ve	 sempatik	 aktivite	 ile	 orantılıdır.	 Dopamin,	
norepinefrinin	 prokürsörüdür.	 Katekolamin	 sentezinde	 periferik	 sempatik	 sinir	 uçlarından	
salınan	başlıca	son	ürün	noradrenalindir.	Halbuki	adrenal	medullada	ise	Fentolamin-N-Metil 
Transferaz (PNMT) enzimi	 mevcut	 olup,	 burada	 noradrenalinin	 adrenaline	 çevrilmesini	
sağlar.	Bu	nedenle	adrenal	medullanın	başlıca	ürünü	(%80)	adrenalindir.
	 Katekolaminler	birçok	kardiyovasküler	ve	metabolik	olayı	etkiler.	Bunlara	kalp	hızı,	
kan	basıncı,	miyokard	kasılması,	kalp	 ileti	hızı	örnek	verilebilir.	Katakolaminler	etkilerini	
başlıca	3	tip	özelleşmiş	reseptör	aracılığı	ile	gösterir.	Bunlar	alfa	(α),	beta	(β)	ve	Dopamin	
reseptörleridir.	Bu	reseptörlerde	α1,	α2,	β1,	β2,	β3	şeklinde	alt	gruplara	ayrılırlar.	

Katekolamin reseptörleri
Alfa-1:	vazokonstruksiyon,	pupil	dilatasyonu,	uterin	kontraksiyon
Alfa-2: presnaptik	norepinefrin	salınımı,	trombosit	aggregasyon	
Beta-1: kalp	kası,	yağ	dokusu,	ince	barsak 
Beta-2:  vasküler,	trakeal,	uterin	düz	kas,	iskelet	kası,	karaciğer
Dopamin:  kalp	 kasında	 (+)	 inotrop	 ve	 kronotrop	 etki,	 hafif	 periferik	 vazokonstriksiyon,	
renal arteriol dilatasyonu 

	 Katekolamin	metabolizması	başlıca	iki	yolla	olur:
1.	 Epinefrin	 ve	 norepinefrin	 katekol-o-metiltransferaz	 (COMT)	 aracılığı	 ile	

metanefrin	ve	normetanefrine	dönüşür.	Bu	 iki	 ürün	de	Mono	Amino	Oksidaz	
(MAO)	aracılığı	ile	Vanilmandeleik	asite	(VMA)	dönüşürler.	

2.	 Epinefrin	ve	norepinefrin	MAO	aracılığı	ile	dihidroksimandeleik	asite	dönüşür.	
Bu	ürün	de	COMT	aracılığı	ile	VMA’ya	dönüşür.

Dopamin	ise	MAO	VE		COMT	aracılığı	ile	Homovanilik	aside	(HVA)	dönüşür.	

Referanslar
1.		 Skandalakis,	Surgical	Anatomy,	ikinci	uluslararası	baskı,	2004,	s	1541.
2.		 Gray’s	Anatomy,	otuzdokuzuncu	baskı,	2005,	s	1245
3.		 Surgery,	Basic	Science	and	Clinical	Evidence,	2000,	s	897
4.		 William’s	text	book	of	endocrinology,	onbirinci	baskı,	2008,	sayfa	445			
5.		 Basic	and	clinical	endocrinology,	yedinci	baskı,	2001,	s	362
6.		 Physiologic	basis	of	surgery,	üçüncü	Baskı,	2002,	s	352			
7.		 Surgery,	Scientific	principles	and	practice,	İkinci	baskı,	1997,	s	1331		
8.		 Schwartz’s	principles	of	surgery,	sekizinci	baskı,	2005,	s	1395
9.		 Sabiston	Text	book	of	surgery,	onyedinci	baskı,	2004,	s	1023
10.	 Atlas	of	human	anatomy,	Netter	F.	H.,	üçüncü	baskı,2003,	s	330

 





LAPAROSKOPIK 
SAĞ ADRENALEKTOMI

Prof. Dr. Seher Demirer
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı





5.	Ulusal	Endokrin	Cerrahi	Kongresi

75



5.	Ulusal	Endokrin	Cerrahi	Kongresi

76



5.	Ulusal	Endokrin	Cerrahi	Kongresi

77



5.	Ulusal	Endokrin	Cerrahi	Kongresi

78



5.	Ulusal	Endokrin	Cerrahi	Kongresi

79



5.	Ulusal	Endokrin	Cerrahi	Kongresi

80



5.	Ulusal	Endokrin	Cerrahi	Kongresi

81





LAPAROSKOPIK SOL ADRENALEKTOMI
(TEKNIKTE KRITIK NOKTALAR) 

Doç. Dr. Yavuz Kurt
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 

Genel Cerrahi Kliniği





5.	Ulusal	Endokrin	Cerrahi	Kongresi

85

LAPAROSKOPIK SOL ADRENALEKTOMI
(TEKNIKTE KRITIK NOKTALAR)  

Doç. Dr. Yavuz Kurt
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 
     

•	 Laparoskopik	adrenalektomi	ilk	olarak	1992’de	Gagner	ve	arkadaşları	tarafından	
tanımlanmıştır*. 

•	 Ardından	 Selçuk Mercan	 tarafından	 videoendoskopik	 retroperitoneal	 yöntem	
tarif edildi *.

•	 O	 tarihten	bu	yana	adrenal	bez	patolojilerinin	cerrahi	 tedavisinde	yaygın	olarak	
tercih	edilen	bir	yöntem	olmuştur.		

•	 Açık	yöntem	ile	laparoskopik	adrenalektomiyi	karşılaştıran	prospektif	randomize	
çalışma	yoktur.

•	 Bir	çok	karşılaştırmalı	retrospektif	çalışma	ve	geniş	vaka	serileri	ile	adrenal	bezin	
minimal	invaziv	tekniklerle	çıkarılmasının	avantajları	gösterilmiştir.					

*Gagner M,	Lacroix	A,	Bolte	E,	Laparoscopic	adrenalectomy	in	Cushing’s	syndrome	and	
pheochromocytoma.	N	Engl	J	Med	1992;	327:	1033.		
*Mercan S,	Seven	R,	Ozarrmagan	S,	Tezelman	S.	Endoscopic	retroperitonaal	adrenalectomy.	
Surgery,	1995;	118:1071-75.		
 
Laparoskopik adrenalektomi 

•	 Analjezik	ihtiyacında	azalma,
•	 Hasta	memnuniyetinde	artma,
•	 Daha	kısa	hastanede	kalış	ve	iyileşme	süreleri,
•	 Daha	 iyi	 kozmesis	 ve	 daha	 az	 morbidite	 *	 	 gibi	 laparoskopik	 cerrahinin	

genel	 avantajları	 yanı	 sıra	 karaciğer,	 dalak,	 böbrek,	 kolon	 gibi	 birçok	 önemli 
intraabdominal	organla	olan	yakın	komşulukları	ve	retroperitoneal	lokalizasyonu	
nedeniyle	konvansiyonel	cerrahiye	nazaran		mükemmel	exposure	avantajı	sağlar.

* Assalia A, Gagner M	Laparoscopic	Adrenalectomy,	Br	J	Surg.	2004	Oct;	91(10):	1259-	
74.	Review	

Teknikte Kritik Noktalar  
•	 Vakaların	 tümünde	sol	adrenal	beze	sağ	lateral	abdominal	dekübitus	pozisyonda	

lateral	 transabdominal	 yaklaşılmaktadır.	 Hastalara	 15-200 Ters	 trendelenburg	
pozisyonu	verilmekte,	ameliyat	sahasını	genişletmek	amacıyla	masa	baş	ve	ayak	
yönünde	krista	iliaka	seviyesinin	biraz	üzerinden	20-300	kırılmaktadır.

•	 Sıklıkla	hastalara	nazogastrik	tüp	ve	Foley	katater	uygulanmaktadır.		  
•	 Sol	 laparoskopik	 adrenalektomi	 için	 genellikle	 2	 adet	 10-11mm’lik	 bir	 adet	

5mm’lik	olmak	üzere	3	adet	trokar	yeterli	olmaktadır.
•	 Batın	içine	intraabdominal	basınç	13-14mmHg	olana	kadar	CO2	insüfle	edildikten	

sonra	 kamera	 yerleştirilmekte	 ve	 dikkatli	 bir	 explorasyondan	 sonra	 ameliyata	
başlanmaktadır.	
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•	 Fleksible	kamera	faydalı	olmaktadır.

Sol laparoskopik adrenalektomi
•	 Ameliyatın	ilk	aşamasında	sıklıkla	splenik	fleksura,	 	adezyonları	diseke	edilerek	

karın	 ön	 duvarından	 uzaklaştırılmakta,	 böylece	 hem	 en	 lateral	 trokar	 için	 yer	
açılmakta	hem	de	kolon	ameliyat	sahasının	dışına	alınmaktadır.			

•	 Daha	sonra	dalağın	lateral	bağlantıları	dalak	ve	diyafragmaya	güvenli	mesafeden	
mide	fundusuna	kadar	mobilize	edilir.	Diseksiyon	sıklıkla	ultracision	yardımıyla	
yapılır.	Bu	aşamada	olası	dalak	ve	diyafragma	yaralanmalarına	yol	açmamak	için	
dikkatlı	ve	sabırlı	diseksiyon	yapmak	gerekir.

•	 Böylece	 dalak	 pankreas	 kuyruğunu	 da	 çekerek	 tamamen	 mediale	 devrilir.	 Bu	
şekilde	bir	yandan	adrenal	loja	ulaşılırken	diğer	yandan	pankreas	kuyruğu	da	dalak	
ile	birlikte	ameliyat	sahasından	uzaklaşmış	olur.

•	 Daha	sonra	retroperiton	açılarak	adrenal	kitle	ortaya	konulur.
•	 Retreperitonel	 yağlı	 doku,	 pankreas	 dokusu	 ve	 adrenal	 doku	 renk	 ve	 görünüm	

olarak	birbirlerine	çok	benzedikleri	için	çok	dikkatli	diseksiyon	yapmak	gerekir.
•	 Sol	adrenal	ven	sağa	nazaran	daha	uzun	arter	ise	daha	kısadır.	Öncelikle	ven	ortaya	

konur	ve	bağlanır.	Biz	adrenal	bezin	devaskülarizasyonunu	LigaSure	yardımıyla	
yapıyoruz.	Bu	amaçla	ultracision,	endoklip	hatta	endostapler	kullanılabilir.

•	 Bu	aşamada	böbrek	hilusu	ve	damarları	ayırt	edilmelidir.
•	 Son	olarak	adrenal	kitle	böbrek	üzerinde	ayrılır	bir	endobag	içine	konarak	dışarıya	

alınır.
•	 Kanama	kontrolünü	takiben	ameliyata	son	verilir.			
•	 Biz	rutin	olarak	dren	kullanmıyoruz.	
•	 Postoperatif	dönemde	nazogastrik	tüp	ve	foley	kateteri	çekilen	hastaya	6-8	saat		

sonra	 oral	 alıma	 başlayıp	mobilize	 ediyoruz.	 Sıklıkla	 1-2	 gün	 sonra	 da	 taburcu	
ediyoruz.        

•	 Assalia	 ve	 Gagner	 tarafından	 yapılan	 bir	 analizde,	 laparoskopik	 adrenalektomi	
uygulanan	2.550	vaka	incelenmiş	ve	 toplam	komplikasyon	oranı	9.5%	(2.9-	20)	
olarak	bulunmuştur.	Komplikasyonların	40%’ını	kanama	oluşturmaktadır.	Organ	
yaralanmaları	4.2%	oranında	görülmüştür.		Aynı	çalışmada	açığa	dönme	oranı	3.6%	
olarak	bulunmuş,	açığa	dönme	nedeni	ise	çoğunlukla	kanama	olmuştur	(29.7%)*. 

•	 Laparoskopik	adrenalektomi’de	mortalite	oranı	ise	oldukça	düşüktür	0.2	%(	0-1.2) 
**.

* Assalia A, Gagner M	Laparoscopic	Adrenalectomy,	Br	J	Surg.	2004	Oct;	91(10):	1259-	
74.	Review	
**Mazzaglia PJ, Vezeridis MP  Laparoscopic	Adrenalectomy:	 Balancing	 the	 Operative	
Indications	With	the	Technical	Advances,	J	Surg	Oncol.	2010	101:	739-44.

Sonuç olarak Laparoskopik Adrenalektomi
•	 İlk	tarif	edildiği	1992	yılından	bu	yana,
•	 fonksiyonel	ya	da	non-	fonksiyonel,
•	 <	10-	12	cm,		
•	 benign,	adrenal	kitlelerin	çıkarılmasında	ilk	tercih	edilen	cerrahi	tekniktir	*. 
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•	 ABD’de	3144	adrenalektomiyi	inceleyen	bir	çalışmada	ürologların	komplikasyon
	 oranlarının	genel	cerrahlara	göre	daha	yüksek	bulunmuştur.
•	 Cerrahın	ameliyat	sayısı	komplikasyon	oranları	için	bağımsız	prediktif		faktördür**.    

*Gumbs AA, Gagner M,	 Laparoscopic	 adrenalectomy.	 Best	 Pract	 Res	 Clin	 Endocrinol	
Metob.	2006,	Sep;	20(3):	483-99.	Review			
**Parks HS, Roman SA, Sosa JA,	Outcomes	 from	3144	 adrenalectomies	 in	 the	United	
States:	which	matters	more,	surgeon	volume		or	speciality?	Arch	Surg.	2009,		Nov;	144(11):	
1060-7.      
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LAPAROSKOPIK  ADRENALEKTOMI: RETROPERITONEAL 
YAKLAŞIM

Prof. Dr. Selçuk Mercan
Genel Cerrahi AD, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Görüntüleme	yöntemlerinin	yaygın	kullanımı	adrenal	tümörlerin	tespitinde	önemli	artışa	yol	
açmıştır.	Adrenal	kitlelerin	özellikli	olması	ve	tedavilerinde	en	uygun	girişimin	planlanması,	
teşhis	ve	tedavide	farklı	görüşlerin	ortaya	atılmasına	nedendir.	Bu	kitlelerin	varlığı,	önemi	
ve	fizyolojisi	500	yıldır	bilinmekle		birlikte	adrenal	bezin	mineral	ve	kortikoid	fonksiyonları	
1850’lerde	Addison	tarafından	belirlenmiştir.(1)	

Etiyolojik	olarak	adrenal	kitleler;	selim	ve	habis	adrenal	kortikal	tümörler	adrenal,	meduller	
tümörler	ve	diğer	selim	lezyonları	kapsar.	Adrenal	kortikal	adenomlar,	primer	adrenal	kortikal	
kanserlerden	60	kat	daha	fazladır.	Primer	adrenal	kortikal	kanserlere	az	rastlanır,	adrenaldeki	
habis	 lezyonların	 çoğu	 adrenal	 dışı	 kanserlerin	 metastazlarıdır.	Adrenal	 insidentalomalar	
artan	sıklıkla	teşhis	edildikleri	için	dikkat	ve	ilgi	gerektirirler.(2,3)

Adrenal	lezyonların	teşhisinde	öncelikle	iyi	bir	anamnez	ve	fizik	muayeneyi	takiben	laboratuar	
testleriyle,	adrenal	korteks	ve	hipofizin	salgılarındaki	artış	araştırılır.	Plazma	kortizol	düzeyi,	
idrarda	serbest	kortizol	ve	ACTH	tespit	edilir.	Mineralokortikoid	salgısını	değerlendirmek	
için	plazma	ve	idrarda	aldosteron	düzeyi,	plazma	renin	aktivitesi	ve	anjiotensin	2	düzeyleri	
ölçülür.	 (4,5)	 Androjen	 salgısını	 değerlendirmek	 için	 de	 plazmada	 androstenedion	 ve	
dehidroandrostenedion,	idrarda	serbest	 testesteron	17	ketosteroid	ölçülür.	Feokromasitoma	
için	24	saatlik	idrarda	adrenalin	ve	noradrenalin	ölçümleri	tanısaldır.	(5,6)

Biyokimyasal	 ve	 hormonal	 anomali	 varsa	 adrenal	 bezin	 bir	 seri	 görüntüleme	 tekniği	 ile	
incelenmesi	gereklidir.	Tercih	edilen	yöntem	CT’dir,	spinal	CT	0.5	cm	çapındaki	tümörleri	
dahi	tespit	edebilir.	CT	sırasında	kontrast	verilmesi	tümörün	vaskülaritesi	hakkında	fikir	verir.	
MRI	adrenal	bezin	çeşitli	açılarda	incelenmesini	sağlar.	Paramagnetik	kontrast	kullanılması	
solid	 kitlelerin	 kistik	 kitlelerden	 ayrıştırılmasını	 ve	 tümör	 vaskülaritesinin	 görünmesini	
sağlar.	 Seçilmiş	 vakalarda	 anjiografi	 yapılması	 tümörün	 damarsal	 yapısının	 görünmesini	
ve	cerrahi	taktiğin	belirlenmesini	sağlayabilir.	Genel	olarak	CT	ve	MRI	ile	belirlenmiş	bir	
adrenal	kitlede	cerrahi	öncesi	başka	bir	inceleme	gerekmez.	(6-8)

Adrenal	beze	cerrahi	girişim	yani	adrenalektomi,	adrenal	korteks	ve	medullanın	 tümör	ya	
da	 hiperplazi	 sonucu	oluşan	 hiperfonksiyonlu	 sendromlarda	 ve	 3cm’den	büyük	hormonal	
aktivite	 göstermeyen	 tümörler	 için	 gereklidir.	Biyokimyasal	 fonksiyon	 gösteren	 tümörler,	
aldosteron	 salgılayan	 tümörler	 (aldosteronoma),	 kortizol	 salgılayan	 tümörler	 (cushing	
sendromu,	cushing	adenomu),	feokromasitoma	ve	primer	adrenal	hiperplazidir.	Fonksiyon	
göstermeyen	 ve	 5cm’den	 büyük	 tümörler	 malignite	 potansiyeli	 taşımaları	 nedeniyle	
cerrahi	 adayıdırlar.(9)	 Primer	 adrenal	 kortikal	 kanserler	 ve	 adrenal	 beze	metastaz	 yapmış	
kanserlerde	adrenalektomi	yapılabilir.(9,10)	İnsidentalomalar	adrenal	dışı	nedenlerle	yapılan	
CT	 incelemeleri	 sırasında	 tespit	 edilmiş	 adrenal	 kitlelerdir.	 Görüntüleme	 yönetmelerinin	
sıkça	kullanılması,	özellikle	1cm’den	büyük	kitleleri	gösteren	CT	ile	yapılan	incelemelerin	
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%0.35-%5’inde	insidentaloma	tespit	edilmesine	neden	olmuştur.	İnsidentalomaların	%10’u	
fonksiyone	tümörlerdir.	Bu	insidentalomalar	preklinik	Cushing	Sendormu,	Conn	Sendromu	
ya	 da	 Feokromasitoma	 gibi	 tanılar	 alabilirler.	 Cerrahi	 girişimin	 başarısı	 ameliyat	 öncesi	
doğru	 tanı	 konulmasına,	 hipersekresyonu	 yapısının	 tam	 olarak	 belirlenmesine,	 ameliyat	
öncesi	tedbir	alınmasına	bağlıdır.	(9-11)

Adrenal	beze	yapılacak	cerrahi	girişim;	lezyonun	çapına,	tipine,	hastanın	durumuna,	cerrahın	
deneyimine,	ve	tercihine	göre	şekillenir.	İlk	laparoskopik	adrenalektomi	1992	yılında	Gagner	
ve	ark.	tarafından	transabdominal	olarak	yapılmıştır.(12)	Bundan	bir	yıl	sonra	Mercan	ve	ark.	
laparoskopik	retroperitoneal	adrenalektomi	tekniğini	geliştirdiler.(13)	Bugün	tıp	literatürüde	
1000’den	 fazla	 laparoskopik	 adrenalektomi	 güvenli	 ve	 etkin	 bir	 şekilde	 uygulandığı	
bildirilmiştir.	(14)
 
Adrenal	 tümörlerde	 yapılan	 cerrahi	 girişimlerin	 sonunda	 laparoskopik	 adrenalektomi	
seçilen	 girişim	 şekli	 olmuştur.	 Primer	 adrenal	 kanserlerde	 de	 uygulanmakla	 birlikte	 konu	
halen	 tartışmalı	 olup	 bu	 vakalarda	 açık	 cerrahi	 girişim	 tercih	 edilmektedir.	 Laparokopik	
adrenalektomi	 deneyimli	 ellerde	 güçlük	 derecesi	 azaltılmış	 bir	 girişimdir,	 transbdominal	
(anterior,	lateral)	veya	retroperitoneal	(lateral,	posterior)	yoldan	uygulanır.(15)

Transabdominal	lateral	girişim	iyi	bir	görüntü	yanında	komşu	solid	organların	yer	çekimi	ile	
ekartmanı	sonucu	rahat	bir	çalışma	alanı	sağlar.	Retroperitonal	girişimde	çalışma	alanının	
kısıtlı	olmasına	karşın,	batın	içinden	geçişin	önlenmesi,	daha	önce	ameliyat	olmuş	vakalarda	
batın	 içi	 yapşıklıklarla	 uğraşılmaması	 ve	 iki	 tarafa	 da	 hasta	 pozisyonu	 değiştirilmeden	
girişim	yapılması	gibi	avantajları	vardır.	Genelde	kabul	edilen	görüş	5cm	kadar	olan	adrenal	
kitlelerin	 retroperitoneal	 yaklaşımla	 sorunsuz	 çıkarılabildiğidir.	 Ayrıca	 transpertoneal	
yaklaşım	sırasında	zorunlu	olarak	laparoskopik	ekartmanı	gereken	dalak,	karaciğer	gibi	solid	
frajil	organlar	yaralanabilmektedir.	(16,17)	

Retroperitoneal Yaklaşım:
Hasta	 Jack	 knife	 pozisyonunda	 yüzüstü	 yatırılır.	 Genellikle	 3	 port	 yeterli	 olsa	 da	 büyük	
kitle	veya	zor	anatomi	varlığında	4.	porta	ihtiyaç	duyulur.	İlk	port	12.	kot	kenarının	2.5	cm	
lateralinde	açık	olarak	yerleştirilir.(şekil	1-2)	Retroperitoneal	bölgeye	ulaşılmasının	ardından	
balon	dissektör	yardımı	 ile	 retroperitoneal	bölgede	diğer	portların	da	girebileceği	çalışma	
alanı	açılır.	

Adrenal	bez	böbrek	üst	polü	 rehber	 alınarak	yağlı	perirenal	doku	 içerisinde	bulunur.	Ana	
adrenal	venin	bulunması	ardından	kliplenir.	Adrenal	bezin	ana	veni	dışındaki	arterleri	ve	var	
olma	olasılığı	olan	aksesuar	veni	de	dikkatlice	kesilir.	Ana	ven	dışındaki	damarların	hepsi	
ultrasonik	dissektör	(Ultracision)	veya	bipolar	yüksek	enerjili	sistemler	(LigaSure)	sayesinde	
kolaylıkla	kesilebilir.	Kimi	yayınlarda	sadece	adrenal	ven	değil	renal	ven	de	bile	Liga	Sure	
un	 yeterli	 olabileceği	 söylenmektedir.(18,19,20)	 Bu	 gelişmiş	 teknoloji	 ürünleri	 sayesinde	
peroperatif	kanama	azaltılır	ve	ameliyat	süresi	kısalır.

Adrenal	bez	tamamen	rezeksiyonu	sonrasında	özel	plastik	torba	içerisinde	dışarı	alınır.	Dışarı	
alma	işlemi	sırasında	torba	içerisinde	piyes	parçalanarak	çıkartılabileceği	gibi	piyesin	bütün	
çıkması	gerektiği	durumlarda	port	yeri	1-1.5	cm	daha	genişletilerek	adrenal	bez	dışarı	alınır.
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Gland	lojuna	aspiratif	dren	cerrahın	isteğine	bağlı	olarak	konulabilir;	ama	rutin	bir	uygulama	
değildir.

Laparoskopik	adrenalektomi	sırasında	en	korkulan	komplikasyon	adrenal	ven,	sol	renal	ven	
ya	da	vena	cava	yaralanması	sonucu	oluşabilecek	kanamadır.17	Bu	tür	komplikasyonlar	çok	
nadir	görülmesine	rağmen	ameliyat	ekibinin	süratle	açık	cerrahiye	dönecek	şekilde	hazırlıklı	
olması	gerekir.	

Jossant	ve	ark.	2000	yılında	1995-1999	arası	tıp	literatürünü	taradıklarında	1000’in	üzerinde	
laparoskopik	adrenalektomi	yapıldığını	tespit	ettiler,	bu	girişimlerin	%88’i	transperitoneal,	
%12’si	 retroperitoneal	 yoldan	yapılmıştı.	Adrenal	 kitlelerin	 çapı	 0.5cm	 ile	 14cm	arasında	
değişiyordu.	 Adrenalektomi	 endikasyonları	 aldosteronoma	 (%42.7),	 Cushing	 sendromu	
(%18.6),	insidentaloma	(%16.9),	feokramasitoma	(%14.7),	diğerleri	anjiolipom,	küçük	primer	
karsinom,	metastatik	karsinom,	virilizan	adenom	ve	makronodüler	hiperplazi	şeklindeydi.(3)	

Açık	ve	laparoskopik	adrenalektomiyi	karşılaştıran	pek	çok	retrospektif	çalışma	yayınlanmıştır.	
Bu	çalışmalarda	açık	girişimde	ameliyat	süresinin	daha	kısa	olduğu	ancak	deneyim	ile	birlikte	
laparoskopik	 girişim	 süresinin	 kısaldığı	 bildirilmiştir.(21,22)	 Laparoskopik	 girişimlerde	
kan	kaybı	daha	az	olmakta,	hastanede	yatış	süresi	kısalmakta	ve	komplikasyon	oranı	açık	
girişime	 göre	 daha	 az	 olmaktadır	 (%7’ye	 karşılık	 %24).	 Laparoskopik	 adrenalektomide	
en	 sık	 komplikasyon	 hematom	 (3)	 olurken,	 açık	 girşimde	 pulmoner	 komplikasyonlar	
(pnömoni,	atelektazi	gibi)	daha	sık	(%6)	görülmektedir.	Açık	adrenalektomide	yara	ile	ilişkili	
komplikasyonlar	belirgindir,	kronik	ağrı	(%14),	duyu	kusuru	(%10)	ve	adele	gevşemesidir	
(%30).	Laparoskopik	adrenalektomide	yara	komplikasyonu	%1in	altındadır.	Laparoskopik	
adrenalektominin	diğer	kaydedilmiş	avantajları;	daha	az	ağrı,	daha	az	postoperatif	analjezi	
gereksinimi,	postoperatif	bağırsak	hareketlerinin	kısa	sürede	başlaması,	kısa	sürede	normal	
aktiviteye	dönüştür.(23,24)

Son	yıllarda	laparoskopide	tek	delikten	yapılan	girişimler	giderek	yaygınlaşmakta	ve	buna	
paralel	olarak	tüm	cerrahi	girişimler	bu	teknikle	denenmektedir.	Dünyada	ilk	kez	tek	delikten	
retroperitoneal	adrenalektomi	girişimini	yapan	Walz	ve	arkadaşları	 takip	eden	yıllarda	 tek	
delikten	endoskopik	retroperitoenal	adrenalektomi	ile	standart	çok	trokarlı	adrenalektomiyi	
47’şer	hastalık	iki	grup	halinde	karşılaştırmış	ve	beklendiği	üzere	ameliyat	süresi	tek	delikten	
adrenalektomi	grubunda	daha	uzun,	ameliyat	sonrası	ağrı	ve	hastanede	kalış	süresi	 ise	bu	
grupta	 anlamlı	 derecede	 daha	 az	 bulunmuştur	 (p<0.01).	Bu	 çalışma	 sonucunda	 gelecekte	
retroperitoneal	adrenalektominin	klinik	uygulnabileceğine	dair	ilk	ipuçları	ortaya	konmuştur.
(25)

Laparoskopik	adrenalektomi	adrenal	lezyonların	önemli	bölümünde	tercih	edilen	girişimdir.	
Selim	 fonksiyonel	 kitleler	 ve	 küçük	 metastazlar	 laparoskopik	 olarak	 çıkarılmalıdır.	
Primer	 adrenal	 kanserlerde	 tümör	 küçük	 çaplı	 ve	 çevre	 invazyonu	 yoksa	 laparoskopik	
girişim	 yapılabilir,	 çevre	 invazyonu	 varsa	 açık	 girişim	 tercih	 edilmektedir.	 Laparoskopik	
adrenalektomi	 geliştirilmiş	 cerrahi	 deneyim	 gerektirir.	 Çeşitli	 vaka	 serileri	 laparoskopik	
adrenalektominin	 güvenli	 ve	 etkin	 bir	 girişim	 şekli	 olduğunu	 kanıtlamakla	 birlikte,	 daha	
düşük	kan	kaybı,	daha	kısa	hastanede	yatış	süresi	ve	daha	az	komplikasyon	gibi	avantajlar	
göstermektedir.	
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TEK INSIZYONDAN LAPAROSKOPIK (SILS) ADRENALEKTOMI

Doç. Dr. Fatih Tunca
İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doksanlı	yılların	başlarında	laparoskopik	cerrahinin	tanımlanması,	Genel	Cerrahi	alanında	
yeni	bir	çağın	başlamasına	ve	giderek	artan	oranlarda	minimal	invaziv	cerrahi	girişimlerin	
uygulanmasına	neden	oldu.	Minimal	invaziv	cerrahi	girişimlerin,	ameliyat	sonrası	dönemde	
daha	 az	 ağrı,	 hastanede	 kalış	 sürelerinde	 azalma	 ve	 daha	 kısa	 sürede	 iş	 hayatına	 dönme	
gibi	genel	olarak	hasta	konforunu	artıran	uygulamalar	olması	ve	artan	 tecrube	 ile	birlikte	
uygulanan	 cerrahi	 tekniklerin	 ve	 sonuçların	 açık	 cerrahiden	 farkının	 kalmaması	 minimal	
invaziv	girişimleri	birçok	cerrahi	 işlem	 için	altın	 standart	hale	getirdi.	 	Adrenalektomi	 ile	
ilgili	olarak	1992	yılında	Gagner	ve	arkadaşlarının	ilk	olarak	laparoskopik	adrenalektomiyi	
tanımlamasından	sonra	adrenalektomide	de		laparoskopik	yaklaşımlar	altın	standart	yöntem	
olarak	literatürde	yerini	aldı.	
Teknoloji	 ve	 medikal	 mühendislikteki	 gelişmeler	 beraberinde	 cerrahları	 daha	 minimal	
invaziv,	 hatta	 skarsız	 cerrahi	 teknikleri	 uygulamaya	 itti.	 Son	 yıllarda	Doğal	 açıklıklardan	
transluminal	endoskopik	cerrahi	(NOTES)	girişimler	ve	SİLS	(tek	insizyondan	laparoskopik	
cerrahi)	yada	E-NOTES	(	Embriologic-Natural	Orifice	Transumblical	Endoskopik	Cerrahi)	
olarak	 adlandırılan	 cerrahi	 girişimlerle	 ilgili	 literatürde	 çok	 sayıda	 yayın	 yapılmaya	
başlandı.	NOTES	ile	ilgili	olarak	lümenli	bir	organın	açılması	gerekliliği	ve	daha	komplike	
endoskopik	 cihazlara	 gereksinim	olması	 cerrahlar	 arasında	 tek	 insizyondan	 transumblikal		
uygulanan	 laparoskopik	 girişimlerin	 daha	 fazla	 popülarite	 kazanmasına	 neden	 oldu.	 	 Son	
yıllarda	literatürde	bu	teknikle	apendektomi,	kolesistektomi,	kolorektal	cerrahi,	nefrektomi,	
jinekolojik	cerrahi,	obezite	cerrahisi	vb	ile	ilgili	çok	sayıda	data	birikimi	oldu.	Tek	insizyondan	
laparoskopik	adrenalektomi	ilk	olarak	2009’un	sonuna	doğru	Cindolo	ve	arkadaşları	tarafından	
tarif	edildi.		Bu	yazıda	yapılan	girişim	sol	subkostal	olarak	tek	insizyondan	yapılmıştı.	Bu	
teknik	transumblikal	olmaması	nedeniyle	tek	insizyondan	laparoskopik	cerrahi	prensiplerine	
uymadığı	için	eleştirildi.
Literatürde	 	 son	1	yılda	 tek	 insizyondan	 laparoskopik	adrenalektomi	 ile	 ilgili	 olarak	10’a	
yakın	 sayıda	yayın	yapıldı.	 	Bu	yayınların	 sonuçları	 değerlendirildiğinde,	bazı	yayınlarda	
ameliyat	 sonrası	 dönemde	 ağrının	 standart	 laparoskopik	 girişime	 oranla	 daha	 az	 olduğu	
gösterilse	de	şu	an	için	en	anlamlı	sonucun	kozmetik	açıdan	elde	edildiği	gözlenmektedir.

Cerrahi Teknik
Bu	 teknik	 için	 kullanılan	 laparoskopik	 malzemeler	 standart	 enstrumanlardan	 farklıdır.	
Markette	 çeşitli	 firmaların	 single	 portları	 bulunmaktadır.	 Bu	 portların	 özelliği	 2	 cm	 bir	
insizyondan	 yeleştirilebilmeleri	 ve	 üzerlerinde	 en	 az	 3	 aletin	 ve	 insüflasyon	 kanülünün	
yerleşebileceği	alanları	ihtiva	etmesidir.	Cerrahi	enstruman	olarak	artiküle	grasper,	artiküle	
disektör	ve	artiküle	makasın	yanında	damar	kapatıcı	ve	mühürleyici	aletlerde	kullanılabilir.	
İdeal	olan	optikler	açılanabilen	optiklerdir	ancak	standart	30°’lik	5	mm’lik	 teleskoplar	da	
rahatlıkla	kullanılabilir.
Hasta	 standart	 laparoskopik	 girişimden	 farklı	 olarak	 yaklaşık	 45-60	 derece	 semilateral		
dekübitus	 pozisyonunda	 yatırılır.	 Göbek	 içine	 yapılan	 yaklaşık	 2	 cm’lik	 kesi	 ile	 sfak	
açıkdıktan	 sonra	 markette	 mevcut	 single	 portlardan	 biri	 girilir.	 Bu	 aşamadan	 sonra	 sol	
adrenalektomi	için	teleskop	haricinde	2	alet	yeterlidir.	Sağ	adrenalektomi	içinse	ekstradan	
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karaciğer	 ekartörü	gereklidir.	Karaciğer	 ekartmanı	 için	 ideal	olan	5	mm’lik	enstrumanları	
kullanmaktır,	ancak	yokluğunda	standart	10	mm’lik	fan	retraktör	kullanılabilir.	Bu	aşamadan	
sonra	adrenalektomi	için	uygulanacak	teknik	standart	laparoskopi	ile	aynıdır.	Adrenalektomi	
sırasında	 adrenal	 venler	 kliple	 kapatılabileceği	 gibi	 damar	 kapatıcı	 mühürleyici	 cihazlar	
kullanılarak	 da	 kapatılabilir.	 Bu	 tekniğin	 dezavantajları	 başlarda	 alet	 yerleşimini	 optimal	
hale	getirmek	için	faklı	kombinasyonların	denenmesi	gerekliliği	ve	batın	içinde	kılıç	dövüşü	
olarak	 adlandırılan	 aletlerin	 çakışması	 durumudur.	 Bu	 durum	 tecrube	 arttıkça	 daha	 da	
azalmaktadır.	Adrenalektomi	yapıldıktan	sonra	sfak	tek	tek	yada	kontinü	olarak	kapatılabilir.	
Teknikle	ilgili	görsel	detaylar	kurs	programı	içinde	ayrıntılı	olarak	gösterilecektir.
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SB1 
3-TESLA DIFÜZYON AĞIRLIKLI MANYETIK REZONANSLI 
GÖRÜNTÜLEME MALIGN TIROID NODÜLÜNÜ 
TANIMLAYABILIR MI? ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
 
Pınar	Karakan

2
,	Özer	Makay

1
,	Selen	Bayraktaroğlu

2
,	Naim	Ceylan

2
,	

Gökhan	İçöz
1
,	Mahir	Akyıldız

1
,	Hüdaver	Alper

2

1Ege Üniversitesi, Genel Cerrahi,  
2 Ege Üniversitesi, Radyoloji. 

Giriş
Bu	 çalışmanın	 amacı	 tiroid	 nodüllerinin	 değerlendirilmesinde,	 3-Tesla	 (3-T)	 diffüzyon	
ağırlıklı	görüntülemenin	tanısal	değerini	ortaya	koymaktır.	

Metod
Devam	eden	prospektif	çalışmada	şu	ana	dek	15	 tiroidektomi	uygulanmış	hasta	 irdelendi.	
Tüm	 hastalara,	 3-T	 ağırlıklı	 manyetik	 rezonanslı	 görüntüleme,	 ameliyattan	 önce	
gerçekleştirildi.	 Single-shot	 eko-planar	 sekansı	 kullanılarak	 toplamda	 35	 nodül,	 500	 ve	
1000	mm2/s	b	faktörleri	ile	değerlendirildi.	Nodüllerin	görünür	difüzyon	katsayısı	(apparent	
diffusion	coefficient	-	ADC)	değerleri	hesaplandı	ve	ameliyat	sonrası	piyesin	histopatolojisi	
ile	karşılaştırıldı.	İstatistiksel	analiz	için	Mann-Whitney	U	testi	kullanıldı.

Bulgu
Histolojik	olarak	çapı	en	az	1,3	cm	olan	toplam	7	kanser	hastası	mevcut	idi.	Her	iki	b	faktörü	
için	ortalama	ADC	değerleri,	malign	ve	benign	nodüller	arasında	anlamlı	farklılık	göstermekte	
idi	(p<	0.001).	Malign	ve	benign	nodül	için	ortalama	ADC	değerleri,	b-500	için	sırasıyla	1,03	
×	10−3	mm2/s	ve	2.09	×	10−3	mm2/s	iken	b-1000	için	sırasıyla	0,85	×	10−3	mm2/s	ve	1,90	×	
10−3	mm2/s	olarak	hesaplandı.	Yüzde	95	güven	aralığı	ile	ADC	değer	aralıkları	kanserde	(b-
500:0,59–2,1;	b-1000:0,60-1.5)	iken	benign	nodüllerde	(b-500:1,75–3,30;	b-1000:1,40-3,0)	
idi.	Kanseri	öngörmek	üzere,	ADC	değerleri	b-500	için	<1.75×10−3	mm2/s	ve	b-1000	için	
<1,40×10−3	mm2/s	olarak	ele	alındığında,	duyarlılık	ve	özgünlük	oranları,	sırasıyla,	%86	ve	
%100	olarak	hesaplandı.

Tartışma	ve	Sonuç
Yüksek	duyarlık	ve	özgünlük	oranları	ile	3-Tesla	ADC	değerleri,	malign	tiroid	nodüllerini	
benign	 nodüllerden	 ayırma	 potansiyeline	 sahip	 gibi	 görünmektedir.	Her	 ne	 kadar	 yöntem	
etkin	 gibi	 görünse	 de,	 bu	 erken	 dönem	 sonuçlarının	 doğrulanması	 için	 daha	 çok	 hastaya	
ihtiyaç	vardır.	
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SB2 
PAPILLER TIROID KARSINOMALI HASTALARIMIZDA 
BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALIZI : KLINIK VE 
PATOLOJIK ÖZELLIKLER
 
Neslihan	Kurtulmuş1,	Mete	Düren2,	Serdar	Giray3,	Ümit	İnce4,	Önder	Peker4,	
Özlem	Aydın4,	M.	Cengiz	Yakıcıer5,	Ender	Altıok5,	Halil	Azizlerli6,	
Faruk	M.	Alagöl7 
1 Acıbadem Maslak Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, 
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D.,  
3 Florance Nighthingale Hastanesi  Genel Cerrahi Kliniği, 
4 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji A.B.D., 
5 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji  A.B.D., 
6 Maçka EMAR Endokrinoloji Kliniği, 
7 İstanbul Üniversitesi İstanbul  Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.B.D., Endokrinoloji B.D

Giriş
Papiller	 tiroid	 kanseri(PTK)	 diferansiye	 tiroid	 kanserlerinin	 en	 sık	 görülenidir.	 Aktive	
edici	 BRAF(V600E)	 mutasyonu	 PTK’de	 en	 sık	 görülen	 genetik	 değişikliktir	 (%	 29-83).	
PTK	genellikle	yavaş	ve	iyi	seyirli	bir	kanser	olmakla	beraber	BRAF	mutasyon	varlığının	
kötü	 prognoz	 ve	 nüks	 açısından	 bir	 gösterge	 olduğuna	 dair	 veriler	 giderek	 artmaktadır.	
Çalışmamızda	 PTK	 olan	 hastalarımızdaki	 BRAF(V600E)	 mutasyonu	 sıklığını	 ve	 bunun	
klinik-patolojik	özelliklerle	ilişkisini	değerlendirmeyi	amaçladık.		

Metod
Kliniğimizde	aynı	 endokrin	cerrahı	 tarafından	opere	edilen	99	hasta(	82	kadın,	17	erkek)	
değerlendirildi.Genetik	 laboratuvarımızda,	 tümör	 dokusu	 içeren	 parafin	 bloklardan	 elde	
edilen	DNA’da	PCR	yöntemiyle		BRAF	(V600E)	gen	mutasyonu	analizi	yapıldı.	

Bulgu
Hastaların	yaş	ortalaması	38,9±10,2	(17-71)	olup	kadın	ve	erkeklerde	bu	ortalama	benzerdi.	
%	62.6	(n:62)	hastada	tümör	çapı	≤1	cm	iken,	%	37.4’inde(n:37)	>	1cm	idi.Ayrıca		%76.8	
(n:76)	oranında	klasik	papiller	karsinom	saptanırken	%	23.2	(n:23)	hastada	alt	tip	gözlendi.
Hastalarımızda	 BRAF(V600E)	 mutasyon	 sıklığı	 %	 36.4	 (n:36)	 bulundu.	 Kadınların	 %	
31,7’sinde	erkeklerin	ise	%	58,8’inde	mutasyon	pozitif	saptandı	ki	erkeklerdeki	bu	yükseklik	
istatistiki	 olarak	 da	 anlamlıydı(p:0.03).BRAF	 mutasyonu	 pozitif	 olanlarda	 tümör	 çapı	
ortalama	1,50±0,50	cm,	negatif	olanlarda	1,30±0,46	cm	olup	bu	fark	istatistiki	olarak	anlamlı	
bulunmadı(p:0,051).Klasik	papiller	karsinomlu	hastalarda	BRAF	mutasyon	pozitifliği	%	42.1	
olup	alt	tip	bulunan	hastalardakinden(%17.4)	anlamlı	olarak	yüksekti(p:0.01).	Hastalarımızın	
31’inde(%31.3)	 tiroid	kapsül	 invazyonu,	16’sında(%16.2)	 tiroid	dışı	 invazyon,	15’inde(%	
15.2)	 lenf	 gangliyon	 metastazı	 saptandı.BRAF	 mutasyonu	 saptananlarda	 tiroid	 kapsül	
invazyonu,	 tiroid	 dışı	 invazyon,	 multisentrisite	 ve	 lenf	 gangliyon	 metastazının	 daha	 sık	
olduğu	 görüldü	 (Sırasıyla;	 p:0.03,	 p:0.003,	 p:0.04,	 p:0.03).Hastalarımızın	 47’sinde	 tümör	
dışı	dokuda	lenfositik	tiroidit	gözlendi,	ancak	bu	hastalarda	BRAF	mutasyon	sıklığı	anlamlı	
olarak	yüksek	değildi.
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Tartışma	ve	Sonuç
PTK’nun	takip	ve	tedavisinde	yol	gösterici	olacağı	düşüncesi	giderek	artan	BRAF(V600E)	
mutasyon	 analizine	 yönelik	 toplumumuza	 ait	 veri	 bulunmamaktadır.	 Çalışmamız	 bu	
açıdan	ilk	olmaktadır.İlk	planda	klinik	ve	patolojik	özellikleri	sunulan	bu	hastaların	klinik	
takiplerinin	devamı,	BRAF(V600E)	 	mutasyonun	PTK’nun	seyri	 	üzerine	etkilerini	kendi		
populasyonumuzda	değerlendirmek	açısından	katkı	sağlayacaktır.
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SB3 
MULTINODÜLER GUATR TEDAVISINDE CERRAHI 
SEÇENEKLER ARASINDA SUBTOTAL TIROIDEKTOMI OLMALI 
MI?

Şiyar	Ersöz1,	Ilknur	Kepenekçi1,	Cevriye	Cansız	Ersöz2,	Serpil	Dizbay	Sak2,	
Seher Demirer1,	Semih	Baskan1,	Savaş	Koçak1

 1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.,  2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D.. 

Giriş
Multinodüler	guatr	en	sık	tiroidektomi	endikasyonlarından	birisidir.	Günümüzde	bu	hastaların	
tedavisinde	total	tiroidektomi	birçok	merkezde	tercih	edilen	cerrahi	yöntem	haline	gelmiştir.	
Bu	çalışmada	amacımız	subtotal	tiroidektomi	yapılacak	multinodüler	guatr	hastalarında	geride	
bırakılacak	tiroid	dokusunda	nüks	nedeni	olabilecek	patolojilerin	varlığını	değerlendirmekti.	

Metod
Ağustos	2007-	Temmuz	2010	ayları	arasında	AÜTF	Genel	Cerrahi	A.B.D.’de	multinodüler	
guatr	 tanısı	alan	ve	bilateral	 total	 tiroidektomi	yapılan	hastalar	çalışmaya	dahil	edilmiştir.	
Hastaların	 hepsine	 standart	 total	 tiroidektomi	 yapılmış	 ve	 bundan	 sonra	 tiroidektomi	
materyali	üzerinde,	makroskopik	nodüllerin	dışında	kalacak	 şekilde	 subtotal	 cerrahi	 sınırı	
işaretlenmiştir.	Patoloji	AD.	tarafından	‘subtotal	tiroidektomi	yapılsaydı	geride	bırakılacak	
tiroid	 dokusu’	 patolojik	 değişiklikler	 açısından	 incelenmiştir.	 Preoperatif	 malignite	 tanısı	
olan,	nüks	olan	ve	çalışmayı	kabul	etmeyen	hastalar	çalışma	dışı	tutulmuştur.

Bulgu
Çalışmaya	 alınan	 34	 kadın	 ve	 14	 erkek	 hastanın	 yaş	 ortalamaları	 50.51	 (	 32-69)	 olarak	
hesaplandı.	 Toplam	 48	 hastanın	 sadece	 6’sında	 (%12)	 ‘subtotal	 tiroidektomi	 yapılsaydı	
geride	bırakılacak	tiroid	dokusunda’	herhangi	bir	patoloji	bulunmayacaktı.	41	hastada	(%85)	
ise	33’ünde	nodüler	guatr,	3’ünde	 lenfositik	 tiroidit,	6’sında	 iyi	diferansiye	 tiroid	 tümörü,	
1’inde	folliküler	adenom	olmak	üzere,	geride	bırakılacak	tiroid	dokusunda	patolojik	bulgular	
mevcuttu. 

Tartışma	ve	Sonuç
Benign	patolojiler	nedeniyle	uygulanan	tiroid	cerrahisinde	sınırlı	yaklaşımların	(enükleasyon,	
lobektomi,	subtotal	tiroidektomi)	daha	yüksek	oranda	nüksle	birlikte	olması,	buna	karşılık,	
geniş	rezeksiyonların	daha	yüksek	komplikasyon	oranlarıyla	birlikte	olduğunun	düşünülmesi	
nedeniyle	rezeksiyonun	sınırı	konusundaki	tartışmalar	sürmektedir.	Çalışmamızın	sonuçları	
multinodüler	 guatr	 tedavisinde	 yapılacak	 subtotal	 tiroidektomiyle	 hastaların	 büyük	
çoğunluğunda	takiplerde	nüks	nedeni	olabilecek	ve	reoperasyon	gerektirebilecek	patolojik	
tiroid	 dokusu	 bırakılacağını	 göstermektedir.	 Bu	 hastaların	 tedavisinde	 total	 tiroidektomi	
tercih	edilecek	ameliyat	şekli	olmalıdır.
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SB4 
TIROID CERRAHISINDE NÖROMONITÖRIZASYONUN 
REKÜRREN LARINGEAL SINIR HASARI ORANINA ETKISI

Necati	Şentürk1,	Koray	Öcal1,	Ahmet	Dağ1,	Tamer	Akça1,	Ilter	Helvacı2 1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ,  2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik A.D. . 

Giriş
Prospektif	 randomize	 çalışmamızda	 intraoperatif	 sinir	 monitörü	 kullanarak	 Rekürren	
Laringeal	 Sinir	 (RLS)	 tanımlanması	 ve	 idendifikasyonunu	 yaparak	 RLS	 hasarını	 en	 aza	
indirgemeyi;	operasyon	ve	 sinire	ulaşma	süresinde	 sinir	monitörü	kullanıldığında	belirgin	
farklılıklar	olup	olmadığını	incelemeyi	amaçladık.	

Metod
Mersin	Üniversitesi	Genel	Cerrahi	polikliğine	başvuran	tiroidektomi	planlanan	105	ardışık	
hasta	 çalışmaya	 dâhil	 edilerek,	 nöromonitorizasyon	 ile	RLS	 diseksiyonu	 yapılan	 (Grup1;	
s=53)	ve	vizüel	RLS	diseksiyonu	yapılan	(Grup	2;	s=52)	olmak	üzere	randomize	olarak	iki	
gruba	ayrıldı.	Hastaların,	yaş,	cinsiyet,	preoperatif	ve	postoperatif	patoloji	sonuçları,	yapılan	
ameliyatlar,	 preoperatif	 ve	 postoperatif	 vokal	 kord	 muayeneleri,	 sinir	 bulma	 öngörüleri,	
sinir	bulma	oranları,	sinire	ulaşma	süresi,	operasyon	süresi,	geçici	ve	kalıcı	RLS	hasarı	ve	
komplikasyonlar	istatiksel	olarak	incelendi.	

Bulgu
Her	 iki	 grup	 arasında	 yaş,	 cinsiyet,	 preoperatif	 ve	 postoperatif	 patoloji	 sonuçları,	 yapılan	
ameliyatlar,	 sinir	 bulma	 öngörüleri,	 sinir	 bulma	 oranları,	 geçici	 kalıcı	 RLS	 hasarı	 ve	
komplikasyonlar	 açısından	 fark	 saptanmadı	 (p>0.05,	 tüm	 parametreler	 için).	 Hastalarda	
istatiksel	olarak	fark	olmasa	da	sayısal	ve	yüzde	olarak	RLS’nin	tanımlanması	ve	ulaşılmasında	
belirgin	farklılıklar	olduğu	görüldü	(%96-	%91).	Her	iki	grupta	sinir	bulunamayan	hastalarda	
anlamlı	olarak	daha	fazla	geçici	ve	kalıcı	sinir	hasarları	tespit	edildi	(p=0.001).	Grup	1	ve	
grup	2	hastaları	operasyon	süreleri	ve	sinire	ulaşma	süreleri	karşılaştırıldığında	sinir	monitörü	
kullanılan	grup	1	hastalarında	nöromonitorizasyon,	hem	sinire	ulaşma	süresinde	(12.9dk-19.6	
dk))hem	de	operasyon	süresinde	(99.5dk-	144dk)	sürede	belirgin	azalma	sağladı	(p=0.001,	
p=0.001	sırasıyla).	

Tartışma	ve	Sonuç
Nöromonitorizasyon	 RLS’	 yi	 intraoperatif	 saptamada	 hızlı	 bir	 yöntem	 olmakla	 birlikte	
postoperatif	 RLS	 hasarına	 olumlu	 ancak	 istatistiksel	 olarak	 anlamlı	 olmayan	 bir	 etkisi	
mevcuttur.
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SB5 
PRIMER SANTRAL DISEKSIYON YAPILMAMIŞ PAPILLER 
TIROID KANSERLI HASTALARDA TIROGLOBULIN DÜZEYI, 
REMISYON ORANI VE RADYOAKTIF IYOD DOZU ÜZERINE 
ETKI EDEN HISTOPATOLOJIK FAKTÖRLER
 
Burçin Batman1,	Yasemin	Giles	Şenyürek1,	Fatih	Tunca1,	Serdar	Tezelman1,	
Harika	Boztepe3,	Yersu	Kapran2,	Tarık	Terzioğlu1  1 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ,  2 İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı ,  3 İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı .

Giriş
Bu	 çalışmada	 santral	 diseksiyon	yapılmamış	papiller	 tiroid	kanserli	 (PTK)	hastalarda	yaş	
ve	histopatolojik	özelliklerin	ameliyattan	sonra	tiroglobulin	düzeyi	(Tg),remisyon	oranı	ve	
ablasyon	amaçlı	radyoaktif	iyod	(RAI)	dozu	üzerine	etkisi	araştırıldı.

Metod
1995-2004	 yılları	 arasında	PTK	 tanısı	 ile	 santral	 diseksiyon	 yapılmadan	 total	 veya	 totale	
yakın	 tiroidektomi	 uygulanan	 en	 az	 10	 yılllık	 düzenli	 takibi	 olan	 1	 cm	 üstü	 PTK’lı	 107	
hasta	çalışmaya	dahil	edildi.	Histopatolojik	özellikler,	ameliyattan	sonra	1.	ayda	Tg	düzeyi,	
remisyon	oranı	ve	RAI	dozu	kaydedildi.	Remisyon	ameliyatı	takiben	1	yıldan	sonra	serum	
Tg	düzeyinin	2	nin	altında	olması	olarak	kabul	edildi.	Histopatolojik	özelliklerin	ameliyattan	
sonraki	Tg	düzeyi,	remisyon	oranı	ve	RAI	dozu	üzerine	etkisi	araştırıldı.	Ayrıca	Tg	düzeyi	ile	
remisyon	arasındaki	ilişki	araştırıldı.	

Bulgu
Ameliyattan	sonra	saptanan	medyan	Tg	düzeyi	7.3(0.1-916)	ng/ml	olup	tüm	grupta	remisyon	
oranı	%	79	 (84/107)	bulundu.	Uygulanan	ortalama	RAI	dozu	155±92	mci	 idi.	Tg	düzeyi	
üzerine	anlamlı	etkisi	olan	histopatolojik	özellikler	tümör	çapı>	2	cm	(p=0.047)	ve	lateral	
servikal	 lenfatik	metastaz	 (p=0.007)	olarak	 saptandı.	Ameliyattan	 sonra	Tg	düzeyi	11	ng/
ml’nin	üzerinde	olan	hastalarda	 lokal	nüks	oranı	daha	yüksek	ve	 remisyon	oranı	 ise	daha	
düşük	bulundu	(p=0.043	ve	p=0.002).	Remisyon	oranına	anlamlı	şekilde	etki	ederek	azaltan	
histopatolojik	özellikler	tm	çapı>	2cm,	tiroid	içi	yayılım	ve	lateral	lenfatik	tutulum	olarak	
saptandı	(p=	0.03,	p=0.0001)	Lenfatik	tutulum,	yumuşak	doku	invazyonu,	damar	invazyonu,	
ve	 tiroid	 içi	 yayılım	 olan	 hastalarda	 ablasyon	 için	 gereken	 RAI	 dozu	 olmayanlara	 göre	
anlamlı	şekilde	yüksek	bulundu	(p=0.001).

Tartışma	ve	Sonuç
Primer	olarak	santral	diseksiyon	yapılmayan	PTK’lı	hastalarda	tümör	çapı	2	cm	den	büyük	
olması,	lateral	lenfatik	tutulum	ve	tiroid	içi	yayılım	bulunması	remisyon	oranını	düşürmekte	
ve	 remisyon	 için	gereken	RAI	dozunu	anlamlı	 şekilde	yükseltmektedir.	Ablasyon	dozunu	
anlamlı	şekilde	daha	yüksek	olmasına	yol	açan	diğer	histopatolojik	özellilkler	yumuşak	doku	
invazyonu	ve	damar	invazyonudur.	Agresif	alt	tip	PTK	veya	multisentrisitenin	ise	remisyon	
ve	RAI	dozu	üzerinde	etkisi	saptanmamıştır.
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SB6
PRIMER HIPERPARATIROIDIDE CERRAHI SONRASI 
NORMOKALSEMIK PARATHORMON YÜKSEKLIĞI

Mehmet	Uludağ1,	Bülent	Çitgez2,	Gürkan	Yetkin1,	M.	Fevzi	Celayir1,	
M.	Ferhat	Ferhatoğlu2,	Süleyman	Öden2,	Adnan	İşgör3

1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, 
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği,
3 Medicalpark Göztepe Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Giriş
Primer	hiperparatiroidide	küratif	cerrahi	tedavi	sonrası	normokalsemik	parathormon	(PTH)	
yüksekliği	 görülebilmektedir.	 Bunun	 nedeni	 ve	 önemi	 halen	 net	 değildir.	 	 Bu	 çalışmada	
postoperatif	PTH	yüksekliği	için	risk	faktörlerini	değerlendirmeyi	amaçladık.

Metod 
Ocak	 2006-Aralık	 2010	 tarihleri	 arasında	 primer	 hiperparatiroidi	 tanısı	 ile	 opere	 edilen	
hastaların	verileri	retrospektif	incelendi.	Familyal	hiperparatiroidizmli	hastalar,	postoperatif	
hipoparatiroidizm	gelişen	hastalar,	rekürren	hiperparatiroidili	hastalar	çalışma	dışı	 tutuldu.	
Kriterlere	 uyan	 ve	 verilerine	 ulaşılabilen	 hastalar	 çalışmaya	 alındı.	 Bu	 dönem	 içinde	
primer	hiperparatiroidi	tanısı	ile	opere	edilen	108	hastadan	kriterlere	uyan	ve	ve	verilerine	
ulaşılabilen	normokalsemik	56	hastanın	verileri	değerlendirildi.	Hastalar	postoperatif	PTH	
değeri	normal	olan	(grup	1)	ve	PTH	yüksekliği	gelişenler	(grup	2)	olarak	2	gruba	ayrıldı.	
İki	grup	arasında	yaş,	cinsiyet,	preoperatif	PTH,	Ca,	P,	ALP,	25OH	vit	D3,	kreatinin,	kemik	
dansitometresinde	T	skoru,	postoperatif	birinci	gün	Ca	ve	en	yüksek	PTH	değerleri,	ameliyat	
tipi,	patolojik	tanı	ve	takip	süresi	karşılaştırıldı.	Preoperatif	17	hastanın	25OH	vit	D3	düzeyi	
mevcut	olup,	20	ng/dl’nin	altı	D	vitamini	yetmezliği	olarak	kabul	edildi.

Tartışma	ve	Sonuç
Çalışmaya	 alınan	 56	 hastanın	 (46	K,	 10	E)	 25’inde	 normal	 PTH	değeri	 (grup	 1)	mevcut	
iken)	 31’inde	 (%	 55,4)	 postoperatif	 PTH	 yüksekliği	 (grup	 2)	 saptandı.	 Gruplar	 arasında	
yaş,	cinsiyet,	Ca,	P,	kreatinin,	T	skoru,	postoperatif	1.	gün	Ca,	ameliyat	tipi,	patolojik	tanı	
açısından	anlamlı	fark	saptanmadı.	Preoperatif	PTH	ve	ALP	değerleri	grup	2’de	grup	1’den	
anlamlı	olarak	yüksekti.	Grup	1’de	10	hastanın	5’inde	(%	50),	grup	2’de	7	hastanın	hepsinde	
(%	100)	D	vitamini	yetmezliği	mevcut	olup,	bu	fark	anlamlı	idi	(p<0.05).
Tartışma:	Bizim	çalışmamızda	postoperatif		PTH	yüksekliği	gelişen	hastalarda		preoperatif	
PTH ve ALP düzeyleri daha yüksekti. Yüksek PTH ve ALP düzeyleri daha ciddi 
hiperparatiroidi	ve	yüksek	kemik	döngüsünün	göstergeleridir.	Bu	hastalar	paratiroidektomi	
sonrası	kemik	açlığına	bağlı	olarak	postoperatif	hipokalsemi	gelişimine	daha	yatkındırlar.	
Bu	normal	ekstraselüler	Ca	düzeyini	sürdürebilmek	için	PTH	yükselmesine	neden	olabilir.	
D	vitamini	eksikliği	preoperatif	PTH	yüksekliğini	daha	da	arttırabilir.	Grup	2’de	D	vitamini	
eksikliğinin	daha	yüksek	olması	bunu	destekler	niteliktedir.	Etyoloji	multifaktöriyel	olup,	altta	
yatan	başka	 faktörler	de	olabilir.	Primer	hiperparatiroidili	birçok	hastada	paratiroidektomi	
sonrası	 normokalsemik	 PTH	 yüksekliği	 görülebilir.	 Hastaların	 takibinde	 bu	 durumun	 tek	
başına	persistan	veya	rekürrensin	göstergesi	olmadığı	akılda	bulundurulmalıdır.
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SB7 
PRIMER HIPERPARATIROIDIDE PREOPERATIF 
LOKALIZASYON YÖNTEMLERININ FOKAL GIRIŞIM KARARI 
ÜZERINE ETKISI

Murat	Akıcı1,	Yasemin	Giles	Şenyürek1,	Fatih	Tunca1,	Serdar	Tezelman1,	
Refik	Tanakol3,	Artur	Salmaslıoğlu4,	Ayşe	Mudun1,	Tarık	Terzioğlu1

 1 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ,  2 İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı ,  3 İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı ,  4 İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı . 

Giriş
Bu	çalışmada	primer	hiperparatiroidide	 (PHPT)	preoperatif	 lokalizasyon	yöntemleri	 fokal	
girişim	kararı	açısından	değerlendirildi.	

Metod
Ocak	1990	ve	Ocak	2011	yılları	arasında	PHPT	tanısı	ile	ameliyat	edilen	257	hasta	çalışmaya	
dahil	 edildi.	Hastalarda	 preoperatif	 lokalizasyon	 yöntemleri	 ve	 uygulanan	 cerrahi	 girişim	
şekilleri	 incelendi.	Preoperatif	 lokalizasyon	yöntemlerinin	duyarlılık	ve	doğruluk	oranı	ve	
fokal	girişim	kararı	üzerine	olan	etkisi	incelendi.	

Bulgu
Lokalizasyon	yöntemi	olarak	183	(%71,2)	hastaya	ultrasonografi	(US)ve	sestamibi	sintigrafi	
(MIBI),	35	(%13,6)	ine	sadece	US,	28	(%10,9)’	ine	ise	sadece	MIBI	ve	1	(%0,4)	hastaya	ise	
sadece	MR	uygulandı.	10	 (%3,9)hastaya	preoperatif	 lokalizasyon	çalışması	yapılmaksızın	
boyun	 eksplorasyonu	 yapıldı.	Hastaların	 142(%55)	 sine	 bilateral	 eksplorasyon,	 115(%45)	
hastaya	ise	fokal	girişim	uygulandı.	Tüm	grup	için	US’	nin	duyarlılık	ve	doğruluk	oranları	
sırasıyla	%	79	ve	80	bulundu.	Eşlik	eden	tiroid	nodülü	olan	hastalarda	US	nin	duyarlılık	ve	
doğruluk	oranları	nodül	olmayanlara	göre	daha	düşük	bulundu	(p=0.005	).	Tek	adenom	olan	
hastalarda	US	nin	duyarlılığı	ve	doğruluk	oranı	hiperplazi	olan	hastalara	göre	daha	yüksek	
bulundu	(	p=0.0001).	Tüm	grup	için	MIBI	nin	duyarlılık	ve	doğruluk	oranları	%	78	bulundu.	
Mediastinal	 ektopik	 lokalizasyonda	 bulunan	 adenomlarda	 MIBI	 tüm	 olgularda	 ektopik	
lokalizasyonu	gösterirken	US	ile	sadece	%	18	olguda	lokalizasyon	saptandı	(p=0.0001).	MIBI	
nin	duyarlılık	ve	doğruluk	oranları	tek	adenom	olan	hastalarda	hiperplazi	saptanan	hastalara	
göre	daha	yüksek	bulundu	(p=0.0001).	US	ve	MIBI	ile	aynı	lokalizasyonda	patoloji	saptanan	
hastalarda	duyarlılık	ve	doğruluk	oranı	%	87	olup	sadece	tek	adenom	olan	hastalarda	ise	%	
94	olarak	saptandı.	US	ve	MIBI	nin	aynı	loklalizasyonu	gösterdiği	hastalarda	US	ve	MIBI	
nin	birbirinden	farklı	lokalizasyon	gösterdiği	hastalara	göre	anlamlı	daha	yüksek	oranda	fokal	
girişim	uygulandı	(p=0.02).	US	ve	MIBI	aynı	lokalizasyonu	gösterdiği	zaman	duyarlılık	ve	
doğruluk	oranları	tek	başına	US	ve	MIBI	nin	oranlarına	göre	daha	yüksek	bulundu	(p=0.02)	

Tartışma	ve	Sonuç
PHPT’de	fokal	cerrahi	girişim	kararı	açısından	US+MIBI	nin	aynı	lokalizasyonu	göstermesi	
önemlidir.	US	ve	MIBI	aynı	lokalizasyonu	işaret	ettiği	takdirde	fokal	girişimin	başarı	oranı	
%	85	in	üzerinde,	tek	adenom	olan	hastalarda	ise	%	90	nın	üzerindedir.	
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SB8 
TEK BEZ HASTALIĞI IÇIN KONKORDAN ULTRASONOGRAFI-
SESTAMIBI BULGULARI OLAN VE MINIMAL INVAZIV 
PARATIROIDEKTOMI UYGULANAN PRIMER 
HIPERPARATIROIDILI HASTALARDA INTRAOPERATIF 
PARATHORMON ÖLÇÜMÜNÜN OPERATIF BAŞARI ORANINA 
KATKISI
 
Mehmet	Hacıyanlı1,	Ayhan	Koyuncu2,	Hüdai	Genç1,	Mehmet	Pekşen2,	
Nurullah	Damburacı1,	Onur	Dülgeroğlu1,	Cengiz	Aydın2 
1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir,  
2 Cumhuriyet Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sivas.

Giriş
Primer	 hiperparatiroidinin	 (pHPT)	 cerrahi	 tedavisinde	 preoperatif	 olarak	 görüntülenen	
beze	 yönelik	minimal	 invaziv	 paratiroidektomi	 (MIP)	 artan	 yaygınlıkla	 kullanılmaktadır.	
Intraoperatif	 parathormon	 (IOPTH)	 ölçümü,	 yeterli	 bir	 rezeksiyonu	 gösteren	 objektif	 bir	
kriter	 olarak	 kullanılmaktadır.	 Bu	 çalışmada	 tek	 bez	 için	 konkordan	 ultrason-sestamibi	
bulguları	olan	pHPT	hastalarında	IOPTH	ölçümünün	MIP	başarı	oranına	katkısı	araştırıldı.	

Metod
Ocak	2006-Ocak	2011	 tarihleri	 arasında	 IOPTH	ölçümü	 rutin	olarak	yapılan	 (Grup	1)	ve	
yapılmayan	(Grup	2)	opere	edilen	iki	ayrı	kurumda,	aynı	cerrahi	tekniği	kullanarak	minimal	
invaziv	 paratiroidektomi	 yapılan	 pHPT	 hastalarının	 verileri	 prospektif	 olarak	 kaydedildi.	
Cerrahi	 girişim	 endikasyonu	 olan	 hastalar	 arasından	 çalışma	 grubu	 için	 seçim	 kriterleri;	
girişim	 gerektirecek	 tiroid	 patolojisi	 olmaması,	 nüks	 ya	 da	 persistan	 olgu	 olmaması,	 tek	
bez	 için	 konkordan	 ultrason	 ve	 sestamibi	 görüntülemesi	 olması	 ve	 kanseri	 düşündürecek	
bulgularının	 olmaması	 idi.	Tüm	olgularda	 operasyon	 öncesi	 ultrason	 ile	 yer	 belirleme	 ve	
insizyon	yeri	seçimi	yapıldı	ve	odaklanmış	lateral	yaklaşım	kullanıldı.	IOPTH	ölçümünde	
Miami	kriterleri	kullanıldı.	Hastalarda	ertesi	sabah	ve	3.	ayda	serum	kalsiyum	ve	parathormon	
ölçümleri	yapıldı.	Hastalar	operasyon	sonrası	en	geç	24	saatte	taburcu	edildi.	Biyokimyasal	
kür	operasyon	sonrası	ve	en	az	üç	ay	boyunca	normokalsemi	olarak	tanımlandı	ve	iki	gruptaki	
cerrahi	başarı	oranları	irdelendi.	

Bulgu
Sözü	 edilen	 periyotta	 1.	 grupta	 52	 hastaya,	 2.	 grupta	 da	 44	 hastaya	MIP	 uygulandı.	Her	
iki	grupta	da	demografik	özellikler,	preoperatif	 serum	kalsiyum	ve	parathormon	değerleri	
benzerdi.	Operasyon	sonrası	ve	izlemde	birinci	grupta	bir	hastada	persistans,	ikinci	grupta	
ise	bir	hastada	rekürrens	görüldü.	Cerrahi	başarı	oranları	birinci	grupta	%98.1;	ikinci	grupta	
ise	%97.7	idi	ve	iki	grup	arasında	istatstiksel	anlamlı	bir	fark	saptanmadı	(p=0.54).	Ne	var	ki	
bu	seçilmiş	hasta	grubunda	IOPTH	kullanımının	başarı	oranına	%0.4	katkı	sağladığı	görüldü.	

Tartışma	ve	Sonuç
Tek	bez	için	konkordan	ultrason-sestamibi	bulguları	olan	seçilmiş	pHPT	hastalarında	MIP,	
IOPTH	 ölçümü	 olmaksızın	 yapılabilir.	 Ancak	 eğer	 koşullar	 uygunsa	 bu	 hasta	 grubunda	
IOPTH	kullanımı	başarı	oranına	az	da	olsa	katkı	sağlayabilir.
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SB9 
PRIMER HIPERPARATIROIDIZMIN CERRAHI TEDAVISINDE 
INTRAOPERATIF QPTH ÖLÇÜMÜ YARDIMIYLA MINIMAL 
INVAZIV RADYOGUIDED PARATROIDEKTOMI ILE 
MINIMAL INVAZIV TEK BEZ EKSPLORASYONU YAPTIĞIMIZ 
HASTALARDAKI SONUÇLARIMIZIN KARŞILAŞTIRILMASI

Ali	İbrahim	Sevinç1,	Zekai Serhan Derici1,	Recep	Bekiş3,	Tülay	Canda2,	
Mehmet Ali Koçdor1,	Serdar	Saydam1,	Ömer	Harmancıoğlu1

 1 DEÜTF Genel Cerrahi AD,  2 DEÜTF Patoloji AD,  3 DEÜTF Nükleer Tıp AD.
 
Giriş
Tek	soliter	adenoma	bağlı	oluşan	primer	hiperparatroidizm	cerrahi	tedavisi	doğru	lokalizasyon	
tekniklerinin	ve	intraoperatif	q	PTH	ölçümlerinin	kullanılmaya	başlaması	ile	klasik	bilateral	
boyun	eksporasyonundan	minimal	invaziv	radyoguided	paratroidektomi	(MIRP)	ve	minimal	
invaziv	tek	bez	eksplorasyonu	(MİTBE)	gibi	daha	sınırlı	işlemlere	kaymaktadır.	Bu	çalışmada	
q	PTH	yardımı	ile	MİTBE	nunun	MIRP	nin	yerini	alıp	alamayacağı	araştırılmıştır.

Metod
2007-2009	yılları	arasında	primer	hiperparatroidi	(PHPT)	nedeni	ile	opere	edilen	56	hasta	
çalışmaya	 alındı.	 Bütün	 hastalar	 preoperatif	 dönemde	 adenomların	 yerini	 saptamak	 için	
görüntüleme	 teknikleri	 ile	 araştırıldı.	 25	 hasta	MIRP	 grubuna	 ve	 diğer	 31	 hasta	MITBE	
grubuna	alındı.	Periferik	venöz	damarlardan	alınan	kan	örneklerinde	ameliyata	başlamadan	
hemen	önce	ve	adenom	çıkarıldıktan	15	dk	sonra	qPTH	rutin	olarak	ölçüldü.	Son	ölçülen	q	
PTH	düzeyi	ilk	ölçülen	düzeye	göre	%50	den	fazla	azalmışsa	düşme	anlamlı	olarak	kabul	
edildi. 

Bulgu
PHPT	 nin	 cerrahi	 tedavisinde,	 preoperatif	 dönemde	 sestamibi	 scan	 ve	 ultrasonografi	 ile	
paratroid	bezinin	lokalizasyonu	tespit	edildiği	olgularda,	q	PTH	yardımı	ile	MİTBE	ve	MIRP	
işlemlerinin	benzer	başarı	oranlarına	sahip	olduğu	görüldü.	İki	grup	arasında	komplikasyon	
oranlarında,	 cerrahi	 ve	 anestezi	 süresinde,	 ortalama	 hastanede	 kalma	 süresinde	 farklılık	
saptanmadı.	Bununla	beraber	MİTBE	yapılan	grupta	toplam	hastane	maliyetinin	vaka	başına	
$400	daha	az	olduğu	görüldü.

Tartışma	ve	Sonuç
Bu	çalışma	intraoperatif	qPTH	yardımı	ile	MİTBE	nunun	adenomun	çıkarılmasında	MIRP	
kadar	 hızlı	 ve	 güvenilir	 bir	 işlem	 olduğunu	 göstermiştir.	 Üstelik	 MİTBE	 enjeksiyon	 ve	
eksplorasyon	arasındaki	optimal	aralığı	beklemek	için	harcanan	zaman	kaybını	önler,	hastanın	
ve	cerrahın	daha	fazla	radyasyon	almasını	engeller,	maliyeti	azaltır,	preoperatif	görüntüleme	
yapma	zorunluluğunu	ve	intraoperatif	donanıma	sahip	olma	gerekliliğini	ortadan	kaldırır.	
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SB10 
ÖNKOL ADELE IÇINE VE CILT ALTINA YAPILAN PARATIROID 
OTOTRANSPLANTASYONULARININ SONUÇLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI
 
Melih	Kara,	Ebru	Özdemir,	Leyla	Özel,	İbrahim	Berber,	Serdar	Demiral,	
Fırat	Demircan,	M.	İzzet	Titiz 
T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Giriş
Amaç	 medikal	 tedaviye	 dirençli	 sekonder	 hiperparatiroidizm	 (sHPT)	 nedeniyle	 total	
paratiroidektomi	yapılan	hastalarda	ototransplantasyon	amacıyla	önkol	adele	içine	veya	cilt	
altına	ekilen	paratiroid	dokularının	sonuçlarını	karşılaştırmak.

Metod
Ocak	2008	–	Aralık	2010	tarihleri	arasında	sHPT	nedeniyle	total	paratiroidektomi	ve	ön	kola	
ototransplantasyon	 yapılan	 ardışık	 20	 hasta	 çalışmaya	 alındı.	Ototrasplantasyon	 amacıyla	
çıkarılan	 paratiroid	 bezlerinden	 yaklaşık	 1mm3	 lük	 12-15	 adet	 doku	 parçaları	 hazırlandı.	
Hazırlanan	bu	dokular	ilk	sekiz	hastada	adele	içine	(grup	1),	sonraki	12	hastada	ise	cilt	altına	
(grup	2)	ayrı	ayrı	cepler	oluşturularak	ekildi.	Ekilen	dokuların	sonuçlarını	değerlendirmek	
amacıyla	2	ay	boyunca	haftalık	ekim	alanının	distal	ve	proksimalindeki	yüzeyel	venlerden	
kan	örnekleri	alınarak	iPTH	düzeyleri	ölçüldü	ve	her	iki	ekimin	sonuçları	karşılaştırıldı.	

Bulgu
Grup	1’de	ototransplantasyon	süresi	ort.	45±12	dak,	grup	2’de	ise	22±6	dak.idi	Grupların	1.	
Hafta	sonu	distal	proksimal	iPTH	değerleri	arasında	fark	saptanmadı.	İkinci	hafta	sonunda	
cilt	atına	ekim	yapılan	grubun	distal	ort.12,1	±	1,1	pg/dl	proksimal	117,3	±	6,4	pg/dl	iPTH	
değerleri	arasında	anlamlı	artış	saptanırken	adele	içine	ekim	yapılan	grupta	ancak	4.	Hafta	
sonunda	dahi	anlamlı	bir	fark	saptanmadı	(distal	ort.56,4±3,1,	prosimal	85,2	±4,7).	Bunun	
nedeninin	 başarısız	 ekimden	 ziyade	 ekim	 yapılan	 adelenin	 venöz	 dolaşımının	 daha	 çok	
derin	venlere	olmasından	dolayı	olduğu	düşünüldü.	Her	iki	grubunda	1.	Ay	sonu	distal	iPTH	
değerleri	benzer	düzeylerde	arttığı	ve	dolayısıyla	ekimlerin	başarılı	olduğu	düşünüldü.	Cilt	
altına	ekim	yapılan	grupta	başarılı	ekim	2.	Haftada	saptanmasına	rağmen	adele	içine	ekim	
yapılan	grupta	bu	4	ila	6.	Haftada	saptanabildi.	Her	iki	gruptada	başarısız	ototransplantasyon	
olmadı.	 Adele	 içine	 ekilen	 gruptaki	 1	 hastanın	 2.	 Yıl	 sonunda	 yüksek	 iPTH	 değerleri	
nedeniyle	ototransplante	 edilen	dokular	 adele	 ile	 birlikte	paratiroid	dokusu	 saptanamadan	
çıkarılmak	zorunda	kaldı.

Tartışma	ve	Sonuç
Cilt	 alti	 ekim	yöntemi	 pratik,	 yapılan	 ototransplantasyonun	 sonuçlarının	 gözlemlemek	ve	
erken	sonuç	alabilmek	açısından	daha	uygun	bir	yöntemdir.	Tekrar	çıkarılması	gerektiğinde	
ayrı	 ayrı	 ekim	 yapıldığından	 lokalizasyonu	 kolay	 ve	 istenilen	 kadar	 doku	 çıkarılmasına	
imkan	sağlamaktadır.





SÖZLÜ
BILDIRILER
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S1
TEK INSIZYONDAN LAPAROSKOPIK ADRENALEKTOMI 
DENEYIMIMIZ

Alper	Şahbaz,	Fatih	Tunca,	Yasemin	Giles	Şenyürek,	Serdar	Tezelman,	
Tarık	Terzioğlu
İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Amaç
Bu	 çalışmada	 konvansiyonel	 laparoskopik	 adrenalektomi	 ve	 tek	 insizyondan	 laproskopik	
adenalektomi	yapılan	hastalar	sonuçları	açısından	karşılaştırılmıştır.

Materyal ve Metod
Ocak,	2006	ve	Şubat	2011	arasında	toplam	127	hasta’ya	laparoskopik	adrenalektomi	girişimi	
yapıldı.	 	 Bu	 hastaların	 86(%65,2)’sına	 konvasiyonel	 laparoskopik	 adrenalektomi	 (grup1),	
ve	41	(%34,8)’ine	ise	tek	insizyondan	laparoskopik	adrenalektomi	uygulandı	(grup	2).	Bu	
gruplar	yaş,	cins,	tümör	çapı,	ameliyat	süresi,	kan	kaybı,	ameliyat	sonrası	vizuel	analog	ağrı	
skalası	(VAS)	,	hastanede	kalış	süreleri	ve	komplikasyonlar	açısından	karşılaştırıldı.
 
Bulgular
Grup	 1	 ve	 2	 deki	 hastaların	 ortalama	 yaşları	 44,3±12,3	 ve	 43,3±10	 yıl	 olarak	 bulundu	
(p=0,7).	Kadın	erkek	oranı	grup	1’de	1,7:1,	grup	2’de	4,4:1’di	(p<0,0001).		Ortalama	tümör	
çapı	 grup	 1’de	 grup	 2’ye	 göre	 anlamlı	 olarak	 büyük	 bulundu	 (sırasıyla	 4,7±1,5	 cm	 vs.	
3.34±1.06	cm,	p=0.09).	Her	iki	grup	arasında	ortalama	ameliyat	süresi(sırasıyla	68,4±20.8dk	
ve	 63.9±16.9dk,	 p=0.36)	 ve	 kan	 kaybı	 (sırasıyla	 38±26.5	 ml	 ve	 48.4±62.4	 ml,	 p=0.26)	
açısından	anlamlı	fark	saptanmadı.	Ameliyat	sonrası	VAS	skoru	grup	2’de	grup	1’e	oranla	
daha	düşük	olarak	saptandı	(sırasıyla	2,05±0,57	ve	3,28±0,63,	p<0,0001).		Hastanede	kalış	
süresi	grup	1’de	Cushing	tanısıyla	ameliyat	edilen	hasta	sayısının	fazlalığı	nedeniyle	grup	
2’ye	oranla	anlamlı	şekilde	daha	uzun	bulundu	(sırasıyla	3,04±1,2	gün	ve	2,45±0,96	gün,	
p=0.04).		Hastaların	ameliyat	sonrası	takibinde	grup	1’de	1(%1,2)	grup	2’de	2(%4,8)	hastada	
kesi	fıtığı	gelişti	(p=0,2).

Sonuç
Tek	 insizyondan	 laparoskopik	 adrenalektomi	 deneyimli	 merkezlerde	 uygulandığında	
konvansiyonel	 laparoskopik	 adrenalektomiye	 oranla	 daha	 az	 ağrı	 ve	 daha	 iyi	 kozmetik	
sonuçları	 olan	 ve	 konvansiyonel	 laparoskopik	 adrenalektomi	 kadar	 güvenli	 bir	 cerrahi	
tekniktir.
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S2 
LAPAROSKOPIK ADRENALEKTOMI: ULUDAĞ ÜNIVERSITESI 
DENEYIMI

İsmet	Yavaşcaoğlu,	Yakup	Kordan,	Kaan	Gökçen,	Hakan	Vuruşkan,	Bülent	Oktay
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilimdalı, Bursa 

Amaç
Adrenal	kitlelerin	tedavisinde	laparoskopik	cerrahi	deneyimimizin	sunulması	

Materyal ve Metod
Mart	2004	ile	Mart	2011	tarihleri	arasında	laparoskopik	adrenalektomi	(LA)	uygulanan	53’ü	
kadın	36’sı	erkek	toplam	89	hastanın	verileri	retrospektif	olarak	incelendi.	

Bulgular
Hiçbir	 olguda	 açık	 cerrahiye	 geçiş	 gerekmedi.	 1	 olguya	 retroperitoneal	 ve	 diğerlerine	
transabdominal	LA	uygulandı.	Hastaların	ortalama	yaşı	49,1(21-74)	olarak	saptandı.	Kırk	iki	
olguya	sağ,	44	olguya	sol	ve	3	olguya	bilateral	LA	uygulandı.	Ortalama	kitle	boyutu	33,87	
mm	(10-100)	idi.Olguların	ortalama	operasyon	süresi	120,39	dakika	(45-330)	ve	ortalama	kan	
kaybı	60,17	ml	(20-500)	olarak	ölçüldü.	Bir	olguda	intraoperatif	distal	pankreas	yaralanması	
gerçekleşti.Bunun	dışında	majör	bir	komplikasyon	izlenmedi.Olguların	hastanede	ortalama	
kalış	 süresi	 4	 gün	 (1-38)	 ve	 ortalama	 takip	 süresi	 20,56	 (1-104	 )	 aydır.	 Hiçbir	 hastada	
postoperatif	erken	veya	geç	komplikasyon	izlenmedi.	Patolojik	olarak	50	olguda	adenom,	
5	 olguda	 adrenokortikal	 hiperplazi,	 12	 olguda	 feokromasitoma,	 3	 olguda	 adrenokortikal	
kanser,	9	olguda	metastatik	adenokarsinom,	4	hastada	onkositom	3	olguda	myelolipom,	2	
olguda	adrenal	kist	ve	1	olgu	normal	adrenal	gland	saptandı.	

Sonuç
Transperitoneal	laparoskopik	adrenalektomi,	adrenal	kitlelerin	tedavisinde	düşük	morbiditesi,	
kabul	edilebilir	cerrahi	ve	onkolojik	sonuçlarıyla	güvenli	ve	minimal	invaziv	bir	yöntemdir.	
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S3 
ADRENAL KITLELERDE TRANSPERITONEAL YAKLAŞIMLA 
LAPAROSKOPIK ADRENALEKTOMI DENEYIMIMIZ
 
Ebru	Esen,	Salim	İlksen	Başçeken,	Seher	Demirer,	Tuğbay	Tuğ,	
Selçuk	Hazinedaroğlu,	Savaş	Koçak,	Semih	Baskan	
AÜTF Genel Cerrahi ABD.

Amaç
Surrenal	 beze	 laparoskopik	 yaklaşım	 ilk	 kez	 1992	 yılında	 tanımlanmıştır.	 Laparoskopik	
adrenalektominin	 güvenliği	 ve	 etkinliği	 günümüzde	 tartışmasızdır.	Açık	 ve	 laparoskopik	
cerrahiyi	kıyaslayan	çalışmalarda	laparoskopik	yaklaşım	altın	standart	olarak	bulunmuştur.	
Ancak	 laparoskopik	 cerrahi	 için	 hasta	 seçimi	 önemlidir.	 Genelde	 lokal	 tümör	 invazyonu	
ve	 büyük	 tümörü	olanlarda	 açık	 cerrahi	 yaklaşımlar	 daha	 uygundur.	Büyük	 tümör	 tanımı	
cerrahın	kişisel	deneyimine	göre	değişmekle	birlikte	lokal	tümör	invazyonu	radyolojik	olarak	
tespit	edilebildiğinden	daha	az	subjektiftir.

Materyal ve Metod
Araştırmamızda	AÜTF	Genel	Cerrahi	Kliniğinde	2000-2010	yılları	arasında	transperitoneal	
yaklaşımla	laparoskopik	adrenelektomi	yapılmış	64	hasta	retrospektif	olarak	incelendi.	

Bulgular
Hastaların	40’ı	kadın,	24’ü	erkek	ve	yaş	ortalaması	50,29	(26-	80)	idi	(Tablo1).	5	hastaya	
bilateral,	 59	 hastaya	 unilateral	 transperitoneal	 laparoskopik	 adrenalektomi	 yapıldı	 (Tablo	
2).	 Hastaların	 tanıları	 32’sinde	 adenom,	 9’unda	 adrenal	 korteks	 hiperplazisi,	 7’sinde	
feokromasitoma,	 4’ünde	 psödokist,	 3’ünde	 adrenal	 karsinom,	 3’ünde	 metastaz,	 2’sinde	
hematom,	1’inde	endotelyal	kist,	1’inde	myelolipoma,	1’inde	nöroendokrin	 tümör,	1’inde	
nodül	idi	(Tablo3).	5	(%	7.8)	hastada	açığa	dönüldü.	Hastaların	1’inde	vena	cava	invazyonu,	
1’inde	 kanama,	 3’ünde	 kitle	 boyutları	 nedeniyle	 açığa	 dönüldü	 (Tablo	 4).	 İntraoperatif	
olarak	 1	 hastada	 (%1.5)	 pnömotoraks	 gelişti.	 Postoperatif	 takiplerde	 2	 hastada	 (%3.1)	
intraabdominal	abse,	1	hastada	(%1.5)	nüks	gelişti	(Tablo	5).	2	hastaya	(%3.1)	postoperatif	
kan	 transfüzyonu	yapıldı.	Preoperatif	görüntüleme	yöntemleriyle	belirlenen	ortalama	kitle	
boyutu	4.05cm,	patolojik	makroskobik	incelemelere	göre	ortalama	kitle	boyutu	6.49cm	idi	
(	Tablo	6).	Ortalama	hastanede	kalış	süresi	3.6	gün	olarak	belirlendi.	Tablo	1:	Demografik	
özelikler	Hasta	 sayısı	 64	Cinsiyet	Kadın	 40	Erkek	 24	Ortalama	 yaş	 50.29	 (26-80)	Tablo	
2:	 Tümör	 lokalizasyonu	 Lokalizasyon	 Unilateral	 59	 (%92.8)	 Bilateral	 5	 (%7.81)	 Tablo	
3:	 Patolojik	 tanılar	 Patoloji	 sonucu	Hasta	 sayısı	Adenom	32	Adrenal	 korteks	 hiperplazisi	
9	 Feokromasitoma	 7	 Psödokist	 4	 Karsinom	 3	Metastaz	 3	 Hematom	 2	 Endotelyal	 kist	 1	
Myelolipoma	1	Nöroendokrin	tümör	1	Nodül*	1	Toplam	64	*:	patoloji	raporunda	tanı	nodül	
olarak	 belirtilmiştir.	 Tablo	 4:	Açık	 cerrahiye	 dönüş	 endikasyonları	Açık	 cerrahiye	 dönüş	
5	 (%7.8)	Vena	cava	 invazyonu	1	 (%1.5)	Kanama	1	 (%1.5)	Kitle	boyutu	3	 (%4.68)	Tablo	
5:	Komplikasyonlar	Pnömotoraks	1	 (%1.5)	 İntraabdominal	 abse	2	 (%3.1)	Nüks	1	 (%1.5)	
Kanama	 -	Transfüzyon	2	 (%3.1)	Tablo	6:	Kitle	boyutu	Ortalama	kitle	boyutu	Preoperatif	
4.05cm	Postoperatif	6.49cm	

Sonuç
Çalışmamızın	 ve	 literatürdeki	 diğer	 çalışmaların	 ışığında	 uygun	 hastalarda	 laparoskopik	
adrenalektomi	etkin	ve	güvenilir	bir	yöntemdir.
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S4 
LAPAROSKOPIK BILATERAL ADRENALEKTOMI

Nihat Yavuz1,	Serkan	Teksöz1,	İlknur	Erenler	Kılıç1,	Barış	Bayraktar1,	
Engin	Hatipoğlu1,	Mete	Düren1,	Sabri	Ergüney1,	Yusuf	Bükey1,	Pınar	Kadıoğlu2,	
Nurperi	Gazioğlu3  1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,  3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı. 

Amaç
Adrenal	bezlerin	cerrahi	tedavisinde	laparoskopik	transperitoneal	adrenalektomi	altın	standart	
bir	 yöntem	 olmuştur.	 Bilateral	 adrenal	 bez	 patolojilerinde,hipofiz	 cerrahisinin	 başarısız	
olduğu	Cushing	hastalığında	bilateral	adrenalektomi	uygulanmaktadır.	Burada	Laparoskopik	
bilateral	adrenalektomi	uygulanan	21	olguyu	sunduk.	

Materyal ve Metod
2003-2010	yılları	 arasında	Cerrahpaşa	Tıp	Fakültesi	 ‘inde	bilateral	 adrenalektomi	yapılan	
hastaların	 kayıtları	 incelendi.	 Ardışık	 uygulanan	 21	 bilateral	 adrenalektominin	 tekniği,	
ameliyat	 endikasyonları,	 ameliyat	 süreleri,	 perioperatif	 ve	 postoperatif	 komplikasyonları	
kaydedildi.

Bulgular
Toplam	21	olguya	laparoskopik	transperitoneal	bilateral	adrenalektomi	uygulandı.Olguların	
4’ü	 erkek	17’sı	 kadın	olup	yaş	ortalaması	 39.5	 (23-54)idi.	Tüm	olgulara	 lateral	 dekübitis	
pozisyonunda,	dört	trokar	ile	önce	sol	adrenalektomi	uygulandı.Daha	sonra	hasta	döndürülerek	
karşı	tarafa	da	aynı	şekilde	4	trokar	ile	sağ	adrenalektomi	uygulandı.Ameliyat	endikasyonları	
dördünde	bilateral	adrenal	kitle,	birinde	feokromositoma	ve	16’inde	Cushing	hastalığı	 idi.
Cushing	hastalığı	nedeniyle	ameliyat	 edilen	olguların	daha	önce	dokuzu	hipofiz	bezinden	
ameliyat	edilmişlerdi.	Ortalama	ameliyat	süresi	130	dk	(90-210)	idi.	Olguların	13’ünde	dren	
kullanıldı.	Ameliyat	sonrası	dönemde	analjezi	NSAİİ	ile	sağlandı.	Tüm	olgularda	aynı	gün	
mobilizasyon	 sağlanarak	 oral	 alıma	 geçildi.	Drenler	 3	 olguda	 postoperatif	 ikinci	 gün,	 10	
olguda	postoperatif	birinci	gün	alındı.	Tüm	olgulara	kortizon	ve	fludrokortizon	replasmanı	
yapıldı.	 Postopeartif	 iki	 olguda	 yara	 enfeksiyonu	 gelişti.	 Mortalite	 görülmedi	 ve	 hiçbir	
olguda	 açığa	 geçilmedi.	 Patoloji	 sonucu	 olguların	 16’sında	 bilateral	 sürrenal	 korteksinde	
diffüz	hiperplazi,	 iki	olguda	nodüler	hiperplazi,	bir	olguda	bilateral	nekrotizan	 iltihap,	bir	
olguda	bezlerin	birinde	korteks	adenomu,	diğerinde	ganglionöroma	ve	bir	olguda	bilateral	
feokromositoma	geldi.	

Sonuç
Laparoskopik	 bilateral	 adrenalektomi,	 adrenal	 bezlerin	 bilateral	 çıkarılması	 gereken	
durumlarda	deneyimli	merkezlerde	güvenli	ve	kolay	uygulanabilir	bir	yöntemdir.
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S5 
ADRENOKORTIKAL KARSINOM: TEK MERKEZIN 10 YILLIK 
DENEYIMI
 
Erman	Alçı1,	Özer	Makay1,	Adnan	Şimşir2,	Yeşim	Ertan3,	Ayşegül	Aktaş1,	
Timur	Köse4,	Gökhan	İçöz1,	Mahir	Akyıldız1

 1 Ege Üniversitesi, Genel Cerrahi ,  2 Ege Üniversitesi, Üroloji ,  3 Ege Üniversitesi, Patoloji ,  4 Ege Üniversitesi, Biyoistatistik 

Amaç
Bu	bildiri	ile	son	10	yıl	içerisinde,	adrenokortikal	karsinom	(AKK)	nedeniyle	ameliyat	olmuş	
toplam	12	hastada	sağkalıma	etkili	faktörleri	irdelemeyi	amaçladık.

Materyal ve Metod
AKK’lu	12	hastanın	verileri	geriye	dönük	olarak	irdelenerek	hasta	ve/veya	hasta	yakınlarına	
telefon	ile	ulaşıldı.	Hastaların	başvuru	semptomları,	uygulanan	tedavi	yöntemleri,	AKK’un	
özellikleri,	 hastanın	 adjuvan	 tedaviye	 cevabı,	 ENSAT	 2008’e	 göre	 evresi	 ve	 bunların	
prognoza	olan	etkisi	değerlendirildi.

Bulgular
Yaşları	 41	 ile	 73	 arasında	 olan	 ve	median	 yaşın	 53	 olduğu,	AKK’lu	 7	 kadın	 ve	 5	 erkek	
çalışmaya	dahil	edildi.	Tanı	anında,	2008	ENSAT	Evreleme	Sistemine	göre,	6	olgu	Evre	I-II	
ve	6	olgu	Evre	 III	 idi.	Üç	hasta	 (23%)	belirgin	 adrenokortikal	 hiperaktivite	özellikleriyle	
başvurdu.	Geri	kalan	9	hasta	hormonal	açıdan	aktif	olmayan	tümöre	sahipti.	Median	takip	
süresi	13	(4-86)	ay	idi.	İntravasküler	uzanım	gösteren	3	hastanın	tümörü	2	hastada	nükse	yol	
açtı.	Cerrahi	olarak	8	hastaya	adrenalektomi,	1	hastaya	 lokal	nüks	 rezeksiyonu,	2	hastaya	
splenektomi,	 nefrektomi	 ve	 adrenalektomi,	 1	 hastaya	 karaciğer	 metastaz	 rezeksiyonuyla	
birlikte	adrenalektomi	ve	1	hastaya	da	kolon,	ileum	rezeksiyonu	ve	splenektomi	ile	birlikte	
adrenalektomi	gerçekleştirildi.	Ameliyat	sonrası	dönemde	toplam	5	hastaya	mitotan	içeren	
kemoterapi	 uygulandı.	 Oniki	 hastanın	 5’	 i	 hala	 hayatta	 (4’ü	 evre	 II	 ve	 1’i	 evre	 III).	 Bu	
hastalardan	üçünde	mitotan	uygulanmış	olduğu	görüldü.	Hayatta	kalan	hiçbir	hastada	hastalık	
bulgusu	yok	(ameliyattan	4,	12,	42,	46	ve	86	ay	sonra).	Geriye	kalan	7	hastanın	postoperatif	
median	 yaşam	 süresi	 9	 (3-47)	 ay	 olarak	 belirlendi.	 Prognoza	 etkili	 faktörler	 açısından	
irdelendiğinde,	 her	 ne	 kadar	 istatistiksel	 anlamlılık	 saptanmamış	 olsa	 da,	 nüks	 olguların	
daha	 agresif	 seyrettiğini	 (p>0.05),	mitotane	 ile	 sağkalımın	 olumlu	 etkilendiğini	 (p>0.05),	
erkeklerde	 (p>0.05)	 ve	 hormonaktif	 tümörlerde	 prognozun	 nisbeten	 daha	 iyi	 olduğunu	
(p>0.05)	ve	evre	ile	prognozun	ters	ilişki	gösterdiğini	(p>0.05)	söylemek	mümkündür.

Sonuç
Tüm	AKK’larda	 küratif	 radikal	 cerrahi	 günümüzde	 hala	 tek	 etkili	 tedavi	 yaklaşımı	 olma	
özelliğini	korumaktadır.	Bununla	birlikte,	günümüzde	AKK’ların	yönetiminde	multidisipliner	
stratejilerin	irdelenmesine	yönelik	devam	eden	çalışmaların	sonuçları	merakla	beklenmektedir
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S6 
PRIMER HIPERPARATIROIDI DE CERRAHI TEDAVI 
TECRÜBEMIZ
 
Ayhan Koyuncu

1
,	Mustafa	Atabey

1
,	Cengiz	Aydın

1
,	Ömer	Topçu

1
,	

Atilla Kurt
1
,	Mehmet	Pekşen

1
,	Mehmet	Fatih	Kılıçlı

2
,	Hatice	Sebila	Dökmetaş

2
  1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD ,  2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD . 

Amaç
Primer	 hiperparatiroidizm	 tedavisinde	 hastalığın	 lokalizasyonu	 ve	 seçilecek	 yöntem	
başarıyı	 etkileyen	 unsurlardandır.	 Bu	 çalışmada	 2000	 yılından	 günümüze	 kadar	 primer	
hiperparatiroidili	 hastalarda	 cerrahi	 yaklaşım	 stratejisindeki	 değişimleri	 vurgulamak	
amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod
Bu	çalışmada	2000-2010	yılları	arasında	primer	hiperparatiroidi	(PHPT)	tanısı	almış	137	hasta;	
BBE	veya	UBE	grubu:	Bilateral	boyun	eksplorasyonu	veya	unilateral	boyun	eksplorasyonu	
(n=42)	 BBE	 veya	 UBE+Tx	 grubu:	 bilateral	 boyun	 ekplorasyonu	 veya	 unilateral	 boyun	
eksplorasyonu	+	tiroidektomi,	(n=31)	MİP	grubu:	minimal	invaziv	paratiroidektomi	(MİP),	
(n=39)	RG-MİP	grubu:	Radioguided	(MİP)	(n=25)	olmak	üzere	4	grupta	sınıflandı.	Önceleri	
lokalizasyon	yöntemi	ile	görüntülenen	hastalara	UBE	yapılıp	hastalıklı	paratiroid	bezi	tespiti	
ve	 aynı	 taraftaki	 normal	 paratiroid	 bezi	 tespiti	 yapılıp	 anormal	 bez	 çıkarıldı.	Aynı	 tarafta	
iki	bez	de	normal	değilse	ya	da	iki	bez	birden	normal	ise	BBE’ye	geçildi.	eş	zamanlı	tiroid	
hastalığı	olanları	hastalık	ipsilateral	ise	UBE	çift	taraflı	veya	kontrlateral	ise	BBE	yapıldı.	
2006	yılından	sonra	intraoperatif	parathormon	(İOPTH)	tetkiki	mümkün	olduğundan	bu	yana	
hastalıklı	paratiroid	bezi	lokalize	edilen	hastalarda	mini	insizyonla	MİP	yapılmaya	başlandı.	
2008	yılından	sonra	ise	gama	prob	ile	MİP	yapılmaya	başlandı.

Bulgular
BBE	veya	UBE	grubunda	başarı	oranı	%97.3	iken	BBE	veya	UBE+Tx	grubunda	başarı	oranı	
%100	 idi.	MİP	grubunda	bir	hastada	UBE’ye	geçildi	 (hastanın	geçirilmiş	 tiroid	ameliyatı	
mevcuttu)	ve	tamamında	adenom	eksize	edildi.	MİP	başarısı	%	95.6	idi.	RG-MİP	grubunda	
2	hastada	lokalizasyon	retrosternaldi	ve	sternotomi	yapıldı.	Başarı	oranı	%100	idi.	Primer	
hiperparatiroidizm	nedeniyle	ameliyat	edilen	hastalarda	hiçbir	komplikasyon	gelişmedi.

Sonuç
BBE	patolojisi	lokalize	edilemeyen	hastalarda	minimal	invaziv	girişimde	başarılı	olunamayan	
hiperplazi	 düşünülen	 hastalarda	 altın	 standarttır.	 İOPTH	bakılamayan	 hastalarda	 öncelikli	
UBE	 ile	ameliyata	başlamak	uygundur.	 İOPTH	ölçümü	bizim	hastalarımızın	hepsinde	 işe	
yaramış	ve	pHPT	 tedavisinin	başarılı	olduğunu	göstermiştir.	Gama	prob	yardımlı	MIP	de	
adenomun	bulunma	hızı	artmıştır.	Mediastinal	yerleşimli	ve	nükse	vakalarda	hastalıklı	bezi	
bulmada	kolaylık	sağlamıştır.
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S7 
HIPERPARATIROIDIZMDE LOKALIZASYON VE CERRAHI 
TEDAVI
 
Ramazan	Yıldız,	Erkan	Öztürk,	Mehmet	Fatih	Can,	Murat	Urkan,	
Semih	Görgülü,	Müjdat	Balkan	 
GATA Genel Cerrahi AD Meme- Endokrin Cerrahi Birimi 

Amaç
Hiperparatiroidizm	paratiroid	bezinin	aşırı	miktarda	parathormon	salgılaması	sonucu	oluşan	
hiperkalsemi	 ile	ortaya	çıkan	klinik	bir	durumdur.	Çoğunlukla	asemptomatiktir	 fakat	kas-
iskelet-kemik	ve	renal	sistem	semptomları	ile	de	karşımıza	çıkabilir	ve	iyi	bir	lokalizasyon	
ve	cerrahi	teknikle	küratif	olarak	tedavi	edilebilir.	

Materyal ve Metod
2000-2010	 yılları	 arasında	 GATA	 genel	 cerrahi	 kliniğinde	 primer	 hiperparatiroidizm	 ön	
tanısıyla	operasyon	uygulanan	73	hasta,	paratiroid	patolojinin	 lokalizasyonu,	 lokalizasyon	
yöntemi,	yapılan	cerrahi	işlem,	patolojik	değerlendirme,	tedavi	sonucu	ve	komplikasyonlar	
yönünden	retrospektif	olarak	değerlendirildi.	

Bulgular
Hataların	12’ü	erkek,	61’si	kadın	ve	ortalama	yaşı	57.3(25-78),bir	hastada	omuzda	Brown	
tümör,	 3	 hastada	 nefrolitiazis	 diğerlerinde	 ca	 yüksekliği	 ve	 non	 spesifik	 semptomlar	
mevcuttu.	Lokalizasyonda	usg,	sintigarfi	kullanıldı,	%63’ünde	alt	polde	(sağ	lobda	%39,7,	
sol	 lobda	 %46,5	 ,	 22/29	 sağ	 alt	 pol	 ,	 24/34	 ünde	 sol	 alt	 pol)	 ,	 2	 (%2.7)	 tanesi	 juguler	
çentikte,	1	tanesi	bilateral	saptanmıuş	(%1.3)saptanmış	ve	7(%9,5)	tanesinde	lokalsizasyon	
tam	 belirtilmememiş.	 Hastaların	 18’inde	 sadece	 usg	 ile,	 8’inde	 ise	 sadece	 sintigarfi	 ile	
lokalizasyon	 belirlenmiş	 ve	 2	 hastada	 her	 iki	 yöntemle	 de	 lokalizasyon	 belirlenememiş.	
Hastaların	preop	ve	intraop	parathormon	seviyeleri	kontrol	edilerek	operasyon	tamamlanış	2	
hastada	introp	parathormon	%50	üzerinde	düşme,	71	hastada	prathormon	seviyesinin	normal	
sınırlara	 indiği	 saptanmış.	 Postop	 takiplerde	 2	 hastanın	 parathormon	 değerinin	 yeniden	
yükseldiği	gözlenmiş.	Postoperatuar	takiplerine	parathomron	seviyelerinde	yeniden	yükselen	
hastaların	biri	paratiroid	karsinomlu	olgu	idi.	Histopatolojik	incelemede	65	adenom(%89),	
5	 hiperplazi,(%6.8)	 1	 karsinom(%1.3),	 1	 atipik	 ademon(%1.3),	 1	medüller	 karsinoma	 ile	
birlikte	 hiperplazi	 saptandı(%1.3).	 Postoperatuar	 takiplerde	 dört	 hastada	 hipokalsemi	
saptanmış,	üç	hastada	hipoparatioridi	,	iki	hastada	aç	kemik	sendromu	gelişmiş	ve	tedavi	ile	
düzelmiştir.	Sadece	bir	hastada	hipoparatiroidi	kalıcı	olmuştur.

Sonuç
Hiperparatirodizmde	 lokalizasyonun	 doğru	 olarak	 saptanması	 minimal	 invazif	 cerrah,	
yöntemle	 küratif	 tedaviye	 imkan	 saplamaktadır.Usg	 ile	 sintigafinin	 birlikte	 yapılması,	
olmaması	durumunda	yalnız	başına	sintigrafiden	deneyimli	ellerde	yapılan	usg	lokalizasyon	
saptanmada	 daha	 değerlidir.	 Preoperatif	 ve	 intraoperatif	 20’inci	 dakika	 parathormon	
teyidi	 işlemi	 kolaylaştırmaktadır.	 Lokalizasyon	 saptanamayan	 hastalarda	 bilateral	 boyun	
eksplorasyonu(	özelikle	alt	pollerin)	gerekli	olduğu	kanaatindeyiz.
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S8 
LOKALIZASYONU BELLI PRIMER HIPERPARATIROIDIZM 
(PHPT) TEDAVISINDE LOKAL ANESTEZI ILE 
PARATIROIDEKTOMI:
 
Yusuf Bükey1,	Serkan	Teksöz1,	Erman	Aytaç1,	Emre	Erbabacan2,	Güniz	Köksal2,	
Murat	Özcan1,	Ateş	Özyeğin1

 1 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  2 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 

Amaç
Günümüzde	 cerrahinin	 amacı,	 mevcut	 hastalığı	 olduğunca	 az	 travmatik	 yöntemlerle	
tedavi	 etmektir.Ülkemizde	 paratiroidektomi	 hemen	 hemen	 genel	 anestezi	 altında	
gerçekleştirilmektedir.Çalışmamızda;	lokal	anestezi	ile	gerçekleştirdiğimiz	paratiroidektomi	
yönteminin	teknik	detayları,	ameliyat	verileri	ve	sonuçları	sunulmaktadır.

Materyal ve Metod
%	 1	 lidokain	 ve	%0.25	 bupivakain	 ile	 uygulanan	 lokal	 anestezi	 ve	 propofol	 ve	 fentanil	
sedasyon	desteği	altında	11	(8kadın,	3erkek)	hastaya	paratiroidektomi	uygulandı.	Olguların	
ameliyat	öncesi	ve	sonrası	izlemleri,	patolojik	sonuçları	ve	ameliyat	verileri	değerlendirildi.	

Bulgular
15	Ocak-15	Mart	2011	tarihleri	arasında	ardaşık	11	olguya	lokal	anestezi	ve	sedasyon	desteği	
ile	paratiroidektomi	uygulandı.Hastaların	yaş	ortalaması	53	(39-64)	idi.	Vücut	kitle	indeksi	
ortalaması	(BMI)	28,3	kg/m2	(23,7-39,6)idi.	Adenom	ultrasonografi	ve	sintigrafi	ile	lokalize	
edildi.	Ortalama	ameliyat	süresi	15,5	(6,5-	35)	dk.	ölçüldü.	Hastaların	tümünde	lokalizasyonu	
belirlenmiş	paratiroid	adenomu	mevcuttu.Olguların	birinde	hastanın	uyum	sağlayamaması	
nedeniyle	genel	 anesteziye	geçilmesi	gerekti.	Bir	olgu	dışında	hastaların	ameliyat	 sonrası	
paratiroid	hormonu	düzeyleri	normalleşti.	Bir	olguda	lokal	yara	enfeksiyonu	gelişti.	Sekiz	
olgu	ameliyat	günü	taburcu	edilirken,	üç	olgu	postoperatif	birinci	gün	taburcu	edildi.

Sonuç
Lokalizasyonu	belirli	paratiroid	adenomlarının	tedavisinde	lokal	anestezi	ve	sedasyon	altında	
paratiroidektomi;	ameliyatı	ve	sonrasında	hastanede	kalış	sürelerini	kısaltan,	güvenli,	daha	
az	travmatizan	etki	nedeniyle	uygulanabilir	bir	girişimdir.	
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S9 
PRIMER HIPERPARATIROIDIZMIN CERRAHI TEDAVISINDE 
HIZLI PARAT HORMON ÖLÇÜMÜ YAPMAKSIZIN 
UYGULADIĞIMIZ MINIMAL INVAZIF PARATIROIDEKTOMIYE 
AIT SONUÇLARIMIZ

Aykut Soyder,	Evrim	Kallem,	Serdar	Özbaş,	Şükrü	Boylu	 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
 
Amaç
Deneyimli	 ellerde	 primer	 hiperparatiroidizmin	 (pHPT)	 cerrahi	 tedavisi	 %95	 başarıyla	
sonuçlanmaktadır.	 Uygulanacak	 yöntem	 (boyun	 eksplorasyonu	 veya	 minimal	 invazif	
cerrahi)	 cerrahın	 deneyimine,	 preoperatif	 adenomun	 lokalizasyonuna,	 cerrahi	 sırasında	
hızlı	PTH	(hPTH)	ölçümü	yapılmasına	ve	girişimin	yapılacağı	merkezin	donanımına	bağlı	
olarak	değişmektedir.	Bu	çalışmanın	amacı	pHPT	nedeniyle	operasyon	endikasyonu	konmuş	
hastalarda,	 intraoperatif	 hPTH	 ölçümü	 yapılmaksızın	 minimal	 invazif	 paratiroidektomi	
(MİP)	uygulanan	olgularımıza	ait	sonuçlarımızın	değerlendirilmesidir.	

Materyal ve Metod
Kliniğimizde	2003-2010	yılları	arasında	pHPT	tanısıyla	cerrahi	tedavi	uygulanan	toplam	75	
hasta	çalışmaya	dahil	edildi.	Bu	hastalardan	46’sına	(%61.3)	MİP	yapılmış	olduğu	saptandı.	
Hastaların	 hepsi	 semptomatik	 pHPT	olguları	 idi.	Hastalara	 ait	 preoperatif	 ve	 postoperatif	
Ca++,	 PTH	 değerleri,	 lokalizasyon	 amacıyla	 yapılmış	 olan	 ultrasonografi	 ve	 sintigrafi	
sonuçlarıyla,	donuk	kesit	ve	patoloji	sonuçları	incelendi.	Hastaların	ortalama	takip	süreleri	
36.7	ay	olarak	belirlendi.

Bulgular
Primer	HPT	tanısı	nedeniyle	MİP	uygulanan	46	hastaya	preoperatif	lokalizasyon	amacıyla	
ultrasonografi	ve	sintigrafi	tetkikleri	uygulandı.	42	(%91.3)	hastada	operasyon	MİP	tekniği	
uygulanarak	 sonlandırılırken,	 4	 (%8.6)	hastada	boyun	eksplorasyonuna	geçilmek	zorunda	
kalındı	 ve	 olgularda	 erken	 postoperatif	 dönemde	 herhangi	 bir	 komplikasyon	 gelişmedi.	
Ortalama	36.7	aylık	takip	süresinde	sadece	2	(%4.3)	hastada	nüks	hiperparatiroidizm	olduğu	
görüldü.

Sonuç
Kliniğimizde	 hPTH	 çalışılmaksızın	 yapılan	 MİP	 işlemi	 %95.6	 başarı	 oranıyla	
gerçekleştirilmiştir.	 Operasyon	 öncesi	 değerlendirmede	 ultrasonografi	 ve	 sintigrafinin	
aynı	alanda	paratiroid	adenomunu	gösterdiği	pHPT	olgularında	 intraoperatif	hPTH	değeri	
çalışılmadan	da	literatürde	bahsedilen	operasyon	başarısına	ulaşmak	mümkün	olmaktadır.	
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S10 
PARATIROIDEKTOMI SONRASI KALSIYUM ÖLÇÜMÜ 
PARATHORMON ÖLÇÜMÜNÜN YERINI ALABILIR MI?
 
Murat	Gönenç,	Mahmut	Doğan,	Ahmet	Nuray	Turhan,	Selin	Kapan,	Halil	Alış 
Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği 

Amaç
Kalsiyum	ölçümünün	paratiroidektomi	sonrası	tedavi	başarısını	göstermedeki	doğruluğunu	
araştırdık.

Materyal ve Metod
Ocak	2009	–	Ocak	2011	tarihleri	arasında	paratiroid	adenomuna	bağlı	primer	hiperparatiroidizm	
nedeniyle	cerrahi	tedavi	uygulanan	hastaların	tıbbi	kayıtları	incelendi.	Hastaların	ameliyattan	
önceki,	ameliyattan	6	saat	ve	18	saat	sonraki	total	kalsiyum	değerlerine	ek	olarak,	ameliyattan	
önceki	 ve	 ameliyattan	 18	 saat	 sonraki	 parathormon	 değerleri	 kaydedildi.	 Parametrelerin	
ortalama	değerleri	ve	standart	sapmaları	hesaplandı.

Bulgular
Toplam	 21	 hastanın	 kayıtları	 gözden	 geçirildi.	 Hastanemizin	 laboratuvarında	 normal	
kalsiyum	 değeri	 8.5-10.2	 mg/dl	 ve	 normal	 parathormon	 değeri	 10-60	 pg/ml	 olarak	
bildirilmektedir.	Hastaların	ameliyat	öncesi,	ameliyattan	sonrası	6.	saatteki	ve	18.	saatteki	
kalsiyum	 değerlerinin	 ortalaması	 sırasıyla	 11.3±0.5	 (9.9-12.1)	 mg/dl,	 9.2±0.9	 (7.4-10.4)	
mg/dl	ve	8.6±0.9	 (6.8-10.4)	mg/dl	olarak	 tespit	edildi.	Parathormonun	ameliyat	öncesi	ve	
ameliyattan	sonrası	18.	saatte	saptanan	ortalama	değerleri	ise	sırasıyla	200±165	(76-682)	pg/
ml	ve	7±21	(1-96)	pg/ml	idi.	

Sonuç
Paratiroid	adenomu	nedeniyle	paratiroidektomi	uyguladığımız	hastalarda	ameliyattan	sonraki	
ilk	18	saat	içinde	saptanan	kalsiyum	değerleri	normokalsemi	sınırları	içinde	kalmaktadır.	Bu	
nedenle,	 kalsiyum	ölçümünün	 başarılı	 bir	 paratiroid	 adenomu	 eksizyonunun	 güvenilir	 bir	
göstergesi	olduğunu	düşünmüyoruz.
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S11 
ENDEMIK BIR BÖLGEDE TIROID NODÜLLERININ CERRAH 
TARAFINDAN UYGULANAN ULTRASONOGRAFI ILE 
DEĞERLENDIRILMESININ TANI VE CERRAHI TEDAVI KARARI 
ÜZERINE ETKISI 
 
Güldeniz	Karadeniz	Çakmak,	Ali	Uğur	Emre,	Fatma	Ayça	Gültekin,	
Ufuk Tali,	Mustafa	Cömert	
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

Amaç
Güncel	 cerrahide	 tanı	 ve	 tedavi	 planlamalarında	 ultrasonografinin	 önemli	 bir	 yeri	
bulunmaktadır.	 Ultrasonografinin	 cerrah	 tarafından	 gerçekleştirilmesi	 gerek	 tanı	 gerekse	
cerrahi	 müdahale	 kararı	 ile	 operatif	 yaklaşımın	 belirlenmesinde	 kilit	 rol	 oynamaktadır.	
Günümüzde	 tiroid	 kanseri	 şüphesi	 varlığında	 ince	 iğne	 aspirasyon	 biyopsisi	 preoperatif	
incelemede	 altın	 standart	 olarak	 kabul	 edilmektedir.	 İnce	 iğne	 aspirasyon	 biyopsisinin	
ultrasonografi	 gibi	 görüntüleme	 yöntemi	 eşliğinde	 yapılması	 işlemin	 sensitivite,	 spesifite	
ve	 tanı	 kesinliğini	 arttırmaktadır.	 Cerrah	 tarafından	 uygulanan	 ultrasonografi	 gereksiz	
girişimleri	 azaltması	 ve	 olası	 operasyon	 algoritminin	 belirlenmesi	 açısından	 büyük	 önem	
taşırken,	işlemin	tanısal	yeterliliği	üzerinde	etkili	muhtemel	faktörlerin	belirlenmesi	tekrar	
biyopsi	 ihtiyacını	 azaltıp,	 kısa	 sürede	 klinik	 veya	 cerrahi	 tedavinin	 başlamasına	 olanak	
sağlamaktadır.	

Materyal ve Metod
Eylül	 2008	 -	 Mart	 2011	 tarihleri	 arasında	 polikliniğimize	 nodüler	 guatr	 nedeniyle	 ince	
iğne	 aspirasyon	 biyopsisi	 yapılması	 amacıyla	 başvuran	 719	 hastaya	 cerrah	 tarafından	
ultrasonografik	 inceleme	 yapıldı.	 Tüm	 hastaların	 karşılaştırma	 amaçlı	 dış	 merkezli	
ultrasonografileri	mevcuttu.	

Bulgular
20	hastada	nodül	boyutunun	dış	merkezli	ultrasonografiden	belirgin	küçük	olması	(<1	cm.)	
veya	 tariflenen	 lokalizasyonda	 nodül	 bulunmaması	 nedeniyle	 biyopsi	 uygulanmadı.	 699	
hastaya	 ise	şüpheli	olarak	değerlendirilen	nodül	veya	nodüllerden	ultrasonografi	eşliğinde	
785	biyopsi	uygulandı.	Tanısal	yeterlilik	oranı	%	94.14	olarak	saptandı.	Cerrahi	endikasyon	
konulan	 hastalardan	 22’sinde	 kontrlateral	 lobda	 ek	 nodüler	 lezyonlar	 tespit	 edilmesi	
nedeniyle	hasta	bilgilendirilmesi	doğrultusunda	total	tirodektomi	kararı	alındı.	Genel	olarak	
incelendiğinde	 cerrah	 tarafından	 uygulanan	 ultrasonografinin	 42	 hastanın	 tanı	 ve	 tedavi	
algoritmini	değiştirdiği	görüldü.	Total	tiroidektomi	uygulanan	hastalardan	birinin	patolojik	
incelenmesinde	 kontrlateral	 lobda	 papiller	 mikrokarsinom	 tespit	 edildi.	 Nodül	 boyutu	
ve	 teknik	 deneyimin	 tanısal	 yeterlilik	 üzerindeki	 etkisi	 incelendiğinde	 gruplar	 arasında	
istatistiksel	 olarak	 anlamlı	 fark	 olmadığı	 görülürken,	 tanı	 için	 yetersiz	 materyal	 olarak	
raporlanan	 46	 spesmenin	 yarıdan	 fazlasının	 çalışmanın	 ilk	 peryodunda	 görülmesi	 teknik	
açıdan	deneyimin	önemini	vurgulamaktadır.	
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Sonuç
Cerrah	 tarafından	gerçekleştirilen	ultrasonografi	eşliğinde	uygulanan	 ince	 iğne	aspirasyon	
biyopsileri	 tanı	 açısından	 yeterli	 bilgiler	 sağlamakta	 olup	 örnekleme	 hatalarını	 minimale	
indirmektedir.	 Tüm	 bezin	 incelenmesine	 olanak	 sağlaması	 ve	 ek	 patolojilerin	 tespitine	
katkısı	da	diğer	avantajlarını	oluşturmaktadır.	Özellikle	tiroid	hastalıklarının	endemik	olarak	
görüldüğü	bölgelerde	hastaların	gereksiz	cerrahi	müdahalelerden	korunması	ve	olası	malign	
hastalık	yaygınlığının	ve	 lenfatik	 tutulumunun	operasyon	öncesinde	 tanımlanarak	operatif	
yaklaşımın	 belirlenmesi	 adına	 da	 büyük	 önem	 taşımaktadır.	 Günümüzde	 ultrasonografi	
birçok	ülkede	rutin	cerrahi	eğitim	programlarına	dahil	edilmiş	olup,	cerrahca	uygulanması	
tanısal	bir	araç	olmanın	yanısıra,	uygun	cerrahi	planın	tasarlanmasında	potansiyel	bir	rehber	
olarak	kullanılmaktadır.	
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S12
PRIMER HIPERPARATIROIDIDE PREOPERATIF KLINIK VE 
BIYOKIMYASAL BULGULARIN CERRAHI SONRASI NORMAL 
PARATIROID FONKSIYONUNA ETKISI

Mehmet	Uludağ1,	Bülent	Çitgez2,	Gürkan	Yetkin1,	M.	Fevzi	Celayir1,	
M.	Ferhat	Ferhatoğlu2,	Süleyman	Öden2,	Adnan	İşgör3

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, 
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği,
3Medicalpark Göztepe Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Amaç
Primer	 hiperparatiroidide	 hiperparatiroid	 evrede	 normal	 paratiroid	 bezlerinin	 fonksiyonu	
değişebilmektedir.	Bu	çalışmada	paratiroid	adenomu	çıkarıldıktan	sonra	erken	evrede	diğer	
paratiroidlerin	 fonksiyonu	 açısından	 preoperatif	 klinik	 ve	 laboratuar	 değerlerinin	 etkisini	
araştırmayı	amaçladık.	

Materyal ve Metod
2007-2010	 tarihleri	 arasında	 primer	 hiperparatiroid	 tanısı	 ile	 opere	 edilen	 hastalarda	
paratiroid	adenomu	tanısı	ile	opere	edilip	tek	taraflı	eksplorasyon	uygulanan	ve	patolojisinde	
tek	veya	çift	paratiroid	adenomu	saptanan	hastaların	verileri	değerlendirildi.	Tüm	hastalarda	
postoperatif	erken	dönemde	PTH	değerleri	normal	sınıra	veya	normalin	altına	düştü.	Hastalar	
erken	parathormon	değeri	15	pg/ml’nin		üstünde	(grup	I)	ve	altında	
olanlar	(grup	II)	olarak	2	gruba	ayrılarak,	bulguları	karşılaştırıldı.

Sonuç
Kriterlere	uygun	67	hastanın	30’unda	(%	45,8)	(grup	I)	erken	PTH	düşüklüğü	görülmezken	
37’sinde	(%	55,2)	(grup	II)	erken	PTH	düşüklüğü	gelişti.	Olguların	33’ündePTH	değeri	1-7	
gün	içinde	normale	döndü.	Dört	olguda	düşük	PTH	değeri	sonrası	14-20.	günler	arası	bakılan	
ilk	PTH	değerleri	normaldi.	Gruplar	arasında	yaş,	cinsiyet,	preoperatif	Ca,	Mg,	P,	kreatinin,	
kemik	dansitometresi	değerleri,	ameliyatta	diğer	paratiroidin	görülüp,	görülmemesi,	biyopsi	
alınması,	tiroidektomi	uygulanması,	semptom	ve	bulgular	açısından	anlamlı	fark	saptanmadı.	
Preoperatif	PTH	ve	ALP	değerleri	grup	I’de	anlamlı	olarak	yüksekti.	Erken	PTH	değerleri,	
1.	ve	2.	gün	PTH	değerleri	grup	I’de	anlamlı	olarak	yüksekti.	Postoperatif	1.	ve	2.	gün	Ca	
değerleri	açısından	gruplar	arasında	anlamlı	fark	saptanmadı.
Tartışma:	Paratiroid	adenomu	eksize	edildikten	sonra	erken	evrede	PTH	değeri	hızla	normale	
veya	 normalin	 altına	 düşmektedir.	 Normal	 paratiroidlerin	 bazıları	 erken	 evrede	 normal	
düzeyde	PTH	salgılamalarına	rağmen,	bazıları	belirli	bir	zamandan	sonra	normal	fonksiyon	
görebilmektedirler.	Erken	 evrede	normal	 düzeyde	PTH	 salgısı	 olan	hastalarda	preoperatif	
daha	yüksek	PTH	ve	ALP	düzeyleri	daha	ciddi	hiperparatiroidi	ve	yüksek	kemik	döngüsünün	
göstergeleridir.	 Bunlara	 sekonder	 gelişen	 yüksek	 Ca	 döngüsünün	 normal	 paratiroid	
fonsiyonlarının	daha	erken	geri	dönmesinde	etkili	olduğunu	düşünmekteyiz.
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S13 
SEKONDER HIPERPARATIROIDI NEDENIYLE AMELIYAT 
EDILEN HASTALARDA PREOPERATIF ULTRASON VE 
SINTIGRAFININ YERI VE ÖNEMI 
 
Melih	Kara,	Ebru	Özdemir,	Leyla	Özel,	İbrahim	Berber,	Serdar	Demiral,	
Fırat	Demircan,	M.	İzzet	Titiz	 
T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç
Primer	 hiperparatiroidide	 paratiroid	 dokusunun	 lokalizasyonunu	 belirlemede	 sintigrafi	 ve	
ultrason	(USG)	etkili	bir	yöntem	olmakla	beraber	sekonder	hiperparatiroidili	(sHPT)	hastalarda	
bu	hala	tartışma	konusudur.	Bu	çalışmanın	amacı	sHPT	nedeniyle	paratiroidektomi	yapılan	
hastaların	 preoperatif	 sintigrafi	 ve	 USG	 sonuçlarını	 ameliyat	 bulguları	 ile	 karşılaştırarak	
görüntüleme	yöntemlerinin	yeterliliğini	değerlendirmektir.	

Materyal ve Metod
Mayıs	2005	–	Şubat	2011	tarihleri	arasında	sHPT	nedeniyle	ameliyat	edilen	55	hasta	çalışmaya	
alındı.	 Hastaların	 demografik	 özelliklerinin	 yanısıra	 hastaların	 ameliyat	 öncesi	 paratiroid	
bezlerinin	 sayı,	 boyut	 ve	 lokalizasyonlarının	 belirlenebilmesi	 için	 çekilen	 boyun	USG	ve	
paratiroid	sintigrafisinin	sonuçları	ile	ameliyatta	çıkarılan	bezlerin	sayı	ve	lokalizasyonları	
karşılaştırıldı.	

Bulgular
Kliniğimizde	27	subtotal,	28	total	paratiroidektomi	ve	ön	kola	ototransplantasyon	ameliyatı	
gerçekleştirildi.	 Ayrıca	 üç	 hastada	 explorasyonda	 paratiroid	 bezi	 bulunamayan	 taraftaki	
tiroid	lobu	çıkarıldı.	Hastaların	%5,4’ünde	dörtten	az,	%88,9’ünde	dört,	%6,7’ünde	dörtten	
fazla	 paratiroid	 bezi	 saptandı.	 Tüm	 paratiroidektomilerde	 13	 ektopik	 yerleşimli	 toplam	
223	 paratiroid	 bezi	 çıkarıldı.	 Çıkarılan	 paratiroid	 bezilerinin	 %94,1’sı	 normal	 anatomik	
lokalizasyonunda,	%	5,8	bezin	ektopik	yerleşimli	 (intratiroidal	4,	karotis	kılıfı	 3,	 timus	4	
ve	üst	mediasten	2)	olduğu	saptandı.	Buna	karşılık	preoperatif	boyun	USG’de	55	hastanın	
42’sinde.	82	(%36,7)	paratiroid	bezi	görüntülenebildi.	Görüntülenebilen	bezlerin	%	75,6’	sı	
tiroid	 inferiorunda	ve	%	45,1’i	bilateral	olduğu	saptandı.	Saptanan	bez	boyutu	ort.	13,2	±	
2,7	(8-18)	mm	idi.	Hastaların	8’inde	USG	de	tiroidde	nodül	saptandı	ve	paratiroid	dokusu	
ile	net	ayrım	yapılamadı.	Preoperatif	paratiroid	sintigrafide	55	hastada	toplam	74	(%33,1)	
paratiroid	bezi	görüntülenebildi.	Görüntülenebilen	bezlerin	%	67,5’i	tiroid	inferiorunda	ve	
%	40’ının	bilateral	olduğu	saptandı.	USG’de	ve	sintigrafide	çoğunlukla	 inferior	paratiroid	
bezleri	görüntülenebilirken	ektopik	yerleşimli	paratiroid	bez	varlığı	tanımlanmadı.	Ameliyat	
sonrası	 takiplerinde	 parathormon	 seviyeleri	 yükselen	 ve	 semptomları	 devam	 eden	 üç	
hastaya	 sintigrafi	 tekrarı	 yapıldı.	 İki	 hastada	mediastende	 ilk	 sintigrafilerde	 saptanmayan	
süpheli	 ektopik	paratiroid	 tutulumu	saptandı.	Öncesinde	subtotal	paratiroidektomi	yapılan	
diğer	hastada	ise	bırakılan	dokuda	aktivite	tutulumu	saptandı.	Üç	hastayada	nüks	nedeniyle	
reoperasyon	gerçekleştirlidi.	

Sonuç
Preoperatif	 hazırlık	 aşamasında	 boyun	 USG	 ve	 sintigrafisi	 paratiroid	 dokularının	
lokalizasyonunu	 belirlemede	 oldukça	 yetersiz	 olmakla	 birlikte	 ektopik	 olarak	mediastene	
yerleşik	 paratiroid	 dokularını	 ve	 özellikle	 nükslerde	 anatomik	 lokalizasyonu	 belirlemede	
sintigrafi	yardımcı	bir	yöntem	olabilmektedir.
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S14 
SEKONDER HIPERPARATIROIDIZM NEDENIYLE YAPILAN 
PARATIROIDEKTOMININ YETERLILIĞINI INTRAOPERATIF 
PARATHORMON MONITORIZASYONU ILE DEĞERLENDIRMEK
 
Melih	Kara,	Ebru	Özdemir,	Leyla	Özel,	İbrahim	Berber,	Serdar	Demiral,	
Fırat	Demircan,	M.	İzzet	Titiz	 
T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
Amaç
Çalışmamızın	amacı	medikal	tedaviye	dirençli	sekonder	hiperparatiroidizm	(sHPT)	nedeniyle	
yapılan	paratiroidektominin	yeterliliğini	İntraoperatif	parathormon	(PTH)	monitorizasyonu	
ile	değerlendirmek.

Materyal ve Metod
Mayıs	2006	–	Şubat	2011	tarihleri	arasında	sHPT	nedeniyle	paratiroidektomi	yapılan	toplam	
50	hasta	çalışmaya	alındı.	Hastalar	postoperatif	erken	dönemde	yetersiz	rezeksiyona	bağlı	
persistan	hiperparatiroidizm	gelişen	(Grup	1)	ve	gelişmeyen	(Grup	2)	olarak	iki	gruba	ayırıldı.	
Grupların	ameliyat	öncesi	ve	ameliyat	sonrası,	serum	fosfor	(P),	total	kalsiyum	(tCa),	iyonize	
kalsiyum	(iCa),	intakt	parathormon	(iPTH),	alkalen	fosfataz	(ALP)	değerleri,	son	paratiroid	
bezinin	çıkarılmasını	takiben	intraoperatif	20.	dakikadaki	iPTH	düzeyi	(iPTH20)	ve	ameliyat	
öncesi	değerine	göre	düşüş	oranları	(iPTH%)	karşılaştırıldı.	

Bulgular
Grupların	 preoperatif	 serum	 P,	 tCa,	 iCa,	 iPTH,	 ALP	 düzeyleri	 benzerdi.	 Subtotal	
paratiroidektomi	27,	 total	 paratiroidektomi	23	hastaya	yapıldı.	 iPTH20	düzeyi	ve	 iPTH%	
oranları	sırasıyla	grup	1’	de	(n=41)	ort.	167,3	±	10,4	pg/ml	ve	%	92,1	±	1,2,	grup	2’de	(n=9)	
568,5	±	75,5	pg/ml	ve	%	76,7	±	2,4	idi.	Grupların	intraoperatif	iPTH20	düzeyi	ve	iPTH%	
oranları	 arasında	 anlamlı	 fark	 saptandı	 (p=0,001).	 Grupların	 postoperatif	 takiplerdeki	 P	
düzeyleri	benzerdi	 (p>	0,05).	Grup	1’de	ameliyat	sonrası	1.	gün	 tCa	değeri	ort.	7,4	±	0,1	
mg/dl,	iCa	0,916	±	0,4	mmol/L,	grup	2’de	tCa	8,4	±	0,4	mg/dl,	iCa	1,040	±	0,4	mmol/L	idi	
ve	gruplar	arasında	fark	saptandı	(p<0,05).	Grup	1’de	ALP	değerleri	ameliyat	sonrası	1.	aya	
kadar	 hızlı	 düştüğü,	 fakat	 yetersiz	 rezeksiyon	 yapılan	 grup	 2’deki	 hastalarda	 bu	 düşüşün	
yavaş	olduğu	izlendi.	

Sonuç
iPTH20	değeri	ve	iPTH%	oranı	yapılan	rezeksiyonun	yeterliliği	hakkında	fikir	verebilmektedir.	
Özellikle	 iPTH’	nın	%	90	ve	üzeri	düşüş	yapılan	paratiroidektominin	yeterli	olabileceğini	
gösterebilir.	 Postoperatif	 hipokalseminin	 gelişmemesi	 veya	 hafif	 olması	 yetersiz	 cerrahi	
rezeksiyonun	bir	göstergesi	olabilir.	Ayrıca	ALP	düzeylerinin	hızla	düzelmesi	yeterli	cerrahi	
rezeksiyonun	diğer	bir	göstergesi	olabilir.
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S15 
KRONIK BÖBREK YETMEZLIĞI HASTALARINDA 
PARATIROIDEKTOMININ ETKINLIĞI VE CERRAHI 
YÖNTEMLERIN KOMPLIKASYONLAR AÇISINDAN 
KARŞILAŞTIRILMASI
 
Kasım	Çağlayan2,	Bülent	Güngör1,	Bülent	Koca1,	Hamza	Çınar1,	Zafer	Malazgirt1,	
Cafer Polat1,	Kenan	Erzurumlu1  1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun ,  2 Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Yozgat 

Amaç
Sekonder	Hiperparatiroidi(SHPT)	mineral	 dengesinin	 bozulduğu	durumlarda	ortaya	 çıkan	
hipokalsemiye	 karşı	 paratiroid	 bezlerin	 fizyolojik	 bir	 yanıt	 olarak	 hiperplazisi	 ve	 aşırı	
çalışmasıdır.	En	sık	nedeni	Kronik	Böbrek	Yetmezliğidir	(KRY).	Bu	çalışmada	amaç	KRY	
yetmezliği	nedeniyle	diyaliz	tedavi	almakta	olan	hastalarda	SHPT	nedeniyle	ameliyat	edilen	
cerrahi	 tedavinin	 etkinliğini	 ve	 uygulanan	yöntemlerin	 komplikasyonlar	 üzerine	 etkilerini	
araştırmaktır.

Materyal ve Metod
Ekim	2005-Temmuz	2010	tarihleri	arasında	sekonder	hiperparatirodizm	nedeniyle	ameliyat	
edilen	41	hasta	çalışmaya	alındı.Bu	süre	içinde	renal	transplantasyon	sonrası	ameliyat	edilen	
veya	dosya	bilgilerine	ulaşılamayan	olgular	çalışma	dışı	bırakıldı.	Hastaların	kayıtları	yaş,	
cinsiyet,	 böbrek	yetmezliği	 süresi,	 şikayetler,	 ameliyat	öncesi	 ve	 sonrası	 laboratuar	 tetkik	
sonuçları,	 cerrahi	 tedavinin	 etkinliği	 ve	 gelişen	 komplikasyonlar	 açısından	 retrospektif	
olarak incelendi. 

Bulgular
Çalışmaya	41	hasta	dahil	edildi.	Kadın	 /	Erkek	oranı:14	 /	27.	Yaş	ortalaması:	43.2±14,03	
Ortalama	 KRY	 süresi:	 6.2±3.98	 yıl	 .	 Olguların	 ameliyat	 öncesi	 ortalama	 Kalsiyum(Ca),	
Fosfor(P)	 ve	 parathormon	 (PTH)	 değerleri	 sırasıyla;	 9.83±1.25,	 5.73±2.15,	 1847,02±	
666.602	olarak	 tespit	 edildi.	Ameliyat	 sonrası	değerleri	 sırası	olarak	7.85±1.36,	4.5±1.55,	
288.05±404.09	 olarak	 saptandı.	 Cerrahi	 tedavinin	 etkinliği	 araştırmak	 açısından	 ameliyat	
öncesi	ve	sonrası	karşılaştırıldığında	tüm	değerler	istatiksel	olarak	düşük	bulundu	(	p<0.05).	
Ameliyat	sonrası	 laboratuar	değerlerinin	normale	düşmesi	açısından	bakıldığında	hastanın	
yaşı,	dializ	süresi	ve	uygulanan	ameliyat	yöntemlerinin	etkili	olmadığı	görülmüştür	(p>0.05).	
15	olguya	Subtotal	paratiroidektomi,	25	olguya	total	paratiroidektomi	+	ototransplantasyon	
ve	bir	olguya	ise	 total	paratiroidektomi	uygulandı.	Dokuz	(	%	21.95)	olguda	IV	kalsiyum	
replasmanına	ihtiyaç	duyacak	şekilde	hipokalsemi	gelişti.	Komplikasyon	gelişimi	açısından	
değerlendirildiğinde	 yaş,	 cinsiyet,	 dializ	 süresi	 ve	 ameliyat	 yönteminin	 etkili	 olmadığı	
görülmüştür	(p>0.05).	Rekürren	sinir	komplikasyonu	ve	mortalite	görülmedi.

Sonuç
Çalışmamızda	da	görüldüğü	üzere	cerrahi	 tedavi	hastanın	 laboratuar	değerlerinin	normale	
gelmesinde	 etkili	 bir	 yöntemdir.	Ancak	hangi	 cerrahinin	 uygulanacağı	 halen	 tartışmalıdır.	
Bizim	 çalışmamızda	 laboratuar	 değerlerinin	 normale	 gelmesi	 ve	 komplikasyon	 gelişimi	
açısından	 uygulanacak	 yöntemin	 etkili	 olmadığı	 görülmüştür.	 Bu	 nedenle	 SHPT	 de	
uygulanacak	yöntemin	cerrahın	tecrübesinin	önemli	olacağı	kanaatindeyiz.
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S16 
PAPILLER MIKROKANSERLERDE PRIMER LATERAL 
SERVIKAL LENFATIK TUTULUMA NEDEN OLAN FAKTÖRLER 
 
Enver	Kunduz1,	Yasemin	Giles	Şenyürek1,	Fatih	Tunca1,	Serdar	Tezelman1,	
Harika	Boztepe3,	Yersu	Kapran2,	Tarık	Terzioğlu1

 1 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  2 İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,  3 İstanbul Tıp Fakültesi, İç HAstalıkları Anabilim Dalı. 

Amaç
İlk	 tanı	anında	palpe	edilen	 lateral	 servikal	 lenf	gangliyon	metastazı	 ile	başvuran	papiller	
mikrokanserli	 hastalar	 ile	 lateral	 servikal	 lenfatik	 tutulum	 olmayanları	 demografik	 ve	
histopatolojik	 özellikler	 ve	 klinik	 seyir	 açısından	 incelemek,	 papiller	 mikrokanserlerde	
lateral	servikal	lenfatik	tutulum	bakımndan	risk	faktörlerini	belirlemek

Materyal ve Metod
1988	ve	2008	yılları	arasında	tiroidektomi	uygulanan	ve	PMK	saptanan	245	hasta	çalışma	
kapsamına	alındı.	Hastalar	ilk	tanı	anında	palpe	edilen	lateral	servikal	lenf	gangliyonu	olup	
olmamasına	göre	iki	gruba	ayrıldı.İlk	tanı	anında	palpe	edilen	gangliyon	saptanan	19	hasta	
grup	1	ve	saptanmayan	226	hasta	ise	grup	2	olarak	adlandırıldı.	Her	iki	grup	için	demografik	
veriler,	histopatolojik	özellkler	ve	klinik	seyir	retrospektif	olarak	incelenerek	karşılaştırıldı.	
Ortalama	takip	süresi	10.3±5.3	yıl	(3-23)	olarak	bulundu.

Bulgular
Palpe	edilen	lateral	servikal	lenf	gangliyonu	metastazı	ile	başvuran	papiller	mikrokanserlerde	
lenfatik	 tutulum	 olmayanlara	 göre	 yaş,cins,tümör	 çapı,multisentrisite	 bakımından	 anlamlı	
fark	saptanmadı.	Papiller	kanser	alt	grupları	incelendiğinde	foliküler	varyant	PTK	oranında	
iki	grup	arasında	anlamlı	 fark	olmamakla	birlikte	agresif	 tip	PTK	oranı	 lenf	metastazı	 ile	
başvuran	grupta	anlamlı	şekilde	daha	yüksek	bulundu(p=0.006).	Lenf	metastazı	ile	başvuran	
grupta	 tiroid	 içi	 yayılım,	 tiroid	 kapsül	 invazyonu,tümör	 kapsül	 invazyonu,yumuşak	 doku	
invazyonu,damar	 invazyonu	 gösteren	 mikrokanser	 oranı	 anlamlı	 şekilde	 daha	 yüksek	
saptandı	(p<0.0001,p	<0.0001,p	<0.0001,	p<0.0001,p=0.001).	Lenf	metastazı	 ile	başvuran	
hastaların	birinde	 lateral	 lenf	gangliyon	nüksü	gelişirken	diğer	grupta	hiçbir	hastada	nüks	
saptanmadı	(p=0.001).	Her	iki	grup	arasında	için	ortalama	takip	süresi	açısından	anlamlı	fark	
saptanmadı	(10.6±4.2	vs	10.3±5.3	yıl,p=0.8).

Sonuç
Lateral	 servikal	 lef	 metastazı	 ile	 başvuran	 ve	 metastatik	 olmayan	 hastalar	 arasında	 yaş	
ve	 cins	 bakımından	 fark	 yoktur.	 Ancak,	 lateral	 servikal	 lenfatik	 tutulum	 yapan	 papiller	
mikrokanserler	lenfatik	tutulum	olmayanlara	göre	göre	daha	agresif	histopatolojik	özellikler	
taşımaktadır.	İlk	tanı	anında	lateral	servikal	lenfatik	tutulum	yapan	papiller	mikrokanserlerin	
daha	agresif	davranış	özelliklerini	açıklamak	için	daha	ileri	moleküler	araştırmalara	gerek	
vardır.
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S17 
BASEDOW GRAVES TANISI ILE TIROIDEKTOMI UYGULANAN 
HASTALARDA NÜKS ORANI VE NÜKSÜ ETKILEYEN 
FAKTÖRLER
 
Gamze	Çıtlak1,	Yasemin	Giles	Şenyürek1,	Fatih	Tunca1,	Serdar	Tezelman1,	
Sema	Çiftçi2,	Tarık	Terzioğlu1

 1 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  2 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı. 

Amaç
Bu	 çalışmanın	 amacı	 Basedow	 Graves	 tanısı	 ile	 tiroidektomi	 uygulanan	 hastalarda	 nüks	
oranı	ve	nüksü	etkileyen	faktörleri	araştırmaktır.

Materyal ve Metod
Çalışmaya	Ocak	1990	ve	Ocak	2011	tarihleri	arasında	Basedow	Graves	tanısı	ile	tiroidektomi	
uygulanmış,	en	az	5	yıllık	takibi	olan,	tiroidektomi	sonrası	bakiye	doku	miktarı	ve	ameliyat	
sonrası	3.	haftada	tiroid	hormonu	verilmeksizin	TSH	düzeyleri	kaydedilmiş	olan	215	hasta	
alındı.	Nüks	gelişen	ve	gelişmeyen	hastalarda	demografik	veriler,ameliyat	tipi,bakiye	doku	
miktarı	ve	ameliyat	sonrası	3.	haftada	saptanan	TSH	düzeyleri	karşılaştırıldı.

Bulgular
Toplam	 215	 hastanın	 133	 (%	 62)	 sine	 total/totale	 yakın	 tiroidetomi,	 82	 (%	 38)’ine	 ise	
subtotal	tiroidektomi	uygulandı.	Total/totale	yakın	tiroidektomi	uygulanan	hastalarda	geçici	
hipoparatiroidi	oranı	subtotal	tiroidektomi	uygulananlara	göre	daha	yüskek	bulundu	(%	27	vs	
%	5,p=0.0001).	Total	tiroidektomi	uygulanan	bir	hastada	geçici	vokal	kord	paralizisi	gelişti.	
Onbeş	(%	7)	hastada	nüks	saptandı.	Nüks	gelişimi	bakımından	yaş	ve	cinsin	anlamlı	etkisi	
bulunmadı	(p=0,7ve	p=0.1).	Subtotal	tiroidektomi	uygulanan	hastalarda	nüks	oranı	anlamlı	
olarak	yüksek	saptandı	(p=0.0001).	Nüks	gelişen	ve	gelişmeyen	hastalarda	TSH	değerleri	ve	
bakiye	doku	miktarı	açısından	yapılan	ROC	analizinde	cut	off	değerler	sırasıyla	3	mIU/L	ve	
3gr	olarak	bulundu.	Tiroidektomi	esnasında	3gr	dan	fazla	bakiye	doku	bırakılan	ve	ameliyat	
sonası	3.	haftada	TSH	değeri	3	mIU/L	den	yüksek	olan	hastalarda	nüks	oranı	anlamlı	şekilde	
yüksek	saptandı	(p=0.0001).	Nüks	saptanan	15	hastadan	2’sinde	reoperasyon	ve	13	hastada	
ise	radyoaktif	iyod	ile	ablasyon	uygulandı.	

Sonuç
Basedow	Graves	hastalığında	3	gr	dan	fazla	bakiye	doku	kalacak	şekilde	uygulanan	subtotal	
girişimler	sonucu	nüks	riski	yüksektir.	Total/totale	yakın	tiroidektomi	deneyimli	merkezlerde	
kalıcı	komplikasyon	riski	son	derece	düşük	olarak	uygulanabilir.	Basedow	Graves	hastalığında	
nüks	riskini	önlemek	için	total/totale	yakın	tiroidektomi	uygulanmalıdır.
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S18 
HASHIMOTO TIROIDITININ PAPILLER TIROID KANSERI 
INSIDANSI VE HISTOPATOLOJIK ÖZELLIKLERI ÜZERINE 
ETKISI
 
Yalın	İşcan1,	Yasemin	Giles	Şenyürek1,	Fatih	Tunca1,	Serdar	Tezelman1,	
Yersu	Kapran2,	Faruk	Alagöl3,	Tarık	Terzioğlu1

1 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  
2 İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,  
3 İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı. 

Amaç
Bu	çalışmada	Hashimoto	tiroiditi	olan	ve	olmayan	hastalarda	papiller	tiroid	kanseri	(PTK)	
insidansi	ve	histopatolojik	özelliklerinin	farklı	olup	olmadığı	araştırılmıştır.

Materyal ve Metod
Ocak	 2010	 ve	Ocak	 2011	 tarihleri	 arasında	 tiroidektomi	 uygulanan	 242	 hastanın	 verileri	
retrospektif	olarak	incelendi.	Hastalar	Hashimoto	tiroiditi	olan	(grup	1,	n=52)	ve	olmayan	
(grup	 2,	 n=190)	 olmak	 üzere	 iki	 gruba	 ayrıldı.	Her	 iki	 grup	 yaş,	 cins,	 PTK	 indidansı	 ve	
histopatolojik	 özellikler	 bakımından	 incelendi.	 Grup	 1	 ve	 2	 arasında	 PTK	 insidansı	 ve	
histopatolojik	özellikler	bakımından	fark	olup	olmadığı	incelendi.

Bulgular
Grup	 1	 ve	 2	 deki	 hastaların	 yaş	 ortalaması	 48.4±15.2	 ve	 48.3±13.8	 olup	 anlamlı	 fark	
saptanmadı	(p=0.9).	Kadın	erkek	oranı	grup	1	de	47/5	grup	2	de	144/46	idi	(p=0.02).	Toplam	
99	hastada	PTK	saptandı.	Grup	1	ve	2	de	PTK	insidansı	%	40	(21/52)	ve	%	41	(78/190)	
bulundu	(p=0.9).	Grup	1	ve	2	de	tümör	çapları	arasında	anlamlı	fark	saptanmadı	(15.6±13.5	
vs	13.9±12.2,p=0.5).	Grup	1	ve	2	de	kanser	saptanan	hastaların	yaşları	arasında	anlamlı	fark	
saptanmadı	(43.4±17	vs	48±14,	p=0.2).Grup	1	ve	2	de	kanser	saptanan	hastaların	kadın	erkek	
oranı	19/2	ve	60/18	idi	(p=0.1).	Grup	1	ve	2	arasında	lenfatik	metastaz	(p=0,3)	yumuşak	doku	
invazyonu	(p=0,6),	vasküler	 invazyon	(p=0,7)	oranları	açısından	anlamlı	 fark	saptanmadı.	
Grup	2’de	multisentrisite	oranı	grup	1’e	göre	anlamlı	şekilde	daha	yüksek	bulundu.Her	iki	
grup	arasında	PTK	alt	tipleri	olan	klasik	varyant	(p=0.4),	foliküler	varyant	(p=0,9)	ve	agresif	
varyant	(p=0,4)	açısından	anlamlı	fark	saptanmadı.	

Sonuç
Hashimoto	 tiroiditi	olan	ve	olmayan	hastalarda	PTK	insidansı,lenfatik	metastaz,	yumuşak	
doku	invazyon,vasküler	invazyon	ve	PTK	alt	grup	oranları	açısından	anlamlı	fark	saptanmadı.
Hashimoto	 tiroiditi	 olmayan	 hastalarda	multisentrisite	 oranı	 olanlara	 göre	 anlamlı	 olarak	
yüksek	bulundu.
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S19
KRONIK LENFOSITIK TIROIDIT VE PAPILLER TIROID 
KARSINOMU ARASINDAKI ILIŞKI

Bülent	Çitgez1,	Gürkan	Yetkin2,	Mehmet	Uludağ2,	İsmail	Akgün1,	
Esin	Kabul	Gürbulak1,	Mehmet	Velidedeoğlu1,	Ferhat	Ferhatoğlu1,	
Fevziye	Kabukçuoğlu3,	Adem	Akçakaya1

1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Genel Cerrahi Kliniği
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Genel Cerrahi Kliniği
3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı

Amaç
Tiroid	kanseri	ile	lenfositik	tiroidit	arasındaki	ilişki	tartışma	konusudur.	Lenfositik	tiroiditin	
tümöre	sekonder	mi	geliştiği	ya	da	tiroiditin	tiroid	kanseri	icin	predispozan	mı	olduğu	konusu	
hala	 tartışmalıdır.	Çeşitli	 serilerde	opere	 edilen	hastalarda	kronik	 lenfositik	 tiroidit	 (KLT)	
zemininde	gelişen	tiroid	kanseri	insidansı	%	0,5-23	arasında	bildirilmektedir.	Bu	çalışmada	
KLT	ile	tiroid	maligniteleri	arasındaki	ilişki	ve	KLT	zemininde	papiller	tiroid	kanseri	(PTK)	
gelişmesi	riski	araştırılmıştır.
 
Materyal-Metod
Ocak	2007-	Ocak	2011	 tarihleri	arasında	kliniğimizde	benign	 tiroid	hastalıkları	nedeniyle	
tiroidektomi	 operasyonu	 geçiren	 578	 hastanın	 verileri	 incelendi.	 Histopatolojik	 inceleme	
sonrası	KLT+PTK	(Grup	I)	saptanan	olgularla	ile	tiroidin	diğer	patolojileri+PTK	(Grup	II)	
saptanan	olgulardaki,	PTK	görülme	sıklığı	değerlendirildi.	İki	grup	arasındaki	PTK	sıklığı	
Pearson	Chi-Square	testi	ile	karşılaştırıldı.	

Bulgular
Grup	I’de	78	kadın,	30	erkek	olmak	üzere	108	hasta	mevcut	olup	yaş	ortalaması	45,3	(29-65)	
bulundu.	Grup	II’de	370	kadın,	100	erkek	olmak	üzere	470	hasta	mevcut	olup	yaş	ortalaması	
43,8	(23-67)	bulundu.	Grup	I’de	18	PTK	(%	16,7),	Grup	II’de	62	PTK	(%	13,2)	mevcuttu.	
Her	iki	grup	arasında	istatistik	olarak	anlamlı	fark	saptanmadı.

Sonuç
Çalışmamızda	 da	 gruplar	 arası	 fark	 saptanmamasına	 rağmen	 nodüler	 guatrlı	 hastalarda	
cerrahiye	karar	verilmesi	durumunda,	minimum	cerrahi	girişim	lobektomi	olmalı	ve	patolojik	
inceleme	sonrasında	ileri	cerrahi	girişimlerin	planlaması	yapılmalıdır.	Deneyimli	merkezlerde	
tiroiditin	kontrol	altına	alınması,	hormonal	dengenin	sağlanma	kolaylığı	ve	nüks	olasılığını	
ortadan	kaldırma	gibi	avantajları	nedeniyle	total	tiroidektomi	düşünülmelidir.	
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S20
FOLIKÜLER ADENOM ILE PAPILLER KARSINOM ILIŞKISI

Mehmet	Erikoğlu,	Bayram	Çolak,	Faruk	Aksoy,	Murat	Çakır,	Şükrü	Özer
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Amaç 
Folliküler	 adenomlar,	 tiroidin	 en	 yaygın	 neoplazmı	 olup	 kapsüllü	 ve	 genellikle	 soliter	
lezyonlardır.	 Bu	 çalışmanın	 amacı	 bölümümüzde	 son	 5	 yılda	 yapılan	 tiroid	 ameliyatları	
içinde	patoloji	sonucu	Foliküler	adenom	gelen	hastalar	değerlendirilmiş	ve	foliküler	adenom	
ile	papiller	karsinom	birlikteliği	araştırılmıştır.	

Materyal ve Metod
Son	5	yılda	yapılan	tiroid	ameliyatları	 içinde,	ameliyat	sonrası	patoloji	sonuçları	foliküler	
adenom	saptanan	144	hasta	(104	kadın,	40	erkek)	değerlendirildi.	

Bulgular
Hastalardan	134	(%93)’üne	total	tiroidektomi,	8	hastaya	(%5,5)	hemitiroidektomi,	2	hastaya	
(%1,3)	 total	 tiroidektomi	ve	 santral	boyun	diseksiyonu	uygulanmış	 idi.	Operasyon	öncesi	
tiroid	 ince	 iğne	 aspirasyon	biyopsisi	 yapılan	hastaların	%62,5	 i	 benign	hücreler,	%10,9’u	
foliküler	neoplazi		%4,6	malign	hücreler,	%20,3’ü	şüpheli	hücreler	olarak	rapor	edilmiştir.	
Ameliyat	sonrası	Foliküler	adenom	saptanan	hastaların	patoloji	raporları	değerlendirildiğinde;	
88	 (%61,1)	 hastada	multinodüler	 guatr,	 	 29	hasta	 (%20,1)	 papiller	 karsinom,	15	hastada(	
%10,4)	tiroidit,	12	hastada	(%8,3)	ek	patolojik	bulgu	saptanmadı.

Sonuç 
Tartışma:	 Operasyon	 öncesi	 ince	 iğne	 aspirasyon	 biyopsisi	 sonucu	 foliküler	 neoplazi	
olarak	 rapor	 edilen	 hastalarda	 geleneksel	 cerrahi	 yaklaşım	 neoplazinin	 olduğu	 tarafa	
hemitiroidektomi	yapmaktır.	Bu	çalışmanın	sonucunda	foliküler	adenom	ile	birlikte	%20,1	
hastada	papiller	karsinom	tespit	edilmiştir.	Bu	nedenle	ince	iğne	aspirasyon	biyopsi	sonucu	
foliküler	 neoplazi	 tespit	 edilen	 hastalarda	 karşı	 tarafta	 multi	 nodüler	 guatr	 varsa	 cerrahi	
yaklaşım	olarak	total	tiroidektomi	tercih	edilmesi	gerektiği	kanısındayız.	
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S21 
TIROIDEKTOMILERDE PREOPERATIF USG VE IIABNIN 
POSTOP TANI ILE KARŞILAŞTIRILMASI
 
Fatma Tatar,	Necat	Cin,	Haldun	Kar,	Yasin	Peker,	Cengiz	Tavusbay,	Hüdai	Genç,	
Onur	Dülgeroğlu	 
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

Amaç
Sık	 görülen	 tiroid	 nodüllerinde	 cerrahi	 endikasyon	 aşamasında,	 USG	 ve	 İİABnin	 değeri	
tartışılmaz.	 Malign	 lezyonları	 atlamamak	 ve	 gereksiz	 tiroidektomilerden	 sakınmak	 için	
preoperatif	değerlendirme	önem	arz	eder.	

Materyal ve Metod
İzmir	Atatürk	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesi	3.	Cerrahi	Kliniğinde	1	Ocak	2006-1	Ocak	2011	
tarihleri	arasında	tiroidektomi	yapılan	hastalar,	retrospektif	olarak	preoperatif	ve	postoperatif	
tanıları	açısından	değerlendirildi.

Bulgular
291	kadın,	yaş	ortalaması	48.86,	81	erkek	,	ortalama	yaş	55.38,toplam	372	hastanın	preoperatif	
USG	ve	ince	iğne	aspirasyon	biyopsisi	(İİAB)benign	olanlar	ve	kuşkulu	ya	da	malign	olanlar,	
postoperatif	 patoloji	 tanıları	 ile	 karşılaştırıldı.	 Patoloji	 sonucu	 benign	 olarak	 rapor	 edilen	
hastaların	preoperatif	USG	tanısı;	277	hastada	benign,	9	hastada	ise	malign	ya	da	kuşkulu	idi.	
Gene	patoloji	sonucu	benign	olarak	bildirilen	toplam	286	hastada	30	İİAB	sonucu	kuşkulu	
ya	da	maligndi.	Patoloji	incelemesinde	malignite	saptanan	86	hastanın	24ünde	USG	tanısı	
malign	ya	da	kuşkulu	iken,	preop	İİAB	bu	86	hasta	içinde	44	hastada	kuşku	ya	da	malignite	
saptamıştı.	

Sonuç
Preoperatif	USGnin	sensitivitesi	%72.7,	spesifitesi	%81.7,	pozitif	prediktivite	değeri	%27.9,	
negatif	 prediktivite	 değeri	 %96.6	 iken,	 aynı	 hesaplamalar	 İİAB	 için	 %59.46	 sensitivite,	
%85.9	spesifite,%51.2	pozitif	prediktif	değer,	%89.5	negatif	prediktif	değer	saptandı.	Kappa	
katsayısı	 preop	 USG	 ve	 patoloji	 sonucu	 için	 0.316(p=0.001)	 ve	 preop	 İİAB	 ile	 patoloji	
sonucu	için	0.428	(p=0.001)	olarak	hesaplandı.	Preoperatif	USG	ve	İİABnin	patoloji	sonucu	
ile	uyumu	orta	derecede	bulunmuştur.	Tiroidektomilerde	doğru	endikasyon	koyabilmek	için,	
USG	ve	İİAB	değerlendirmelerinin	daha	ayrıntılı	olarak	gözden	geçirilmesi	yararlı	olacaktır.
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S22
HIPERKALSEMIK KRIZDE KLINIK VE PATOLOJIK 
ÖZELLIKLER

Mehmet	Uludağ1,	Bülent	Çitgez2,	Gürkan	Yetkin1,	M.	Fevzi	Celayir1,	
Süleyman	Öden2,	M.	Ferhat	Ferhatoğlu2,	Adnan	İşgör3

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, 
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği
3Medicalpark Göztepe Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Amaç
Hiperkalsemik	kriz	belirgin	 serum	kalsiyum	artışı	 ile	 seyreden	 ciddi	 ve	potansiyel	 olarak	
hayatı	 tehdit	 eden	bir	 durumdur.	Bu	 çalışmada	hiperkalsemik	kriz	 ile	 başvuran	hastaların	
klinik	ve	patolojik	özelliklerini	değerlendirmeyi	amaçladık.

Materyal ve Metod 
2007-2010	 tarihleri	 arasında	 primer	 hiperparatiroidi	 tanısı	 ile	 opere	 edilen	 94	 hastanın	
verileri	incelendi.	Kalsiyum	düzeyinin	13,5	mg/dl	üzerinde	olması		hiperkalsemik	kriz	olarak	
tanımlandı.	Kalsiyum	değerine	göre	hastalar;	Ca<13,5	mg/dl	olanlar	(grup	I),	Ca>13,5	mg/
dl	olanlar	(grup	II)	olarak	2	gruba	ayrıldı.		İki	grubun	klinik	bulguları,	laboratuar	değerleri,	
kemik	 dansitometresinde	 kemik	 yoğunluğu,	 ameliyat	 tipi,	 patolojik	 tanıları	 ve	 patolojik	
bezin	en	büyük	çapına	göre	bez	büyüklükleri	karşılaştırıldı.

Bulgular
Hastaların	 13’ü	 (grup	 II)	 hiperkalsemik	 kriz	 ile	 başvurdu.	 Gruplar	 arasında	 cinsiyet,	
preoperatif	fosfor,	kemik	dansitometresinde	kemik	yoğunluğu,	ameliyat	tipi,	patolojik	tanı	
açısından	anlamlı	fark	yoktu.	Hiperkalsemik	kriz	grubunda	erkek	cinsiyet,	preoperatif	Ca,	
PTH,	ALP,	kreatinin	düzeyleri	ve	patolojik	bez	boyutu	anlamlı	olarak	olarak	yüksekti.	Klinik	
bulgulardan	 hiperkalsemik	 grupta	 nörokognitif	 bulgular,	 kemik	 patolojisi,	 gastrointestinal	
sistem	patolojileri	anlamlı	olarak	yüksekti.	Halsizlik,	kas-eklem	ağrıları,	böbrektaşı	açısından	
gruplar	arasında	anlamlı	fark	yoktu.	

Sonuç 
Tartışma:	Çalışmamızdaki	erkek	cinsiyetin	hiperkalsemik	grupta	yüksek	olması	literatürde	
hiperkalsemik	 krizin	 erkek	 cinsiyette	 daha	 fazla	 olma	 olasılığını	 desteklemektedir.	 Hem	
büyük	 adenomlu	 hem	de	PTH	düzeyi	 yüksek	 olan	 hastalarda	 hiperkalsemik	 kriz	 gelişme	
olasılığı	 daha	 yüksektir.	 Bu	 grup	 hastalarda	 kemik	 patolojisi	 ve	ALP	 düzeyinin	 yüksek	
olması	hiperparatiroidizme	bağlı	kronik	kemik	lezyonu	olanlarda	yüksek	kemik	döngüsüne	
bağlı	 hiperkalsemik	 kriz	 gelişme	 riskinin	 daha	 yüksek	 olabileceğini	 düşündürmektedir.	
Gastrointestinal	 bulguların	 bu	 grupta	 fazla	 olması	 literatürdeki	 hiperkalsemik	 hastalarda	
pankreatit	 ve	 agresiv	ülser	 gelişimi	 riskinin	 fazla	olduğu	bulgusunu	destekler	niteliktedir.	
Nörokognitif	 değişiklikler	 ve	 kreatinin	 yüksekliği	 yüksek	 Ca	 düzeyinin	 akut	 etkilerinin	
göstergeleridir.	Çalışmamızda	patolojik	açıdan	fark	saptanmamasına	rağmen	hiperkalsemik	kriz	
grubunda	hiperplazinin	olmaması	literatürde	adenomlu	olan	hastalarda	hiperkalsemik	krizin	
daha	fazla	olduğu	bulgusu	ile	uyumludur.	Preoperatif	sıvı,	diüretik,	kalsitonin,	bifosfonatlarla	
kalsiyum	düzeyleri	etkili	olarak	düzeltilebilir.	Fakat	acil	paratiroidektomi	hiperkalsemik	krizin	
akut	semptom	ve	bulgularını	hızlı	bir	şekilde	gidermek	ve	kalıcı	tedavi	olarak	en	etkili	yöntemdir. 
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S23 
TOTAL TIROIDEKTOMI: HER HASTAYA MI?
 
Yeliz	Emine	Ersoy,	Münire	Kayahan,	Naim	Memmi,	Süleyman	Bozkurt,	
Hüseyin	Kadioğlu,	Gökhan	Çipe,	Mahmut	Müslümanoğlu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Amaç
Toplumumuzda	oldukça	sık	rastlanan,	neredeyse	rutine	giren	tiroid	incelemeleri	ve	yüksek	
rezolüsyonlu	 ultrasonografiler	 ile	 sıklığı	 daha	 da	 artan	 tiroid	 nodüllerine	 yaklaşım	 hala	
tartışılan	bir	konudur.	Çeşitli	gruplar	tarafından	düzenlenen	algoritmalara	rağmen,	halen	her	
merkez,	hatta	her	cerrah	kendi	prensiplerini	oluşturmakta,	bu	geniş	yelpaze	dahilinde	çeşitli	
tedaviler	 uygulanmaktadır.	 Biz	 de	 bu	 çalışmamızda	 tiroid	 nodülü	 ile	 gelen	 hastalarımıza	
yaklaşımımızdan	bahsetmeyi	amaçladık.	

Materyal ve Metod
1	Ocak	2010	ve	15	Şubat	2011	tarihleri	arasında	Bezmialem	Vakıf	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	
Hastanesi’nde	 (25	 Ekim	 2010’dan	 önce	 Vakıf	 Gureba	 Eğitim	 ve	 Araştırma	 Hastanesi)	
tiroidektomi	yapılan	151	hastanın	verileri	retrospektif	olarak	tarandı.	

Bulgular
Toplam	151	hastanın	(111	kadın,	40	erkek)	yaş	ortalaması	49.15	(20-76)	yıl	idi	(kadınlarda	
48.2,	 erkeklerde	 51.6	 yıl).	 Ameliyat	 öncesinde	 yapılan	 İİAB’de	 92	 benign	 sitoloji,	 4	
malignite,	15	malignite	şüphesi	bildirilmişken,	 tiroidektomi	sonrası	final	patolojilerde	124	
nodüler	 hiperplazi,	 6	 foliküler	 adenom,	 2	 hurtle	 hücreli	 adenom,	 19	 (15	 kadın,	 4	 erkek)	
tiroid	 kanseri(TK)	 saptandı	 ve	 kanserli	 hastaların	 yaş	 ortalaması	 50.15(20-74)	 yıl	 idi.	
Ameliyat	 öncesi	 İİAB	yapılmayan	38	 hastanın	 3’ünde	TK	mevcutttu.	Hastaların	 109’una	
güncel	 yaklaşıma	 uygun	 olarak	 total	 tiroidektomi(16’sında	 TK),	 4’üne	 bilateral	 subtotal	
lobektomi(1’inde	 TK),	 26’sına	 tek	 taraflı	 lobektomi(2’sinde	 TK),	 4’üne	 bir	 tarafa	 total,	
diğer	 tarafa	 subtotal	 lobektomi,	 7’sine	 tamamlayıcı	 tiroidektomi	 uygulandı.	 Dominant	
tiroid	nodüllerinde	ortalama	boyut	2.5(1-8)	cm	olup,	kanser	8	hastada	dominant,	6	hastada	
dominant	olmayan	nodülde,	5	hastada	ise	multipl	odaklar	halinde	görüldü.	5	hastada	İİAB	
alınan	nodülün	karşı	lobundaki	nodülde	kanser	saptandı.	16	hastada	genelde	de	en	sık	görülen	
TK	olan	papiller	kanser(tümör	boyutları	ort.1.04(0.1-3)	cm),	2	hastada	foliküler,	1	hastada	
ise	 medüller	 TK	 saptandı.	 Tiroidektomi	 sonrasında	 4	 hastada	 trakeostomi	 gerektirmeyen	
vokal	kord	paralizisi	(2	bilateral,	2	unilateral),	11	hastada	ise	kalsiyum	replasmanıyla	düzelen	
hipoparatiroidi	tablosu	gelişti.

Sonuç
Tiroid	nodüllerine	yaklaşımda	hastanın	yaşı,	cinsiyeti,	aile	anamnezi,	 lezyonun	özellikleri	
gibi	birçok	faktör	göz	önünde	bulundurulmalıdır.	Günümüzde	genel	yaklaşım,	sinir	hasarı	ve	
hipoparatiroidi	riskini	arttıracak	ikincil	girişimlere	sıklıkla	gerek	bırakmayacak	seçenek	olan	
total	tiroidektomidir.	Kliniğimizde	biz	de	bu	doğrultuda	büyük	oranda	total	tiroidektomiyi	
tercih etmekteyiz.
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S24 
LOUPE BÜYÜTMELI / KONVANSIYONEL TIROIDEKTOMININ 
SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Nuraydin	Özlem1,	Umut	Yılmazyıldırım1,	Eyüp	Sabri	Tezcan2,	Alper	Ceylan1 

1 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği,  
2 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği. 

Amaç
Troidektominin	en	sık	görülen	komplikasyonları	RLN	ve	paratroid	hasarıdır	bunlar	hayatı	tehdit	
eden	komplikasyonlar	olmasada	önemli	kronik	morbidite	nedenidir.	Bu	komplikasyonları	en	
aza	indirmek	cerrahi	deneyimle	RLN	paratroidler	superior	laryngeal	sinirin	eksternal	dalına	
yakın	alanlarda	titiz	çalışılma	ile	mümkündür.	Loupe	ile	yapılan	troidektomi	de	morbidite:	
anatomiye	hakim	olma	dikkatli	ve	titiz	cerrahi	ile	düşürülebilebilirmi?	

Materyal ve Metod
Grup	I	de	94	hasta	loupla	Grup	II	de	20	hasta	konvansiyonel	yöntemle	total	troidektomi	aldı	
Demografik	özellikler	ameliyat	endikasyonları,	uygulanan	cerrahi	teknik,	RLN	ve	paratroid	
bezi	 eksplorasyonu,	 ameliyat	 süresi,	 postop	 kanama,	 lokal	 yara	 yeri	 problemi,	 geçici	
yada	 kalıcı	 hipokalsemi,	 histopatolojik	 değerlendirme	 sonuçları	 hastanede	 yatış	 süreleri	
karşılaştırıldı.

Bulgular
Gruplar	arasında	ameliyat	 süresine	göre	 istatistiksel	olarak	anlamlı	 fark	bulunurken,	yatış	
süreleri	açısından	anlamlı	bir	fark	bulunamamıştır.	Gruplar	arasında	geçici	rekürren	laringeal	
sinir	 hasarı	 oluşumunda	 istatistiksel	 olarak	 anlamlı	 fark	 bulunmamıştır.	 Gruplar	 arasında	
kalıcı	 hipokalsemi	 oluşumunda	 istatistiksel	 olarak	 anlamlı	 fark	 bulunamazken,	 geçici	
hipokalsemi	oluşumu	istatistiksel	olarak	anlamlı	fark	bulunmuştur.	Gruplar	arası	hematom/
seroma	görülme	oranları	açısından	istatiksel	olarak	anlamlı	bir	fark	bulunamamıştır.

Sonuç
Mikroskopik	tiroid	cerrahisinde	ameliyat	süresinin	uzadığı	daha	önce	yapılan	çalışmalarda	
belirtilmiştir.	Bizim	çalışmamızda	gruplar	arasında	istatiksel	olarak	anlamlı	bir	fark	mevcuttu.	
Loupe	 ile	 yapılan	 tiroidektomi	 ameliyatlarımız	 daha	 uzun	 sürmüştür.	 Bunu	 da	 loupe	
büyütmeyle	daha	titiz	ve	dikkatli	bir	cerrahi	uygulanması	ve	hemostaz	için	daha	fazla	zaman	
ayrılmasına	bağladık.	Çalışmanın	başlangıcında	ameliyat	olan	hastaların	 ameliyat	 süreleri	
daha	uzun	iken	ilerleyen	vakalarda	ameliyat	sürelerinin	kısaldığı	gözlenmiştir.	yatış	süreleri	
her	iki	grupta	da	eşitoluşmuştur.geçici	RLN	hasarı	açısından	gruplar	arası	fark	bulunmamıştır.	
Geçici	hipokalsemi	oranlarımız	maligniteli	ve	hipertiroidili	hastaların	seride	bulunmasından	
yüksek	olmalıdır.	Ancak	yine	de	literatürdeki	rangeler	içindedir.	Loupe	kullanımı	ameliyat	
süresini	uzatsa	da	morbiditede	istatistik	olarak	anlamlı	düşüş	sağlar.
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S25 
TAMAMLAYICI TIROIDEKTOMILERDE GAMA DEDEKTÖR 
YARDIMLI ‘RADIOGUIDED’ CERRAHININ ROLÜ
 
Hakan Seyit1,	Ahmet	Dağ1,	Tamer	Akça1,	Emel	Ceylan	Güney2,	
Mehmet	Ali	Sungur3,	Suha	Aydın1 
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D,  
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A.D.,  
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik A.D..

Amaç
Çalışmanın	 amacı	 tamamlayıcı	 tiroidektomilerde	 gama	 prob	 kullanımının	 avantajlarını	
ve	 dezavantajlarını	 incelemek	 ve	 klasik	 tamamlayıcı	 ameliyatlarının	 sonuçlarıyla	
karşılaştırmaktır.

Materyal ve Metod
Çalışmada	 tamamlayıcı	 tiroidektomi	 planlanan	 51	 hasta;	 klasik	 tamamlayıcı	 tiroidektomi	
(Grup	1;	 s=26)	 ve	 gama	dedektör	 yardımlı	 ‘radioguided’	 tamamlayıcı	 tiroidektomi	 (Grup	
2;	s=25)	uygulanmak	üzere	iki	gruba	ayrıldı.	Her	iki	gruba	preoperatif	ve	postoperatif	rutin	
laringoskopi	uygulanarak	hastaların	klinik	ve	labaratuar	özellikleri,	ameliyat	süreleri,	geçici	ve	
kalıcı	Rekürren	Laringeal	Sinir	(RLS)	hasarı,	geçici	ve	kalıcı	hipoparatiroidizm,	postoperatif	
labaratuar	 ve	 patoloji	 sonuçları,	 komplikasyonlar	 ve	 sintigrafik	 olarak	 postoperatif	 rezidü	
açısından	karşılaştırıldı.	

Bulgular
Her	 iki	 grup	 arasında	 yaş,	 cinsiyet,	 preoperatif	 labaratuar	 değerleri	 ve	 patoloji	 sonuçları	
açısından	fark	saptanmadı	(p>	0.05).	Ortalama	ameliyat	süresi	açısından,	gama	probe	kullanılan	
grup	lehine	istatistik	olarak	anlamlı	farklılık	olduğu	gözlendi	(p=0.022).	Gruplar	geçici	ve	
kalıcı	RLS	hasarı	açısından	karşılaştırıldığında	anlamlı	farklılık	saptanmadı	(p>0.05).	Gruplar	
arasında	 postoperatif	 geçici	 ve	 kalıcı	 hipoparatiroidizm,	 labaratuar	 parametreleri,	 patoloji	
sonuçları	ve	komplikasyonlar	açısından	anlamlı	fark	saptanmadı	(p>0.05).	Gruplar	toplam	
hasta	sayısı	 temel	alınarak	postoperatif	 rezidü	doku	açısından	karşılaştırıldığında	 istatistik	
olarak	anlamlı	bir	fark	saptanmadı	(p>0.05).	Buna	karşın	malign	hastalar	karşılaştırıldığında,	
gama	prob	kullanılan	grupta	kullanılmayan	gruba	göre	postoperatif	 rezidü	doku	açısından	
anlamlı	derecede	azalma	olduğu	saptandı	(p=0.022).

Sonuç
Çalışmamızın	 sonuçları	 gama	 prob	 eşliğinde	 yapılan	 tamamlayıcı	 tiroidektominin	
komplikasyon	oranlarını	artırmadığı	ve	daha	etkin	ve	hızlı	bir	cerrahi	rezeksiyon	sağlayarak	
postoperatif	tedavi	ve	takipleri	kolaylaştırdığı,	postoperatif	rezidüyü	azaltarak	rekürrenslerin	
önlenmesinde	etkin	bir	yöntem	olduğunu	düşündürmüştür.	
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S26 
TIROIDEKTOMI OPERASYONLARINDA LIGASURE 
KULLANIMININ AVANTAJLARI

Sadık	Keşmer,	Elif	Çolak,	Nuraydın	Özlem,	Metin	Kement	 
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç
Tiroidektomi	 operasyonlarında	 ligasure	 yada	 ultracision	 gibi	 damar	mühürleyici	 aletlerin	
kullanımı	tüm	dünyada	olduğu	gibi	ülkemizde	de	gittikçe	yaygınlaşmaktadır.Bu	çalışmanın	
amacı	yeni	faaliyete	geçmiş	bir	Eğitim	Araştırma	Hastanesi	Cerrahi	Kliniğinde	multinoduler	
guatrlı	 (MNG)	hastaların	 tedavisinde	 ligasure	kullanılarak	yapılan	 total	 tiroidektomiler	 ile	
geleneksel	bağlama	yöntemiyle	yapılan	tiroidektomileri	karşılaştırmaktır.

Materyal ve Metod
Kliniğimizde	Eylül	2010-Şubat	2011	arasında	MNG	tanısı	konulan	tüm	hastalar	bilgisayar	
ortamında	 2	 gruba	 randomize	 edilmişlerdir.	 Birinci	 gruba	 randomize	 olan	 hastalara	
geleneksel	bağlama	yöntemiyle	(Grup	A),	ikinci	gruba	randomize	olan	hastalara	ise	ligasure	
ile	 mühürleme	 yöntemiyle	 (Grup	 B)	 total	 tiroidektomi	 uygulanmıştır.	 Çalışmamızda	 iki	
grup	arasında	karşılaştırılan	veriler;	demografi	(yaş,cinsiyet),	ameliyat	süresi,	çıkarılan	doku	
hacimleri,	postoperatif	dren	geleni,	postoperatif	tirodektomiye	bağlı	komplikasyonlar	(sesde	
bozulma,hipokalsemi)	ve	hastanede	kalış	 süreleridir.	Çalışmamız	 sırasında	ASA	3-4	olan,	
postoperatif	patolojik	tanısı	MNG	dışında	çıkan,	preoperatif	hipokalsemisi,	preoperatif	ses	
bozukluğu	olan	ve	total	tiroidektomi	gerçekleştirilmeyen	hastalar	çalışmadan	dışlanmışlardır.

Bulgular
Çalışmamız	süresince	kliniğimizde	toplam	47	hasta	MNG	tanısı	ile	ameliyat	edildi.	7	hasta	
çeşitli	nedenlerle	çalışmadan	dışlandı	(3	hastada	malignite	 tespit	edildiği,	4	hasta	 ise	 total	
tiroidektomi	yapılmadığı	için).	Her	iki	grup	20’şer	hastadan	oluştu.Her	iki	gruptaki	hastaların	
demografik	verileri	istatiksel	olarak	biribirine	benzerdi.Ortalama	ameliyat	süreleri	Grup	A	da	
97.7±25.6	dk,	gurup	B	de	86±23.1	dk	idi.	Her	ne	kadar	ligasure	kullanılan	grupta	ortalama	
ameliyat	süresi	11	dakika	kadar	kısa	olsa	da	aradaki	fark	istaistiksel	olarak	anlamlı	değildi	
(p=0.135).	Her	iki	grup	arasında	dren	gelenleri	(65±46.8	ml	e	karşın	55±48.5ml,	p=0.48),	
postoperatif	hipokalsemi	gelişimi	(n=7	ye	karşı	n=3,	p=0.144),	postoperatif	sesde	bozulma	
(n=2	ye	karşın	n=1,	p=0.548),	çıkarılan	doku	hacmi	(88.2±77.2cc	ye	karşın	67.3±49.8	cc,	
p=0.316)	ve	hastanede	kalış	süreleri	(1.7±1.4	güne	karşın	1.1±0.3	gün,	p=0.62)	açılarından	
da	istatistiksel	olarak	anlamlı	fark	yoktu.

Sonuç
Çalışmamız	her	ne	kadar	kısıtlı	sayıda	hasta	ile	yapılmış	olsada	ligasure	ile	gerçekleştirilen	
total	 tiroidektomierin	en	az	geleneksel	bağlama	yöntemi	kadar	güvenilir	olduğu	sonucuna	
ulaşmıştır.
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S27 
TIROID CERRAHISINDE HEMOSTAZ SIRASINDA VALSALVA 
MANEVRASININ TRENDELENBURG POZISYONUNA KATKISI 
NEDIR?
 
Murat	Özdemir,	Özer	Makay,	Mutlu	Ünver,	Gökhan	İçöz,	Mahir	Akyıldız,	
Mustafa	Yılmaz,	Enis	Yetkin 
Ege Üniversitesi, Genel Cerrahi 

Amaç
Bu	çalışmanın	amacı	tiroid	cerrahisinde,	yeterli	hemostazı	sağlamak	üzere,	Trendelenburg	
pozisyonuna	Valsalva	manevrasının	eklenmesinin	hemostaza	katkısını	irdelemektir.	

Materyal ve Metod
Prospektif	bu	çalışmaya	Eylül	2010	–	Kasım	2010	tarihleri	arasında	tiroidektomi	uygulanan	
68	 ardışık	 hasta	 dahil	 edildi.	 Çalışma	 protokolü,	 hastaya	 Trendelenburg	 pozisyonu	
verilmesinin	ardından	elle	karın	içi	basınç	artımı	ve	ardından	Valsalva	manevrası	uygulaması	
ile	ek	kanama	odaklarını	tespit	etrmek	ve	kanamayı	durdurmak	üzerine	kuruldu.	Ameliyat	
masasına	1	dakika	süreyle	30	derecelik	açı	verilerek	hemostaz	denetlendi;	10	saniye	boyunca	
epigastrik	bölgeye	elle	bası	uygulandı	ve	ardından	anestezi	hekiminden	toraks	içi	basıncı	30	
cmH2O’e	yükseltmesi	istendi.	Hemostaz	tekrar	denetlendi.	Tespit	edilen	kanama	odaklarının	
sayısı	ve	kanamanın	kontrol	altına	alınma	şekilleri	kaydedildi.	

Bulgular
Çalışmaya,	ortalama	yaşları	51.5	(yaş	aralığı	22-76)	olan	ardışık	54	kadın	ve	14	erkek	hasta	
katıldı.	 Hastaların	 %86.7’sine	 total	 tiroidektomi	 uygulandı.	 Median	 ameliyat	 süresi	 90	
dakika	 (aralık	 45-180)	 olarak	belirlendi.	Hastaların	 yalnızca	%11.8’ine	dren	kondu.	Dren	
konan	hastaların	çoğu	retrosternal	guatr	gibi	komplike	olan	hastalar	idi.	Kanama	odağı	68	
hastadan	 43’ünde	 saptandı.	 Trendelenburg	 pozisyonu	 sırasında	 49	 odak	 tespit	 edilirken,	
Valsalva	manevrası	sırasında	41	odak	belirlendi	(p>0.05).	Valsalva	manevrası	öncesinde	elle	
karın	içi	basınç	artışı	uygulaması	yalnızca	14	odağın	tespit	edilmesinde	rol	oynadı	(p<0.05).	
Trendelenburg	 pozisyonu	 için	 1	 ve	Valsalva	manevrası	 için	 1	 odak	 dışında,	 tüm	 kanama	
odakları	minör	odak	(<	2	mm)	şeklinde	idi	ve	bu	odaklardan	Trendelenburg	pozisyonu	için	1	
ve	Valsalva	manevrası	için	3	odak	dışında,	tüm	odaklar	koterizasyon	ile	kontrol	altına	alındı.	
Yalnızca	%4.4	 odakta	 bağlama	 veya	 dikiş	 gereksinimi	 duyuldu.	 Hemostaz	 için	 harcanan	
median	süre	8.82	saniye	olarak	hesaplandı.	

Sonuç
Her	ne	kadar	saptanan	kanama	odakların	çoğu	minör	odak	şeklinde	olsa	da,	Trendelenburg	
pozisyonu	 sonrası	 uygulanan	 Valsalva	 manevrası	 ek	 kanama	 odaklarının	 saptanmasına	
yardımcı	olmaktadır.	Tiroidektomi	sonrasında,	kanama	kontrolü	sırasında,	her	hastaya	rutin	
olarak	Trendelenburg	pozisyonunun	verilmesini	ve	kanama	kontrolüne	Valsalva	manevrası	
ile	devam	edilmesi	gerektiğini	düşünmekteyiz.	
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S28 
TIROIDEKTOMI SONRASI DREN KULLANIMININ 
ETKINLIĞININ BELIRLENMESI: PROSPEKTIF RANDOMIZE 
ÇALIŞMA
 
Uğur	Deveci1,	Fatih	Altıntoprak2,	Manuk	Manukyan1,	Melda	Oltulu1,	
Abut	Kebudi1,	Rahmi	Çubuk3,	Neşe	Yener4  1 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  2 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  3 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı,  4 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı.

Amaç
Tiroidektomi	sonrası	dren	kullanımı	güncel	uygulamada	genel	kabul	görmüş	bir	yaklaşımdır.	
Temel	amaç	seroma	birikimini	önlemek	ve	olası	kanamayı	erken	saptamaktır.	Bu	çalışmadaki	
amacımız,	tiroidektomi	sonrası	dren	kullanımının	gerekmediğini	objektif	kriterlere	dayanarak	
ispatlamaktır.	

Materyal ve Metod
Ocak	2009	–	Ocak	2011	tarihleri	arasında	tiroidektomi	kararı	alınan	400	hasta	bu	çalışmaya	
alındı.	 Plonjen	 guatrlı	 ve	 boyun	 disseksiyonu	 gerektiren	 hastalar	 çalışma	 dışı	 bırakıldı.	
Hastalar	tiroidektomi	sonrası	emici	dren	kullanılmayan	(grup	1)	ve	kullanılan	(grup	2)	olarak	
iki	gruba	randomize	edildi.	Hastalara	total	tiroidektomi	ya	da	lobektomi	uygulandı.	Ameliyat	
sonrası	24.saatte	boyun	ultrasonografik	incelemesi	(USG)	aynı	radyolog	tarafından	yapıldı,	
lojda	biriken	sıvı	miktarı	ölçüldü.	Tiroid	hacimleri	ile	sıvı	miktarı	arasındaki	ilişki	incelendi.	
Ağrı	düzeyleri	vizüel	 anolog	 skala	 (VAS)	 ile	6.ve	24.saatte	ölçüldü.	SPSS	12.0	programı	
kullanıldı.	

Bulgular
Hastaların	yaş	ortalaması	46,8(17-82)±12,9	idi.	Erkek	kadın	oranı	1/7,51	idi.	Her	iki	grup,	
yaş,	cinsiyet,	tanı	ve	uygulanan	cerrahi	türü	açısından	homojendi.	Ameliyat	süreleri	gruplar	
arasında	farksızdı.	6.	ve	24.saat	VAS	değerleri	grup	1’de	daha	düşüktü	(p=0,002,	p=0,001).	
24.saatte	yapılan	USG	incelemede	her	iki	grupta	sıvı	birikimi	farksız	idi	(p=0,117).	Tiroid	
hacmi	 ile	 sıvı	 birikimi	 arasında	 ilişki	 saptanmadı	 (p=0,19).	Gruplar,	 toksik	ve	non	 toksik	
olarak	alt	gruplara	ayrıldığında,	alt	gruplar	arasında	sıvı	birikimi	açısından	fark	saptanmadı	
(p=0,192).	Grup	1’de	1	hasta,	grup	2’de	2	hasta	kanama	nedeni	ile	ameliyat	sonrası	2.saatte	
tekrar	ameliyata	alındı.	Hastanede	kalış	süresi	grup	1’de	daha	kısaydı	(p=0,004).	Postoperatif	
komplikasyonlar	açısından	fark	saptanmadı	(p=0,43).	Hastalar	ortalama	12,53(1-24)	±6,56	
ay	takip	edildi.	

Sonuç
Bu	prospektif	 çalışma,	 tiroidektomi	 sonrası	 dren	kullanımının	klinik	 yararının	olmadığını	
göstermiştir.	Drenler	yalancı	bir	güven	duygusuna	neden	olmakta,	hastanede	kalış	süresini	
uzatmakta	 ve	 ağrıyı	 artırmaktadır.	Kanamada	 drenler	 tıkanmakta	 ve	 yetersiz	 kalmaktadır.	
Kibar	ve	itinalı	disseksiyon,	kanamayı	önlemekte,	sinir	ve	paratiroidlerin	kolay	bulunmasını	
sağlamaktadır.	Yalnız	basit	guatrlarda	değil,	malignite	ve	toksik	guatrlı	hastalarda	da	drensiz	
yaklaşım	güvenli	ve	etkindir.	
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S29 
HMG-COA REDÜKTAZ INHIBITÖRLERININ TIROID CERRAHISI 
SONRASINDA GELIŞEN ADEZYONLARA ETKISI
 
Dilek	Işık1,	Özer	Makay1,	Gökhan	İçöz1,	Gülten	Gezer1,	Yeşim	Ertan2,	
Ömer	Özütemiz3,	Mahir	Akyıldız1,	Mustafa	Yılmaz1,	Enis	Yetkin1 
1 Ege Üniversitesi, Genel Cerrahi,  
2 Ege Üniversitesi, Patoloji,  
3 Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları, Gastroenteroloji. 

Amaç
HMG-CoA	Redüktaz	 İnhibitörlerinin	 (statinlerin)	 lipit	 düşürücü	 etkilerinin	 yanı	 sıra	 anti-
enflamatuar,	anti-oksidan	ve	pro-fibrinolitik	etkilerinin	olduğu	bilinmektedir.	İlki	dışındaki	
tüm	 etkiler,	 cerrahi	 sonrası	 doku	 iyileşmesinde	 etkin	 rol	 oynamaktadır.	 Bununla	 birlikte,	
statin	kullanımının	cerrahi	 sonrası	 adezyon	oluşumu	üzerindeki	etkisini	 irdeleyen	çalışma	
sayısı	 yetersizdir	 ve	 boyun	 cerrahisindeki	 etkisi	 ile	 ilgili	 çalışma	 bulunmamaktadır.	 Bu	
nedenle,	 bu	 çalışmada	 bir	HMG-CoA	 redüktaz	 inhibitörü	 olan	 simvastatinin	 tiroidektomi	
sonrası	adezyon	oluşumuna	etkisini	sıçan	modelinde	irdelemeyi	amaçladık.	

Materyal ve Metod
Kontrollü	bu	çalışmada	66	Wistar	albino	 sıçan	3	gruba	 randomize	edildi.	Tüm	sıçanlarda	
sağ	hemitiroidektominin	yanı	sıra	trakeanın	lateral	kısmı	disseke	edildi.	Simvastatin,	lokal	
olarak	0.5	mg/kg	(Grup	B)	ve	0.8	mg/kg	(Grup	C)	dozlarda	uygulandı.	Grup	A	ise	yalnızca	
serum	 fizyolojik	 uygulanan	 grubu	 teşkil	 etmekte	 idi.	 Birinci	 hafta,	 1.	 ay	 ve	 3.	 aydaki	
değişiklikler	değerlendirildi.	Tedavinin	etkinliği,	tüm	safhalarda,	görsel	skorlama	sisteminin	
yanı	sıra	histopatolojik	olarak	kollajen,	fibrozis,	fibroblast,	granülasyon	dokusu,	histiyosit,	
mononükleer	dev	hücreler,	enflamasyon	ve	damarsal	proliferasyon	verileri	ile	irdelendi.

Bulgular
Simvastatin	 ile	 ilişkili	 hiç	 bir	 komplikasyona	 rastlanılmadı.	 Adezyon	 oluşumu,	 1.	 ve	
3.	 aylarda,	Grup	B’de,	Grup	A	ve	C’ye	göre	daha	az	olarak	belirlendi	 (p<0.05).	Bununla	
birlikte,	Grup	C	Grup	A	ile	karşılaştırıldığında,	adezyon	skorları	bu	grupta	daha	düşük	olarak	
hesaplandı	(p<0.05).	Histopatolojik	düzeyde	adezyon	göstergesi	olan	fibrozis	ve	fibroblast	
skorlarının,	Grup	A	 ile	 karşılaştırıldığında,	 1.	 ve	 3.	 aylarda	Grup	B	 ve	C’de	 daha	 düşük	
olduğu	izlendi	(p<	0.05).	

Sonuç
Bu	çalışmada,	simvastatin	uygulamasının,	sıçanlarda	tiroidektomi	sonrası	adezyon	oluşumuna	
etkisi	 irdelendi.	Tekrarlayan	 boyun	 cerrahisi	 sırasında	 teknik	 zorluklara	 neden	 olabilecek	
adezyon	 oluşumu,	 düşük	 ve	 yüksek	 doz	 simvastatin	 ile	 azaltılabileceği	 gibi	 görünse	 de	
bulguların	doğrulanması	için	klinik	çalışmalara	ihtiyaç	vardır.	
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S30 
MINIMAL INVAZIV PARATIROIDEKTOMININ KOZMETIK 
SONUÇLARI DAHA MI IYI?
 
Şafak	Öztürk1,	Özer	Makay1,	Varlık	Erol1,	Ayşe	Kenger1,	Övünç	Aldemir2,	
Gökhan	İçöz1,	Mahir	Akyıldız1,	Mustafa	Yılmaz1,	Enis	Yetkin1  1 Ege Üniversitesi, Genel Cerrahi,  2 Ege Üniversitesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 

Amaç
Bu	çalışmanın	amacı	paratiroid	cerrahisi	uygulanan	hastalarda	minimal	insizyonlu	yaklaşımın	
hasta	memnuniyeti	ve	kozmetiği	üzerinde	olumlu	etkisinin	olup	olmadığını	irdelemektir.	

Materyal ve Metod
Olgu	kontrol	niteliğinde	olup	Ocak	2006	–	Aralık	2008	yılları	arasında	minimal	insizyonlu	
(MİP)	 veya	 geleneksel	 yaklaşımla	 (GP)	 paratiroidektomi	 gerçekleştirilen	 58	 hastadan	
telefonla	 ulaşılıp	 çalışmaya	katılmayı	 kabul	 eden	 toplam	28	hasta	 çalışmaya	dahil	 edildi.	
Hastalar	 2	 gruba	 (MİP’e	 karşın	 GP)	 ayrıldı.	 Memnuniyet	 ve	 skar	 kozmetiğine	 yönelik	
olarak	hasta,	bağımsız	gözlemci	ve	estetik	cerrah	için	3	ayrı	değerlendirme	ölçeği	kullanıldı.	
İnsizyon	alanı	dijital	olarak	fotoğraflandı.	Bağımsız	gözlemci	ve	estetik	cerrah	çalışmaya	çift	
kör	olarak	katıldı.	İnsizyon	boyutu,	cilt	özellikleri	ve	kozmetik	ölçek	skorları	karşılaştırıldı.	

Bulgular
Takip	 süresi	 en	 az	 12	 ay	 olan	 hastalar	 skar	 kozmetiği	 açısından	 irdelendiğinde,	 insizyon	
boyutu	MİP	grubunda	belirgin	daha	kısa	 idi	 (2.6	±	0.5cm’ye	karşın	4.9±1.0	cm,	p<0.05).	
Estetik	cerrah	skorlaması	açısından	MİP	ve	GP	grupları	arasında	anlamlı	fark	saptanmazken	
(p>0.05),	 bağımsız	 gözlemci	 skorları	 MİP	 grubunda	 daha	 düşük	 idi	 (p<0.05).	 Hasta	
değerlendirmeleri	arasında	ise	fark	saptanmadı	(p>0.05).	

Sonuç
Bu	çalışma	ile	minimal	insizyon	kullanılan	minimal	invaziv	paratiroidektominin,	geleneksel	
yöntem	 ile	 karşılaştırıldığına,	 hasta	 memnuniyeti	 ve	 kozmetik	 sonuçlar	 üzerinde	 olumlu	
etkisinin	olmadığı	görülmektedir.	
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P1 
NON-REKÜRREN LARINGEAL SINIR: OLGU SUNUMU 
 
Fahri	Yetişir,	Alper	Bilal	Özkardeş,	Halit	Ziya	Dündar,	Saadet	Akturan,	
Birkan	Bozkurt,	Ahmet	Burak	Çiftci,	Mehmet	Kılıç	 
SB. Ankara Etlik İhtisas Hastanesi Genel Cerrahi 
 
Amaç
Rekürren	 laringeal	 sinirler	 trakeanın	 iki	 yanında	 bulunur,	 önemli	 anatomik	 varyasyonlar	
söz	konusudur.	Sağ	rekürren	laringeal	sinir	subklavian	arterin	ilk	parçası	düzeyinde	nervus	
vagustan	 ayrılarak	 arter	 etrafında	 arkaya	 ve	 yukarıya	 doğru	 döner.(1-4)	Çoğunlukla	 hafif	
oblik	ve	lateral	pozisyonda	%64	trakeo-özofageal	sulkusta	seyreder.	Yukarı	seyri	esnasında	
dallara	ayrılabilir	Yaklaşık	%7	oranında	inferior	tiroid	arterin	dalları	arasından,	%53	oranında	
arkasından	ve	%37	oranında	önünden,	%8	oranında	çok	önünden	geçer	(2-4).	Sol	rekürren	
laringeal	 sinir,	 arkus	 aorta	 hizasında	 vagus	 sinirinden	 ayrılarak	 arkus	 aortanın	 etrafından	
arkaya	ve	yukarıya	doğru	döner.	İnferior	tiroid	artere	kadar	olan	kesimde	ya	trakeo-özofageal	
sulkusta	 (%77),	 ya	 trakeanın	 lateralinde	 (%17)	 ya	 da	 trakeanın	 ön	 kesimine	 yakın	 bir	
pozisyonda	(%6)	seyreden	sinir	inferior	tiroid	arterin	çoğunlukla	arkasından	(%69),	bazen	
önünden	 (%24),	 ender	 olarak	 dalları	 arasından	 (%5-6)	 geçerek	 yukarı	 doğru	 devam	 eder	
(2-4).	Çok	ender	olarak	inferior	laringeal	sinir	servikal	bölgede	nervus	vagustan	ayrılır,	ve	
orijininden	itibaren	kısa	ve	düz	bir	seyirle	larinkse	girer.	Bu	anomali	‘non-rekürren	laringeal	
sinir’	adını	alır.	Non-rekürren	laringeal	sinir	sağda	%0,5-1	oranında	görülürken	solda	daha	
nadir	olarak	görülmektedir	(3-8).	Bu	anomali	embriyoner	hayatta	gelişen	vasküler	anomaliler	
sonucu	ortaya	çıkar.(1,2,9)	Aberran	subklavian	arter	varlığı	ve	innominate	arter	yokluğu	sağ	
non	rekürren	laringeal	sinirle	beraber	görülebilir.	Sol	non-rekürren	sinire	eşlik	eden	anomaliler	
situs	 inversus	ve	 sağ	yerleşimli	 arkus	aortadır	 (3,4).	Nervus	 laringeus	 inferiorun	eksplore	
edilmesinde	 sinire	ulaşılabilecek	en	kolay	nokta	 inferior	 tiroid	arter	 ile	yakın	komşulukta	
seyrettiği	bölgedir.	(10-12).	

Materyal ve Metod
Olgu	35	yaşında	kadın	hastaya	eklem	ağrısı	nedeni	ile	yapılan	tetkiklerinde	serum	kalsiyumu	
14.5mEq/mL,	PTH:1250	ve	Boyun	USG	sinde;	Tiroid	sağ	lob	18*20*40	mm	sol	lob	9*14*32	
mm.	Ayrıca	tiroid	sağ	lob	arka	lojda	tiroid	bezini	expanse	eden	26*28*41	mm	lik	heterojen	
ve	 hipoekoik	 karakterde	 periferal	 beslenme	 özelliği	 gösteren	 lezyon.	 Sintigrafisi:Tiroid	
sağ	 lobunun	 büyük	 kısmını	 kaplayan	 paratiroid	 adenomu	 ile	 uyumlu	 aktivite	 tutulumu	
saptanmış	olup,	paratiroid	adenomu	ön	tanısı	ile	11/10/2010	tarihinde	ilk	olarak	sağ	tiroid	
lobektomi	ve	paratiroidektomi	yapıldı.	Bu	operasyon	esnasında	yapılan	rekürren	 laringeal	
sinir	 exsplorasyonunu	 esnasında	 hastanı	 sağ	 tarafında	 non	 rekürren	 laringeal	 sinire	 sahip	
olduğu	tespit	edildi.	Hastanın	patoloji	sonucu	paratiroid	karsinomu	olarak	gelmesi	üzerine	
hasta	21/10/2010	 tarihinde	 ikinci	bir	operasyona	alındı	ve	Santral	Zon	diseksiyonu	ve	sol	
fonksiyonel	boyun	diseksiyonu	yapıldı.	Bu	esnada	karotit	kılıf	açıldı	ve	non	rekürren	sinirin	
vagustan	çıkış	noktası	ve	larinkse	giriş	noktaları	diseke	edildi	ve	görüntülendi	(Resim-1-3)	
Ameliyat	 sonrası	 dönemde	 ilk	 3-4	 gün	 hipokalsemi	 semptomları	 olan	 hastaya	 oral	 ve	
intravenöz	 kalsiyum	 tedavisi	 verildi	 daha	 sonra	 oral	 kasiyum	 ve	Vitamin	D3	 tedavisi	 ile	
taburcu	edildi.
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Sonuç
Tartışma	 Tiroidektomi	 ve	 paratiroidektomi	 esnasında	 en	 korkulan	 komplikasyonlarından	
biri	 rekürren	 laringeal	 sinir	 yaralanmalarıdır.	 Rekürren	 laringeal	 sinirin	 çok	 anatomik	
varyasyonu	olduğu	bilinmektedir	(1-4,	13).	Nadiren	non	rekürren	laringeal	sinir	bulunabilir.	
Bu	 anatomik	 farklılıklar	 nedeniyle	 siniri	 görmeksizin	 güvenli	 girişim	 yapılacak	 bir	 alan	
tanımlanamayacağı	 ifade	 edilmektedir	 (13).	 Rekürren	 sinir	 yaralama	 ihtimalini	 en	 aza	
indirmek	için	pek	çok	deneyimli	cerrah	tiroidektomi	ve	paratiroidektomi	esnasında	sinirin	
görülerek	 disseksiyon	 yapılması	 gerekliliğine	 inanmaktadır.(6,13-23).	 İstatistiksel	 olarak	
anlamlı	 olmasa	 da	 rekürren	 laringeal	 sinir	 eksplorasyonu	 yapılan	 olgularda	 daha	 az	 sinir	
yaralanması	olduğunu	bildiren	çalışmalar	da	vardır	(10,24,25).	Güncel	yaklaşım	da	standart	
sinir	diseksiyonu	yapılması	yönündedir.	
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P2 
NONREKÜRREN VE REKÜRRREN LARINGEAL SINIR 
BIRLEŞIMI: OLGU SUNUMU 
 
Fahri	Yetişir,	Halit	Ziya	Dündar,	Birkan	Bozkurt,	Alper	Bilal	Özkardeş,	
Seyid	Murat	Aydın,	Mehmet	Kılıç 
SB Ankara Etlik İhtisas Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü 

Amaç
Rekürren	laringeal	sinirler	için	önemli	anatomik	varyasyonlar	söz	konusudur.	Sağ	rekürren	
laringeal	 sinir	 subklavian	 arterin	 ilk	 parçası	 düzeyinde	 nervus	 vagustan	 ayrılarak	 arter	
etrafında	arkaya	ve	yukarıya	doğru	döner(1-4).	Çoğunlukla	hafif	oblik	ve	lateral	pozisyonda	
%64	trakeo-özofageal	sulkusta	seyreder.	Yukarı	seyri	esnasında	dallara	ayrılabilir	Yaklaşık	
%7	 oranında	 inferior	 tiroid	 arterin	 dalları	 arasından,	 %53	 oranında	 arkasından	 ve	 %37	
oranında	önünden(2-4).	Sol	rekürren	laringeal	sinir,	arkus	aorta	hizasında	vagus	sinirinden	
ayrılarak	yukarıya	doğru	döner.	İnferior	tiroid	artere	kadar	olan	kesimde	ya	trakeo-özofageal	
sulkusta	 (%77),	 ya	 trakeanın	 lateralinde(%17)	 ya	 da	 trakeanın	 ön	 kesimine	 yakın	 bir	
pozisyonda(%6)	 seyreden	 sinir	 inferior	 tiroid	 arterin	 çoğunlukla	 arkasından(%69),	 bazen	
önünden(%24),	ender	olarak	dalları	arasından(%5-6)	geçerek	yukarı	doğru	devam	eder(2-
4).	 Çok	 ender	 olarak	 inferior	 laringeal	 sinir	 servikal	 bölgede	 nervus	 vagustan	 ayrılır,	 ve	
orijininden	itibaren	kısa	ve	düz	bir	seyirle	larinkse	girer.	Bu	anomali	‘nonrekürren	laringeal	
sinir’	adını	alır.	Nonrekürren	laringeal	sinir	sağda	%0,5-1	oranında	görülürken	solda	daha	
nadir	olarak	görülmektedir(3-8).	Çok	daha	nadir	olarak	yaklaşık	%0.2	civarında	hem	rekürren	
hem	de	nonrekürren	sinir	birlikte	bulunup	birleşerek	larinkse	girebilirler(1,9).	Bu	anomaliler	
embriyoner	hayatta	gelişen	vasküler	anomaliler	sonucu	ortaya	çıkar(1,2,10).	Nervus	laringeus	
inferiorun	eksplore	edilmesinde	sinire	ulaşılabilecek	en	kolay	nokta	inferior	tiroid	arter	ile	
yakın	komşulukta	seyrettiği	bölgedir.	Diseksiyonu	daha	zor	olmakla	beraber	Nonrekurren	
Laringeal	Sinir	anatomik	lokalizasyonun	sabit	olması	nedeniyle	Berry	ligamanı	düzeyinde	
de	rekürren	sinir	gözlenebilir(11-13).	

Materyal ve Metod
Olgu	 :	 43	yaşında	kadın	hastaya	 çarpıntı,	 halsizlik	 ve	 çabuk	yorulma	 şikâyeti	 ile	 yapılan	
tetkikler	sonrası	tirotoksik	multinoduler	guatr	tanısı	konuluyor.	Hipertiroidi	medikal	olarak	
tedavi	 ediliyor,	 ötiroid	 hale	 gelen	 hasta	 operasyon	 için	 hazırlanıyor.	 Hasta	 ötiroid	 toksik	
multinodüler	guatr	ön	tanısı	ile	27/08/2010	tarihinde	bileteral	total	tiroidektomi	yapıldı.	Bu	
operasyon	 esnasında	 yapılan	 sinir	 exsplorasyonunu	 esnasında	 hastanın	 sağ	 tarafında	 hem	
nonrekürren	laringeal	sinir	hem	de	rekürren	laringeal	sinire	sahip	olduğu	ve	bu	iki	sinirin	
birleşerek	larinkse	girdiği	tespit	edildi.	Hassas	diseksiyonla	vagustan	çıkış	noktaları	birleşme	
noktaları	ve	 larinkse	giriş	noktaları	ortaya	konuldu	ve	görüntülendi	(Resim-1-3)	Ameliyat	
sonrası	 dönemde	 ilk	 3-4	 gün	 hipokalsemi	 semptomları	 olan	 hastaya	 oral	 ve	 intravenöz	
kalsiyum	tedavisi	verildi	daha	sonra	oral	kalsiyum	ve	Vitamin	D3	tedavisi	ile	taburcu	edildi.	

Sonuç
Tiroidektominin	en	önemli	komplikasyonlarından	biri	rekürren	laringeal	sinir	yaralanmasıdır.	
Rekürren	 laringeal	 sinirin	 pek	 çok	 anatomik	 varyasyonu	 olduğu	 bilinmektedir	 (1-4,	 14).	
Nadiren	nonrekürren	laringeal	sinir	bulunabilir.	Bizim	olgumuzda	olduğu	gibi	nonrekürren	ve	
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rekürren	sinirin	birlikte	bulunması	isi	çok	daha	nadir	karşılaşılan	bir	durumdur.	Bu	anatomik	
farklılıklar	nedeniyle	siniri	görmeksizin	güvenli	girişim	yapılacak	bir	alan	tanımlanamayacağı	
ifade	edilmektedir	(14).	Ayrıca	ince	bir	sinir	bulunması	halinde	bu	rekürren	sinirin	bir	dalı	
olabilir	 diye	 dikkatli	 olunmalı	 (2,14)	Rekürren	 sinir	 yaralama	 ihtimalini	 en	 aza	 indirmek	
için	pek	çok	deneyimli	cerrah	tiroidektomi	esnasında	sinirin	görülerek	disseksiyon	yapılması	
gerekliliğine	inanmaktadır.(6,14-24).	İstatistiksel	olarak	anlamlı	olmasa	da	rekürren	laringeal	
sinir	eksplorasyonu	yapılan	olgularda	daha	az	sinir	yaralanması	olduğunu	bildiren	çalışmalar	
vardır	 (11,25,26).	Yıllık	yaklaşık	250-300	 tiroidektomi	ve	60-70	paratiroidektomi	yapılan	
kliniğimizde	güncel	cerrahi	yaklaşıma	uygun	olarak	standart	sinir	diseksiyonu	yapmaktayız.	
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P3 
HIPERTIROIDI NEDENIYLE TIROIDEKTOMI YAPILAN 
HASTALARDA KOMPLIKASYONLAR VE ETKILI FAKTÖRLER
 
Kasım	Çağlayan1,	Aysun	Şimşek	Çelik2,	Ayşe	Yeşim	Göçmen3 
1 Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Yozgat,  
2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.Genel Cerrahi Kliniği,  
3 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı. 

Amaç
Tiroid	cerrahisi	sonrası	gelişen	geçici	veya	kalıcı	hipokalsemi	ile	rekürren	sinir	yaralanması	
hastaların	 yaşam	 kalitelerini	 etkileyen	 önemli	 bir	 komplikasyondur	 ve	 hastane	maliyetini	
de	etkilemektedir.	Bu	çalışmanın	amacı	hipertiroidi	nedeniyle	ameliyat	edilen	benign	tiroid	
hastalarında	gelişen	komplikasyonları	ve	bunları	etkileyen	risk	faktörlerini	araştırmaktır.

Materyal ve Metod
Eylül	2004-Aralık	2008	tarihleri	arasında	hipertiroidi	nedeniyle	ameliyat	edilen	ve	dosyalarına	
ulaşılabilen	 hastaların	 kayıtları	 geriye	 dönük	 olarak	 tarandı.	 Ameliyat	 sonrası	 gelişen	
komplikasyonlara	 yaş,	 cinsiyet,	 ultrasonografi	 bulguları	 ve	 seçilen	 ameliyat	 yönteminin	
etkisi incelendi.

Bulgular
Çalışmaya	dahil	edilen	160	hastanın	yaş	ortalaması:	39,15	±12,8	kadın/	erkek	oranı	143/17	
(%89,4	 kadın)	 idi.	Olguların	 128’inde	 (%80)	 ultrasonografik	 (USG)	 ve	 sintigrafik	 olarak	
multinodüler	hastalık	(toksik	multinodüler	guatr),	25’inde	(%15,6)	tek	nodül	(toksik	adenom)	
7’sinde	 (%4,4)	 ise	 bilateral	 hiperplazi	 (Graves	 hastalığı)	 saptandı.	 Olguların	 %44,4’üne	
total	 tiroidektomi	 (TT),	%	27,5’ine	 totale	yakın	 tiroidektomi	 (TYT),	%	21,3’üne	 subtotal	
tiroidektomi	 (BST),	%6,9’una	 ise	 tek	 taraflı	 lobektomi	ve	 istmektomi	 (TL)	uygulandı.	36	
hastada	(%22,5)	komplikasyon	gelişti.	Komplikasyon	gelişen	ve	gelişmeyen	gruplar	arasında	
yaş,	cinsiyet,	USG	bulgusu	ve	ameliyat	yöntemleri	açısından	anlamlı	bir	 fark	bulunamadı	
(p>0.05).

Sonuç
Hipertiroidi	 ile	 birlikte	 görülen	 ve	 cerrahi	 tedavi	 uygulanan	 tiroid	 bozuklukları	 günlük	
uygulamada	önemli	 bir	 yer	 tutmasına	 rağmen	bu	konudaki	 tartışmalar	 görece	 daha	 azdır.	
Ameliyat	 sonrası	 komplikasyon	 gelişiminde	 yaş,	 cinsiyet,	 toksik	 MNG	 varlığı	 ve	 farklı	
ameliyat	yöntemlerinin	etkili	olmadığı	sonucuna	varılmıştır.
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P4 
CROHN HASTALIĞINA EŞLIK EDEN AMILOID GUATR: OLGU 
SUNUMU
 
İbrahim	Ali	Özemir1,	Çağrı	Bilgiç1,	Haydar	Yalman1,	Sinan	Aslan1,	
Rafet	Yiğitbaşi1,	Ebru	Zemheri2  1 TCSB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği,  2 TCSB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği. 

Amaç
Amiloidoz;	lokal	veya	sistemik	olarak	birçok	organ	veya	dokuda	ekstrasellüler	alanda	amorf	
ve	 proteinöz	materyal	 birikimi	 ile	 karakterize	 bir	 hastalıktır.Amiloid	 guatr	 nadir	 görülen	
bir	guatr	sebebi	olup,	diğer	guatr	nedenlerinden	ve	özellikle	medüller	kanser	gibi	amiloid	
birikimine	yol	açabilen	malignitelerle	ayırıcı	tanısının	yapılması	önemlidir.	Crohn	hastalığı	
tanısı	 olan,	 solunum	 sıkıntısına	 yol	 açan	 dev	 guatr	 nedeniyle	 opere	 edilen	 ve	 patolojik	
değerlendirmede	 amiloid	 guatr	 tanısı	 konulan	 58	 yaşındaki	 erkek	 hastayı	 güncel	 literatür	
eşliğinde	sunmayı	amaçladık.	

Materyal ve Metod
2007	yılında	Crohn	hastalığı	tanısıyla	medikal	tedaviye	başlanan	ancak	tolere	edemediğinden	
tedavisi	kesilen	hastaya	boynunda	şişlik	şikayetiyle	yapılan	tiroid	ultrasonografisinde(USG)	
diffüz	 guatr	 saptanmış.	 Tiroid	 fonksiyonları	 normal	 olan	 hastaya	 yapılan	 biyopsi	 sonucu	
benign	 gelmiş.	 Hasta	 sosyoekonomik	 nedenlerden	 dolayı	 3	 yıl	 takipsiz	 kalmış.	 Boyunda	
şişliğin	ilerlemesi	ve	solunum	sıkıntısının	artması	sebebiyle	şubat	2010’da	polikliniğimize	
başvurmuş.	

Bulgular
Yapılan	USG’de	sol	lob	14*10	cm,	sağ	lob	12*8	cm,	tiroid	fonksiyon	testleri	normalolarak	
saptanan,	 tomografisinde	 mediastene	 uzanan	 ileri	 derecede	 büyük	 tiroid	 bezi	 olan	
hastaya	 total	 tiroidektomi	 uygulanması	 kararlaştırıldı.	 Tiroidektomi	 piyesinin	 patolojik	
değerlendirilmesinde	sağ	 lob:	12x7,5x4,5	cm;	 sol	 lob:	14x10,5x3,5	cm	ölçülerinde,	kısmi	
kapsüllü,	elastik	kıvamda	izlenmiştir.	Mikroskopik	incelemede	stromada	yaygın	ekstraselüler	
amorf	proteinöz	madde	birikimi	dikkati	 çekmesi	üzerine	yapılan	Kristal	Violet	ve	Kongo	
Red	boyamalarında	pozitif	boyanma	saptanmıştır.	Crohn	hastalığı	gözönüne	alındığında	olgu	
amiloid	guatr	olarak	değerlendirilmiştir.	Postoperatif	komplikasyon	gelişmeyen	hasta	3.	gün	
taburcu	edildi.	Hastanın	takiplerinde	başka	organ	tutulumuna	rastlanmadı.	

Sonuç
Ülkemizde	sosyoekonomik	düzeyin	düşük	olması	hastaların	takibini	güçleştirmekte,	kronik	
hastalıklarda	hasta	ve	yakınlarının	bilgilendirilmesini	önemli	kılmaktadır.	Sonuç	olarak,	tiroid	
bezinde	amiloid	birikimine	bağlı	guatr	gelişimi,	Crohn	hastalığı	seyrinde	görülebilen	nadir	bir	
tablodur.	Amiloid	guatr	tanısı	almış	hastaların	sistemik	muayene	ve	değerlendirilmeleri,	takip	
prtotokollerine	yönlendirilmeleri,	komplikasyonların	oluşmasının	önlenmesi	ve	amiloidoza	
bağlı	diğer	organ	tutulumlarının	erken	tanı	ve	tedavisi	açısından	önem	arz	etmektedir.
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P5 
TIROIDEKTOMI ILE TEDAVI EDILEN TIROIDEAL 
ASPERGILLUS OLGUSU 

Ahmet	Dağ1,	Tamer	Akça1,	Gülden	Ersöz2,	Leyla	Cinel3 1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D,  2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon HastalıklarıA.D.,  3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D.. 

Amaç
Tiroideal	 aspergillus	 dissemine	 hastalığın	 bir	 parçası	 olarak	 seyrek	 bildirilen	 olgulardır.	
Solunum	yolu	ana	bölgedir	ve	tiroideal	tutulum	%	9	ila	15	arasında	gelişir.	Tanı	genellikle	
otopsi	sırasında	konulur.	Aspergillus	antijenemisi	erken	tanı	 için	bir	anahtardır	ve	galyum	
sintigrafisi	gizli	tiroid	lezyonları	saptamada	kullanışlı	olabilir.	Güncel	literatür	TA	tedavisini	
kesinleştirme	konusunda	yetersizdir.	İnce	iğne	aspirasyon	sitolojisi	(İİAB)	ile	tanısı	konulan	
ve	 tiroidektomi	 ile	 başarılı	 bir	 şekilde	 tedavi	 edilen	medline	 taramasına	göre	 ilk	 tiroideal	
aspergillus	olgusunu	sunmayı	amaçladık.	

Materyal ve Metod
65	yaşında	tiroidektomi	ile	tedavi	edilen	tiroideal	aspergillus	olgusu	sunuldu.

Bulgular
65	 yaşında	 ateş	 ve	 eklemlerde	 devamlı	 ağrı	 yakınması	 olan	 bir	 erkek	 hasta	 laboratuar	
değerleri	 inflamasyonu	desteklemesi	nedeniyle	ortopedi	kliniğine	yatırıldı.	Kronik	böbrek	
yetmezliği	 olan	 ve	 dializ	 ile	 tedavi	 edilen	 hastanın	 fizik	muayenesinde	 akciğer	 bulguları	
ile	birlikte	sağ	dirsekte	hassasiyet	ve	skrotal	dermatit	saptandı.	Tiroid	sol	 lobu	normalden	
geniş	olup	hassasiyet	saptanmadı.	C-Reaktif	protein	(CRP)	332	mg/dl	iken	tiroid	fonksiyon	
testlerinde	serbest	T3	(fT3)	düşük	iken	fT4	ve	TSH	düzeyleri	normaldi.	Tiroid	Ultrasound	
‘da	sol	 lobda	kistik	komponentler	ve	mikrokalsifikasyonlar	 içeren	3x4	cm	izoekoik	nodül	
saptandı.	 İİAB’de	 aspergillus	 ile	 uyumlu	 45	 derece	 açılanan	 fungal	 hiyfalar	 ve	 hurtle	
hücre	 diferansiyasyonu	 gösterildi.	Hastaya	 voriconazol	 200	mg	 günde	 iki	 kez	 intravenöz	
olarak	bir	ay	verildi.	Kliniği	düzelen	hastada	CRP	ve	TFT	düzeldi.	Kontrol	BT	sinde	tiroid	
lezyonlarında	gerileme	 saptanmadı.	Hastaya	aspergillus	kaynağı	düşünülerek	 tiroidektomi	
planlandı.	Sol	 lobektomi	uygulandı.	Patolojik	muayenede	 ince	kapsüllü	düzgün	sınırlı	bir	
nodül	saptandı.	Mikroskopide	İİAB	de	saptanan	fungal	hiyfaların	kaybolduğu	görüldü.	Hasta	
ertesi	gün	taburcu	edildi	ve	yaklaşık	6	aydır	hasta	cerrahi	açıdan	sorunsuz	yaşamaktadır.	

Sonuç
Tiroideal	 aspergillus	 olgularının	 bir	 çoğunda	 tanı	 otopsi	 sonrası	 konulduğu	 için	 tedavi	
yöntemi	 ile	 ilgili	 yeterli	 bilgi	 yoktur.	Başarılı	 tedavi	 erken	 tanı,	 yeni	 ve	 yüksek	derecede	
aktif	 antifungal	 tedavinin	 hemen	 başlanması	 ve	 cerrahi	 tedaviye	 bağlıdır.	Medikal	 tedavi	
intravenöz	amfoterisin	veya	antifungal	tedaviyi	içerir.	Literatürde	3	hastaya	antifungal	tedavi	
sonrası	 tiroidektomi	 uygulanmış	 olup	 hastaların	 hepsi	 invazif	 aspergillusun	 ilerlemesiyle	
ölmüştür.	Literatür	taraması	sonrası	bizim	bilgimize	göre	olgumuz	tiroidektomi	ile	başarılı	
bir	şekilde	 tedavi	edilen	 ilk	olgudur.	Tiroideal	aspergillusun	prognozu	kötüdür	ve	hastalık	
oldukça	fatal	seyreder.	Olgumuz	6	aydır	cerrahi	açıdan	sorunsuz	yaşamaktadır.	
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P6 
NODÜLER GUATR ILE BIRLIKTE OLAN TIROID 
HEMIAGENEZISI 
 
Murat	Akın,	Ramazan Kozan,	Seçil	Soydan,	Osman	Kurukahvecioğlu,	
Ziya	Anadol,	Ferit	Taneri	 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD . 

Amaç
Tiroid	 hemiagenezisi	 nadir	 görülen	 konjenital	 bir	 anomalidir.	 Bazı	 Tiroid	 hemiagenezisi	
vakalarında	yakın	akrabalarda	da	aynı	anomalinin	görülmesi	genetik	faktörlerin	olabileceğini	
göstermektedir.	Sol	tiroid	lobu	sağa	göre	daha	çok	etkilenmektedir.	Bu	nadir	anomali	genellikle	
diğer	tiroid	bezi	hastalıkları	bulunan	hastalarda	rastlantısal	olarak	tespit	edilmektedir.Burada	
sağ	nodüler	guatr	nedeniyle	başvuran	vaka	sunulmaktadır.

Materyal ve Metod
Vaka	 sunumu:Boyun	 bölgesinde	 şişlik	 şikayeti	 ile	 başvuran	 38	 yaşındaki	 kadın	 hastanın	
yapılan	fizik	muayenesinde	sağ	tiroid	lobunda	2*2	cm	lik	nodül	tespit	edilirken	sol	lobunun	
palpe	edilemediği	görüldü.	Klinik	olarak	ötiroid	olan	hastanın	yapılan	tiroid	ultrasonografisi	
ve	sintigrafik	görüntülemede	sol	lobunun	olmadığı	sağda	ise	enbüyüğü	2.1*2.7	cm	lik	birkaç	
adet	nodül	tespit	edildi.	Yapılan	ince	iğne	aspirasyon	biopsisinde	birkaç	adet	atipik	karekterde	
hücre	görülmesi	üzerine	tiroidektomi	kararı	alındı.	Ameliyatda	sol	lobun	olmadığı	görüldü.	
Sağ	 total	 lobektomi	 yapılan	 hasta	 postoperatif	 1.	 gün	 taburcu	 edildi.	 Hastanın	 patolojisi	
nodüler	guatr	olarak	geldi.

Sonuç
Tiroid	hemiagenezisi	nadir	görülen	anomalilerdendir.	Sıklığı	%0.02	olarak	bildirilmektedir.	
Çoğunlukla	 rastlantısal	 olarak	 saptanırlar.	 Sol/sağ	 hemiagenezisioranı	 3.6/1	 dir.	 İstmus	
vakaların	%44’de	vardır.	Kadın	erkek	oranı	3/1.Tiroid	hemiagenezisiinde	eşlik	eden	tiroid	
hastalılarında	 artış	 vardır.	 Mevcut	 olan	 tiroid	 lobunda	 sıklıkla	 görülen	 patolojiler;	 tiroid	
adenomu,	nodüler	guatr,	hiperfonksiyone	adenom,	grave’s	hastalığı,	nadiren	papiller	tiroid	
karsinomudur.
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P7
TIROID HEMIAGENEZI 

Bülent	Çitgez1,	Gürkan	Yetkin2,	Mehmet	Uludağ2,	İsmail	Akgün1,	
Abdulcabbar	Kartal1,	Ferhat	Ferhatoğlu1,	Fevziye	Kabukçuoğlu3,	Adem	Akçakaya1

1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Genel Cerrahi Kliniği
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Genel Cerrahi Kliniği
3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı

Amaç
Tiroid	hemiagenesisi,	tiroid	dokusunun	embriyonik	gelişimi	sırasında	oluşan	defekt	sonucu	
görülen	ve	oldukça	nadir	rastlanan	bir	tiroid	patolojisidir.	Tiroid	hemiagenezisi,	genellikle	
tiroid	hormon	bozukluğu	nedeniyle	tetkik	edilirken	tesadüfen	saptanmaktadır.	Hemiagenezinin	
tanısı,	sıklıkla	tetkik	sırasında	görüntüleme	yöntemleri	eşliğinde	konulmaktadır.

Bulgular	
OLGU:	 32	 yaşında	 bayan	 hasta	 7	 yıldır	Tip	 2	 diabet	 nedeniyle	 dahiliye	 kliniğinde	 takip	
edilirken	boyunda	şişlik	ve	ağrı	nedeniyle	boyun	ultrasonografisi	(USG)	yapılmış.	Çekilen	
USG’de	tiroid	sol	lobunun	olmadığı,	sağ	lobda	ise	en	büyüğü	13x7	mm	boyutlarında	ölçülen,	
düzgün	 sınırlı,	 heterojen	 ekoda	 nodüller	 olduğu	 saptanmış.	 Hastanın	 tiroid	 fonksiyon	
testlerinde	TSH:	2,905		(0,55-4,78)	ulU/ml,	FT3	3,01	(2,3-4,2)	pg/ml,	FT4	1,05	(0,76-1,4)	
ng/dl	 saptandı.	 	 Nodüllere	 yapılan	 aspirasyon	 biopsisinde	 folliküler	 neoplazi	 saptanması	
üzerine	operasyon	kararı	alındı.	Hastaya	sağ	lobektomi	yapıldı.	Sol	tiroid	lojun	boş	olduğu,	
sarı	 renkte	 	 yağlı	 bir	 dokunun	 olduğu	 gözlendi.	 Postoperatif	 komplikasyon	 gözlenmeyen	
hasta	ikinci	gün	taburcu	edildi.

Sonuç 
Tartışma:	 Tiroid	 hemiagenezisi	 tesadüfen	 saptanmakta,	 laboratuar	 bulguları	 normal	 olsa	
bile	preoperatif	tiroid	görüntülemesi	bu	anomaliyi	saptamakta	oldukça	yardımcı	olmaktadır.	
Operasyon	öncesi	tanı	koyulduğu	takdirde	o	tarafa	yapılacak	gereksiz	cerrahi	girişimlerin	ve	
buna	bağlı	olası	morbiditenin	azalacağını	düşünmekteyiz.
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P8
PAPILLER MIKROKARSINOM VE MULTISENTRISITE

Bülent	Çitgez1,	Gürkan	Yetkin2,	Mehmet	Uludağ2,	İsmail	Akgün1,	Esin	Kabul	
Gürbulak1,	Mehmet	Velidedeoğlu1,	Ferhat	Ferhatoğlu1,	Fevziye	Kabukçuoğlu3,	
Adem Akçakaya1

1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Genel Cerrahi Kliniği
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Genel Cerrahi Kliniği
3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı

Amaç
Tiroid	 kanseri,	 endokrin	 organ	 kaynaklı	 kanserler	 arasında	 en	 sık	 görülenidir.	 Tiroid	
kanserlerinin	yaklaşık	%85’ini	papiller	 tiroid	kanseri	oluşturmaktadır.	Papiller	kanserlerin	
bir	 alt	 grubu	 olarak	 sınıflandırılan	 ve	 bir	 santimetreden	 küçük	 olan	 tümörlere	 papiller	
mikrokarsinom	 denir.	 Tiroid	 kanserinde	 multisentrisite	 ise,	 tiroid	 kanserinin,	 aynı	 tiroid	
lobunda	veya	iki	lob	içerisinde	birden	fazla	yerde	bulunması	olarak	tanımlanır.	Bu	çalışmada	
tiroidin	 papiller	 mikrokarsinomu	 olan	 hastalarda	 multisentrisite	 oranı	 ve	 bu	 hastalarda	
uygulanması	gereken	cerrahi	tedavi	yönteminin	belirlenmesi	amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod
Kliniğimizde	Ocak	2007-Ocak	2011	tarihleri	arasında	Nodüler	Guatr	nedeniyle	tiroidektomi	
uygulanan	 toplam	 578	 hastanın	 patolojisi	 retrospektif	 olarak	 değerlendirildi.	 Patolojisi	
papiller	mikrokarsinom	saptanan	hastalarda	multisentrisite	sıklığı	araştırıldı.	

Bulgular	
Çalışmamızda	448	kadın,	130	erkek	mevcut	olup,	yaş	ortalaması	44,2	(23-67)	bulundu.	Toplam	
80	 (%13)	 	papiller	karsinom	saptandı.	Bunlardan	38’i	 (%47,5)	papiller	mikrokarsinomdu.	
Papiller	mikrokarsinom	19	olguda	sağ	lob,	10	olguda	sol	lob,	9	olguda	ise	bilateral	bulundu.	
Papiller	mikrokarsinom	12	olguda		(%31,5)		multisentrik	olup	bunlardan	dokuz	(%75)	olguda	
bilateral,	iki	(%16,6)olguda	sağ,	bir	(%8,4)	olguda	ise	sol	lobda	saptandı.

Sonuç
Nodüler	 Guatr	 nedeniyle	 cerrahi	 planlanan	 olgularda	 	 papiller	 mikrokarsinomdaki	
multisentrisite	oranının	yüksekliği	 cerrahi	 tedavinin	belirlenmesi	 aşamasında	mutlaka	göz	
önünde	bulundurulmalıdır.	Cerrahi	 tedavi,	 ikinci	 bir	 girişime	gerek	duymamak	 açısından,	
nodül	bulunan	tarafta	lobektomi	olmalıdır.
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P9 
HIPERPARATIROIDIZMDE CERRAH TARAFINDAN 
UYGULANAN PREOPERATIF ULTRASONOGRAFI EŞLIĞINDE 
PARATIROID INCE IĞNE ASPIRASYON BIYOPSISI VE 
ASPIRATTA PARATHORMON ÖLÇÜMÜ 
 
Güldeniz	Karadeniz	Çakmak1,	Ali	Uğur	Emre1,	Murat	Can2,	Fatma	Ayça	Gültekin1,	
Ufuk Tali1  1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  2 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı. 

Amaç
Hiperparatiroidizmin	 cerrahi	 tedavisi	 paratiroid	 dokusunun	 kesin	 olarak	 tanınması	 ve	
çıkarılmasına	 dayanmaktadır.	 Günümüzde	 bu	 amaçla	 uygulanmakta	 olan	 preoperatif	 ve	
intraoperatif	birçok	 tanı	yöntemi	bulunmakla	birlikte,	her	vakada	 lokalizasyon	 tam	olarak	
belirlenememekte	ve	bunun	sonucunda	reoperatif	paratiroid	cerrahisi	sıklık	kazanmaktadır.	
Cerrahca	uygulanan	ultrasonografi	in	vivo	anatomik	detaylara	hakimiyet	nedeniyle	paratiroid	
dokunun	tanınması	ve	tiroid	dokusundan	ayrılması	adına	preoperatif	lokalizasyona	oldukça	
yardımcı	olmaktadır.	

Materyal ve Metod
Çalışmamızda	hiperparatiroidzm	nedeniyle	cerrahi	amaçlı	polikiliniğimize	yönlendirilen	6	
hastaya	ultrasonografi	eşliğinde	paratiroid	ince	iğne	aspirasyon	biyopsisi	uygulayarak	doku	
aspiratından	parathormon	düzeyi	çalıştık.

Bulgular
Hastaların	 4’ü	 kadın,	 2’si	 erkekti.	Ortalama	 yaş	 45.67	±	 12.17	 olarak	 belirlendi.	Dokuda	
parathormon	düzeyi	5	örnekte	>2500	pg/ml	olarak	saptanırken,	1	örnekte	1755pg/ml	olarak	
bildirildi.	Örneklenen	dokuların	histopatolojik	incelemeleri	2	vakada	paratiroid	adenomu	4	
vakada	ise	paratiroid	hiperplazisi	olarak	raporlandı.	İşlemlere	bağlı	herhangi	bir	komplikasyon	
gelişmedi.

Sonuç
Preoperatif	ultrasonografi	rehberliğinde	cerrah	tarafından	gerçekleştirilen	ince	iğne	aspirasyon	
biyopsisi	paratiroid	lezyonları	için	yüksek	oranda	spesifiteye	sahip	bir	lokalizasyon	testi	olup,	
doku	 aspiratında	 parathormon	 düzeyi	 ölçümü	 tanı	 verifikasyonu	 sağlamaktadır.	 Bu	 işlem	
cerrah	tarafından	poliklinik	şartlarında	başarılı	bir	şekilde	uygulanabilir	ve	özellikle	şüpheli	
vakalarda	paratiroid	dokusunun	aranması	gereken	yeri	göstermesi	açısından	çok	değerlidir.	
Hiperparatiroidizmli	 hastaların	 preoperatif	 olarak	 cerrah	 tarafından	 ultrasonografik	 olarak	
değerlendirilmesi	ve	paratiroid	patolojisi	açısından	sonografik	olarak	şüpheli	lezyonların	doku	
aspiratında	parathormon	düzeyinin	tespiti,	özellikle	diğer	yöntemlerle	lokalize	edilememiş	
paratiorid	dokusu	barındıran	hastalarda	cerrahi	açıdan	yol	gösterici	bir	lokalizasyon	stratejisi	
olup,	reoperatif	paratiroid	cerrahisi	gerektirecek	hasta	popülasyonunu	azaltma	potansiyeline	
sahiptir.	
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P10 
TIROID OLGULARIMIZIN AMELIYAT ENDIKASYONU VE 
TIROID MORFOLOJISI YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI
 
Fuat	İpekçi,	Ender	Bademkiran,	H.Oğuzhan	İnan,	Mehmet	Soylu,	Murat	Güner,	
Süleyman Aksoy,	Kamil	Pehlivanoğlu,	İsmet	Han	
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Genel Cerrahi Kliniği

Amaç
Tiroid	bezinin	büyüdüğü	guatr	denilen	durumlarda,	nodül	yada	nodüllerde;	bası,	kozmetik,	
malignite	 varlığı	 yada	 malignite	 riskleri	 nedeniyle	 ameliyat	 endikasyonları	 konmaktadır.
Ameliyat	 edilecek	 hastalarda	 da	 yapan	 ekibe	 ve	 üniteye	 göre	 değişecek	 şekilde	 subtotal,	
totale	yakın	yada	total	tiroidektomiler	yapılmaktadır.	Özellikle	iyod	eksikliği	bölgelerinde,	
yada	 guatrojen	 gıdaların	 fazla	 yendiği	 bölgeler	 de	 diffüz	 hiperplazik	 guatrlar	 fazla	 iken	
bizim	bölgemizde	ise	yapılan	ameliyatların	çok	büyük	kısmı	nodül	yada	nodüller	nedeniyle	
yapılmaktadır.	 Biz	 de	 hipertiroidi,	 plonjan	 guatr	 ve	 nüks	 guatrların	 dışında	 kalan	 tiroid	
ameliyatlarını	geriye	dönük	inceleyip	sonuçları	bu	yönleriyle	ortaya	koymayı	amaçladık.

Materyal ve Metod
Hastanemiz	 kliniğinde	 2007-2010	 yılları	 arasında	 toplam	 339	 hasta	 geriye	 dönük	
değerlendirildi.	Ameliyata	alınan	hastaların;	yaş	dekatları,	cins,	ve	yaş	dekatlarına	göre	tiroid	
dokusundaki	patoloji(diffüz,nodül,yada	nodüller),	yapılan	ameliyatlar	ve	ameliyat	piyesinin	
histopatolojik	sonuçları	şeklindeki	parametreler	çalışma	kapsamına	alınmışlardır.

Bulgular
Hastalarımızın	294’ü	 (%	86.7)	kadın,45	 ‘i(%	13.3)	erkekti.Hastalar	 tek	nodül,multi	nodül	
ve	diffüz	guatr	olarak	sınıflandırıldı.	317’si(%93)	multinodüler,	18’i(%5)	tek	nodül,	5(%1)	
diffüz	 guatr	 yapısındaydı.	 339	 hastanın	 ameliyat	 şekilleri;	 279’una(%82)	 bilateral	 total,	
36’sına(%10)	 tek	 taraflı	 total,	 16’sına(%4)	 bir	 taraf	 total	 karşı	 taraf	 subtotal,	 8’ine(%2)
bilateral	subtotal	tiroidektomi	yapıldı.	45	erkek	hastanın	11’inde(%24.4),	294	kadın	hastanın	
24’ünde(%8.16)	toplam	35’inde	malignite	saptanmıştır.

Sonuç
Günümüzde	 tiroid	 bezinin	 diffüz	 büyüme	 ve	 buna	 bağlı	 ameliyatları	 çok	 azalmıştır.	 339	
hastamızın	hemen	hemen	tamamına	yakını	nodüller	yapı	nedeniyle	ameliyat	edilmişlerdir.	
Çalışma	 grubumuzda	 sayı	 olarak	 kadınlar	 erkeklerin	 yedi	 kat	 fazla	 olmasına	 rağmen	
malignite	görülme	sıklığı	ise	erkeklerde,	kadınlara	göre	yaklaşık	3	kat	fazla	tespit	edilmiştir.	
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P11 
ORTOTOPIK TIROID DOKUSU OLMAKSIZIN SUBHYOID 
EKTOPIK TIROID DOKUSUNDAN GELIŞEN PAPILLER 
KARSINOM:VAKA TAKDIMI
 
Ali	İbrahim	Sevinç1,	Tarkan	Ünek1,	Emre	Canda1,	Merih	Güray2,	
Mehmet Ali Koçdor1,	Serdar	Saydam1,	Ömer	Harmancıoğlu1  1 DEÜTF Genel Cerrahi AD ,  2 DEÜTF Patoloji AD . 

Amaç
Ektopik	tiroid,	tiroid	dokusunun	foremen	çekumdan	pretrakeal	alana	anormal	migrasyonuyla	
oluşan	 ve	 (1:300.000)	 doğumda	 görülen	 konjenital	 bir	 anomalidir.	 Ektopik	 tiroid	 dokusu	
orta	 hatta	 dil	 kökünden	 mediastinuma	 kadar	 herhangibir	 lokalizasyonda	 görülebilir.	 Biz	
bu	olgu	sunumunda	ortotopik	 tiroid	dokusu	olmayan	ve	ektopik	 tiroid	dokusunda	papiller	
karsinomun	foliküler	varyantı	gelişmiş	bir	vakayı	sunmayı	amaçladık.	

Bulgular
Vaka	takdimi:	31	yaşında	bayan	hasta	bir	yıl	önce	fark	ettiği	boyunda	ağrısız	kitle	şikayeti	ile	
başvurdu.	Özgeçmişinde	hipotirodi	nedeni	ile	0.1	mgr	levotiroksin	kullanımı	öyküsü	mevcuttu.	
Fizik	muayenede	 submental	bölgede	yutkunmakla	hareketli	kitle	palpe	edildi.	Tiroid	bezi	
normal	 yerinde	 palpe	 edilemedi.	 Levotiroksin	 kullanımıyla	 beraber	TSH	 seviyesi	 normal	
bulundu.	Boyun	USG	de	hyoid	kemiğe	yakın	submental	bölgede	20x25x50	mm	boyutlarında	
birkaç	kistik	komponentin	yanı	sıra	tiroid	parankim	ekojenitesinde	alanlar	bulunan	lezyon	
izlendi.	 Tiroid	 bezi	 saptanmadı.	 Boyun	 MR	 ında	 orta	 hat	 paramedian	 yerleşimli	 hyoid	
kemik	altında	tiroid	kartilajı	ile	strep	kasları	arasında	35x17x23	mm	boyutlarında	bilobüle	
içerisinde	solid	alanda	barındıran	kistik	lezyon	izlendi.	Boyunda	lenfadenopati	saptanmadı.
Yapılan	İİABx	sonucu	malignite	yönünden	kuşkulu	olarak	gelmesi	üzerine	hasta	operasyona	
alınarak	kitle	bütün	olarak	çıkarıldı.	Postoperatif	dönemde	sorun	yaşanmayan	hasta	postop	
1.	günde	taburcu	edildi.	Çıkarılan	kitlenin	histopatolojik	inceleme	sonucu	nodüler	hiperplazi	
zemininde	 gelişen,	 kapsül	 invazyonu	 ve	 lenfovasküler	 invazyon	 görüleyen	 8x6	 mm.lik	
papiller	karsinom	(foliküler	varyant)	olarak	geldi.	Hastaya	adjuvan	olarak	tiroid	supresyon	
tedavisi verildi.

Sonuç
Tartışma:	 Ektopik	 tiroid	 dokusunda	 karsinom	 oldukça	 nadir	 görülür.	 Papiller	 karsinom,	
foliküler	karsinom,	hurhle	hücreli	adenom	ve	anaplastik	karsinom	ektopik	tiroid	dokusunda	
daha	önceden	karşılaşılan	kanser	 tipleridir.	Literatürde	ektopik	 tiroid	dokusunda	karsinom	
gelişen	 vakalarda	 genellikle	 ortotopik	 tiroid	 dokusuda	 mevcuttu	 ancak	 ortotopik	 tiroid	
dokusu	 olmaksızın	 ektopik	 tiroid	 dokusunda	 kanser	 gelişiminin	 oldukça	 nadir	 olduğu	
görüldü.	Sonuç	olarak	 tüm	ektopik	 tiroid	dokularının	 incelenmesi	gerektiğini	vurgulamak	
için	,	ortotopik	tiroid	dokusu	olmayan,	subhyoid	ektopik	tiroid	dokusundan	gelişen,cerrahi	
eksizyon	ve	supresyon	tedavisiyle	başarılı	bir	şekilde	 tedavi	edilmiş	bir	papiller	karsinom	
olgusunu	sunduk.	
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P12 
PARIYETAL KEMIK METASTAZI ILE TANI ALAN TIROID 
FOLLIKÜLER KARSINOMU: OLGU SUNUMU
 
Ali	İbrahim	Sevinç1,	Haluk	Şirin1,	Zekai	Serhan	Derici1,	Tülay	Canda2,	
Mehmet Ali Koçdor1,	Serdar	Saydam1,	Ömer	Harmancıoğlu1  1 DEÜTF Genel Cerrahi AD,  2 DEÜTF Patoloji AD. 

Amaç
Tiroid	 kanserlerine	Amerika	Birleşik	Devletlerinde	 tüm	kanserler	 içinde	 erkeklerde	%0.6	
kadınlarda	ise	%1.6	oranında	rastlanır.	Folliküler	karsinom	ise	tüm	tiroid	malignitelerinin	%	
10-20	sini	oluşturur.	Genellikle	40	yaş	üzerinde	görülme	eğilimindedir.	Tiroid	kanserinde	%9	
oranında	uzak	metastaza	rastlanır.	Uzak	metastaz	ile	tanısı	konulan	tiroid	kanseri	ise	oldukça	
nadirdir.	 Pariyetal	 kemikte	 şişlik	 nedeni	 ile	 dış	merkezde	 eksizyonel	 biyopsi	 yapılmış	 ve	
sonucu	foliküler	karsinom	metastazı	gelmiş	bir	olguyu	sunuyoruz.

Bulgular
Olgu:	 41	yaşında	bayan	hasta	 pariyetal	 bölgede	 şişlik	 nedeni	 ile	 dış	merkeze	başvurmuş.	
Burada	yapılan	kranial	MR	da	sağ	pariyetal	lokalizasyonda	kafatasını	oluşturan	kemikte	ve	
komşu	cilt	altına	uzanımı	olan	ayrıca	epidural	mesafeye	uzanan	düzgün	sınırlı	18x28x30	mm	
boyutunda,	komşu	beyin	parankimine	uzanın	göstermeyen	kitle	saptanmış.	Bu	bulgular	ile	
kitle	eksizyonu	yapılan	hastanın	patoloji	sonucu	tiroid	folliküler	kanseri	metastazı	gelmesi	
üzerine	tarafımıza	refere	edilmiş.	Kliniğimizde	hastaya	yapılan	tioid	USG	de	sol	lobda	1.2	cm	
ve	sağ	lobda	8	mm.lik	nodül	saptandı.	Hastaya	total	tiroidektomi	uygulandı.	Patoloji	sonucu	
sol	 lobda	1.2	cm	boyutunda	nodül	kapsülüne	invaze,	mitotik	aktvitesi	artmış,	angiogenezi	
belirgin	 bir	 tümör	 saptandı.	 Hastaya	 postoperatif	 dönemde	 iki	 kez	 200	 MCİ	 radyoaktif	
ablasyon	tedavisi	verildi.	Hastanın	12.	ay	takiplerinde	soruna	rastlanmadı.	

Sonuç
Folliküler	 karsinomların	 uzak	 metastazı	 genellikle	 kan	 yolu	 ile	 akciğer,	 kemik	 (sıklıkla	
vertebra,	 pelvis,	 sternum,	 uzun	 kemikler	 ve	 kaburgalar)	 karaciğer,	 böbrek	 ve	 mesaneye	
olmaktadır.	Tiroid	folliküler	karsinomlarının	kafatası	metastazları	ile	ilgili	literatürde	sadece	
12	vaka	bildirilmiştir.	Bu	metastazların	çoğunun	takip	sırasında	ortaya	çıktığı	görülmektedir.	
Metastaz	 ile	 tanı	 almış	 tiroid	 folliküler	kanserleri	 ise	oldukça	nadir	olarak	görülmektedir.	
Sonuç	 olarak	 düşük	 metastaz	 potansiyeline	 sahip	 olmalarına	 rağmen	 tiroid	 folliküler	
karsinomlarında	 kafatası	 kemiklerinde	 tutulum	 gibi	 hastalığın	 metastatik	 bulgularına	
başlangıç	bulgusu	olarak	rastalanabileceği	akılda	tutulmalı	ve	uygun	tedavi	yöntemleri	ile	iyi	
prognoza	sahip	olacakları	da	düşünüldüğünde	hastalar	erken	tanı	ve	tedavi	şansı	açısından	
titizlikle	değerlendirilmelidir.	
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P13 
PERITIROIDAL YUMUŞAK DOKUDA GELIŞMIŞ SUBSTERNAL 
GUATRI TAKLID EDEN SOLITER FIBRÖZ TÜMÖR: VAKA 
TAKDIMI
 
Ali	İbrahim	Sevinç1,	Emre	Canda1,	Tarkan	Ünek1,	Şerafettin	Canda2,	
Mehmet Ali Koçdor1,	Serdar	Saydam1,	Ömer	Harmancıoğlu1  1 DEÜTF Genel Cerrahi AD ,  2 DEÜTF Patoloji AD . 

Amaç
Soliter	fibröz	 tümör	 (SFT),	nadir	olarak	görülen,	mezenkimal	 tümörler	grubunda	yeralan,	
1931	 yılında	 Klemper	 ve	 Rabin	 tarafından	 plevranın	 primer	 iğsi	 hücreli	 tümörü	 olarak	
tanımlanmış	bir	neoplazmdır.	Genellikle	plevradan	gelişir	fakat	ekstratorasik	organlardanda	
köken	 alabilir.	 Bu	 çalışmada	 substernal	 guatrı	 taklid	 eden	 peritiroidal	 yumuşak	 dokuda	
gelişmiş	soliter	fibröz	tümör	olgusunu	sunacağız.

Bulgular
Vaka	Takdimi:	 67	 yaşında	 bayan	 hasta,	 son	 bir	 yıldır	 fark	 ettiği	 boyunda	 ağrısız	 kitle	 ve	
nefes	 darlığı	 şikayeti	 ile	 başvurdu.	Özgeçmişinde	 nodüler	 guatr	 nedeni	 ile	 sol	 lobektomi	
yapılmıştı.	Fizik	muayenede	sağ	tiroidde	yumuşak	ve	hareketli	bir	kitle	saptandı.	Boyun	MR	
ile	görüntülemede	sağ	lobda	trakeada	sola	doğru	minimal	deviasyona	yol	açan	11	cm.lik	kitle	
saptandı.	 İİABx	yetersiz	olarak	gelen	hasta	nüks	substernal	guatr	ön	 tanısı	 ile	operasyona	
alındı.	Operasyonda	kitlenin	 tiroid	bezinden	ayrı	 lobun	altından	substernal	alana	uzandığı	
görüldü.	 Kitle	 lobektomi	 ile	 beraber	 total	 olarak	 çıkarıldı.	 Postoperatif	 dönemde	 sorun	
yaşanmadı	ve	hasta	2.	günde	taburcu	edildi.	Makroskobik	incelemede	tümör	11x4.5x4.5	cm	
boyutunda,	düzgün	yüzeyli,	dış	yüzeyinde	 ince	bir	membran	 içeren	yumuşak	kıvamlı	gri-
kahverengi	bir	doku	olarak	görüldü.	Mikroskobik	 incelemede	değişen	oranlarda	selülarite	
gösteren	kollajenize	alanlardan	oluşan	ve	selüler	alanlarda	prolifere	olan	iğsi	hücrelerin	yer	
yer	 fasiküler	yapı	oluşturduğu	görüldü.	Tümör	hücreleri	CD-34,	aktin,	bcl-2,	vimentin	 ile	
boyandı,	mitoz	veya	nekroz	saptanmadı.	Mikroskobik	görüntüler	ve	immunohistokimyasal	
incelemelerin	 sonucunda	 kitle	 soliter	 fibröz	 tümörün	 selüler	 varyantı	 olarak	 rapor	 edildi.	
Adjuvan	tedavi	olarak	tiroid	supresyon	tedavisi	verildi.3	yıllık	takipte	soruna	rastlanmadı.	

Sonuç
Tartışma:	 Peritiroidal	 yumuşak	 dokuda	 SFT	 e	 nadir	 olarak	 rastlanır.	 Bizim	 olgumuzda	
pleomorfizm,	artmış	mitotik	aktivite,	nekroz,	hemoraji,	kapsüler	invazyon	gibi	maligniteyi	
düşünderecek	histopatolojik	bulgulara	ve	yineleme	veya	metastaza	rastlanmadı.	Literatürde	
SFT	de	%	13-37	oranında	lokal	yineleme	veya	histolojik	maligniteye	rastlandığı	bildirilmiştir.	
SFT	nin	 klinik	 davranışı	 halen	 tam	olarak	 saptanamadığı	 için	 uzun	 dönemde	 yakın	 takip	
gereklidir.
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P14 
STERNUM REZEKSIYONU YAPILAN METASTATIK 
DIFERANSIYE TIROID KANSERI: 3 OLGU SUNUMU 
 
Mustafa	Atabey1,	Gündüz	Akgöl1,	Mutlu	Doğan1,	Ömer	Topçu1,	Cengiz	Aydın1,	
Ayhan Koyuncu1,	Melih	Kaptanoğlu2  1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD,  2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Gögüs Cerrahi AD. 

Amaç
Diferansiye	 tiroid	 kanserlerinde	 (DTC)	 uzak	 metastazlar	 en	 sık	 akciğerler	 ve	 kemiklere	
olmaktadır.	Bu	makalede	sternuma	metastaz	yapmış	ve	cerrahi	olarak	tedavi	edilmiş	3	hasta	
sunulmaktadır.

Materyal ve Metod
Olgu	1.	Altmış	yedi	yaşında	bayan	hasta	sternum	üzerinde	şişlik	nedeni	ile	Göğüs	Cerrahisi	
servisine	 yatmış.	 BT’de	 göğüs	 yan	 duvarında	 olmak	 üzere	 2	 adet	 kitle	 tesbit	 edilmiş.	
Sternum	üzerindeki	kitleden	yapılan	eksizyonel	biyopsi	sonucu	tiroid	ca	metastazı	gelmiş.	
Total	 tiroidektomi+parsiyel	 sternektomi	yapıldı.	Olgu	2	Olgu	2.	Elli	üç	yaşında	erkek	dış	
merkezde	 nodüler	 kolloidal	 guatr	 nedeni	 ile	 sol	 lobektomi	 yapılmış.	Yaklaşık	 3	 ay	 sonra	
göğüs	duvarında	şişlik	meydana	gelmiş.	BT	de	tiroid	gland	sağ	lob	inferiorundan	başlayıp	
ön	mediastene	kadar	uzanım	gösteren	heterojen	yapıda	yaklaşık	6x4,5x5	cm	boyutlarında	
sternumda	destruksiyona	neden	olan	kitle	tespit	edildi.	Hastaya	tamamlayıcı	sağ	lobektomi,	
sağ	modifiye	radikal	boyun	diseksiyonu,	parsiyel	sternum	rezeksiyonu	yapıldı.	Olgu	3	Altmış	
yedi	yaşında	bayan	hasta.	Yaklaşık	20	yıl	önce	dış	merkezde	tiroidektomi	yapılmış.	Nisan	
2010	da	dış	merkezde	beyin	cerrahisi	tarafından	kranial	kitle	eksizyonu	yapılmış	ve	patolojisi	
folliküler	tiroid	karsinomu	metastazı	gelmiş.	Bunu	üzerine	tamamlayıcı	tiroidektomi	ve	sağ	
modifiye	radikal	boyun	diseksiyonu	yapılmış.	Hasta	merkezimizde	Tc-99m	ile	yapılan	tiroid	
sintigrafisi	 sonucu	 sol	 lobda	 rezidü	 doku	 tesbit	 edilmesi	 üzerine	 yatırıldı.	 Hastanın	 aynı	
zamanda	sternum	üzerinde	büyüyen	kitlesi	mevcuttu.	Hastaya	sol	tamamlayıcı	tiroidektomi	
ile	birlikte	sternum	ve	kitleyi	de	içine	alacak	şekilde	geniş	eksizyon	yapıldı.	

Sonuç
Kemik	metastazlarında	 cerrahi	 tedaviyi	 belirleyen	 ana	 unsurlar	medikal	 tedaviye	 dirençli	
kemik	ağrıları,	radyoaktif	iyot	tutulumunun	düşük	olması	ve	vertebra	metastazlarında	nöral	
kompresyon	olarak	sayılabilir.	Radyoakrif	iyota	dirençli	metastatik	tümörlerin	tedavisi	sınırlı	
ve	sağkalım	kötüdür.	Kemik	metastazında	cerrahi	eksizyon	artan	sağkalımı	ilişkilidir.
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P15 
DIFERANSIYE TIROID KANSERLERINDE BOYUN 
DISEKSIYONU KARARI
 
Erkan	Öztürk,	Murat	Urkan,	Mehmet	Fatih	Can,	Ramazan	Yıldız,	
Muharrem	Öztaş,	Semih	Görgülü,	Müjdat	Balkan 
GATA Genel Cerrahi AD Ankara

Amaç
Tiroid	kanserlerinde	boyun	diseksiyonu	kararı	verilirken	ince	iğne	aspirasyon	biyopsi	sonucu	
önemli	 bir	 veridir.	 Çalışmamızda,	 kliniğimizde	 boyun	 diseksiyonu	 uygulanan	 hastalar	
preoperatif	 ince	 iğne	 aspirasyon	biyopsi	 sonuçları	 ve	 cerrahi	 kararı	 açısından	 retrospektif	
olarak	değerlendirilmiştir.	

Materyal ve Metod
Kliniğimizde	2003–2010	yılları	arasında	tiroid	kanseri	metastazı	nedeniyle	64	hastaya	boyun	
diseksiyonu	uygulanmıştır.	Tüm	hastalar	operasyon	öncesi	ultrasonografi	ile	değerlendirilerek,	
şüpheli	servikal	lenf	nodlarından	ince	iğne	aspirasyon	biyopsisi	yapılmıştır.	İki	hasta	dışında	
servikal	lenf	nodu	diseksiyonu	kararı	ince	iğne	aspirasyonunda	metastaz	varlığı	ile	verilmiştir.	
İki	hastada	ise	ince	iğne	aspirasyonu	yetersiz	olmasına	rağmen	ultrasonografide	metastatik	
olduğu	değerlendirildiği	için	boyun	diseksiyonu	uygulanmıştır.

Bulgular
Hastaların	58	tanesi	papiller	karsinoma,	5	tanesi	medüller	karsinoma,1	tanesi	ise	folliküler	
karsinomadan	oluşmaktaydı.	Tüm	hastalara	 total	 tiroidektomi	uygulanmıştır.	Ek	olarak	14	
hastaya	bilateral	modifiye	boyun	disseksiyonu,	28	hastaya	sağ	modifiye	boyun	diseksiyonu,	
22	hastaya	sol	modifiye	boyun	diseksiyonu	uygulanmıştır.	Hastalardan	toplam	olarak	1021	
adet	 lenf	 nodu	 disseke	 edilmiş,	 bunlardan	 258	 tanesinde	 (%25.2)	 metastaz	 ile	 uyumlu	
patolojik	bulgular	saptanmıştır	(ortalama	4.44).	Reaktif	lenf	nodu	sayısının	hasta	başına	düşen	
ortalaması	 13.15	 olarak	 tespit	 edilmiştir.	Cerrahi	 öncesi	 şüpheli	 lenf	 nodlarına	 uygulanan	
ince	iğne	aspirasyon	biyopsi	sonucunda	51	vakada	(%79.7)	sonuç,	final	patolojisi	ile	uyumlu	
olarak,	13	vakada	ise	(%20.3)	yetersiz	olarak	değerlendirilmiştir.	Yetersiz	olan	vakalarda	3	
ile	6	ay	arası	takipte	ince	iğne	aspirasyon	biyopsisi	tekrarlanmış	ve	11	vaka	metastatik	olarak	
değerlendirilerek	boyun	diseksiyonu	uygulanmıştır.	İki	vakada,	iğne	biyopsisi	tekrar	yetersiz	
olarak	değerlendirilmesine	rağmen	ultrasonografideki	şüphe	üzerine	opere	edilmişlerdir.	

Sonuç
Bu	 retrospektif	 çalışmada	 %79.7	 hastanın	 final	 patolojisi	 ince	 iğne	 aspirasyon	 biyopsisi	
sonucu	 ile	 uyumlu	 olarak	 bulunmuştur.	 Cerrahi	 öncesi	 değerlendirmede	 ultrasonografide	
şüpheli	lenf	nodlarının	ince	iğne	aspirasyon	biyopsisi	ile	değerlendirilmesi	boyun	diseksiyonu	
kararında	oldukça	önemlidir.
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P16 
TIROID KANSERI NEDENIYLE BOYUN DISEKSIYONU 
UYGULANAN HASTALARDA NÜKS
 
Erkan	Öztürk,	Murat	Urkan,	Muharrem	Öztaş,	Ramazan	Yıldız,	
Mehmet	Fatih	Can,	Semih	Görgülü,	Turgut	Tufan	 
GATA Genel Cerrahi AD Ankara 
 
Amaç
Tiroid	 karsinomu	 endokrin	 sistemin	 en	 sık	 görülen	 malign	 hastalığıdır.	 Tiroid	 kanserleri	
tedavisinin	 en	 önemli	 parçası	 cerrahidir.	 Yapılan	 çalışmalarda	 yaş	 ilerledikçe	 lenf	 bezi	
metastazları	 ile	 nüksün	 hastanın	 prognozunu	 ciddi	 şekilde	 etkilediğini	 göstermiştir.	
Bu	 çalışmada	 tiroid	 kanseri	 nedeniyle	 boyun	 diseksiyonu	 uyguladığımız	 hastalarda	
deneyimlerimizi	aktarmayı	amaçladık.

Materyal ve Metod
Kliniğimizde	2003-2010	yılları	arasında	tiroid	kanseri	metastazı	nedeniyle	toplam	64	hastaya	
boyun	diseksiyonu	uygulanmıştır.	Tüm	hastalarda	primer	tiroid	cerrahisi	ve	boyun	diseksiyonu	
sonrası	radyoaktif	iyot	tedavisi	uygulanmıştır.	Tüm	hastalar	postoperatif	dönemde	tiroglobılin	
düzeyleri	ve	tiroid	ve	boyun	ultrasonografisi	ile	takip	edilmiştir.	Kontroller	ilk	yıl	altı	ayda	bir	
takiben	senede	bir	olacak	şekilde	uygulanmıştır.	Üç	hasta	cerrahi	sonrası	kontrollere	düzenli	
olarak	gelmedikleri	için	takip	edilememiştir.	Takipte	nüks	düşünülen	hastalarda	şüpheli	lenf	
nodlarından	ince	iğne	aspirasyon	biyopsisi	yapılarak	metastaz	varlığı	değerlendirilmiştir.

Bulgular
On	altı	hastada	(%25)	takip	sürecinde	nüks	tespit	edildi.	Hastaların	7’si	(%43.75)	kadın,	9	
tanesi	(%56.25)	ise	erkekti	ve	yaş	ortalamaları	44.81(20-79)	olarak	tespit	edildi.	Hastaların	
patolojileri	 incelendiğinde	 14	 tanesi	 papiller	 karsinoma,1	 tanesi	 medüller	 karsinoma	 ve	
1tanesi	folliküler	karsinoma	idi.	İlk	cerrahi	işlem	(boyun	diseksiyonu)	sırasında	toplam	326	
adet	lenf	nodu	(ortalama	21.73)	eksize	edilmiştir.	Bunlardan	82	tanesi	metastatik	(ortalama	
5.46)	olarak	raporlanmıştır.	Hastaların	takip	sırasında	serum	tiroglobulin	seviyeleri	40-300	
ng/ml	arasında	ölçülmüştür	(ortalama	115.65	ng/ml).	Nüks	nedeniyle	yapılan	cerrahi	sırasında	
toplam	42	lenf	nodu	(ortalama	2.62)	eksize	edildi.	Bunların	34’ü	metastatik	(ortalama	2,12)	
olarak	değerlendirildi.

Sonuç
Tiroid	 kanserlerinde	 total	 tiroidektomi	 standart	 cerrahi	 tedavi	 yöntemidir.	 Fakat	 servikal	
lenf	nodlarının	cerrahi	öncesi	değerlendirilmesi	ve	uygulanacak	cerrahi	yöntem	konusunda	
tam	 bir	 standart	 yaklaşım	 yoktur.	 Kliniğimizde	 tiroid	 kanseri	 tanısı	 konulmuş	 hastalara	
cerrahi	öncesi	boyun	ultrasonografisi	 rutin	olarak	uygulanmaktadır.	 İnce	 iğne	aspirasyonu	
ilede	 metastatik	 olduğu	 teyit	 edilen	 vakalardaaynı	 tarafa	 rutin	 olarak	 boyun	 diseksiyonu	
uygulanmaktadır.	Fakat	kliniğimizde	de	 lokal	nüks	oranı(%25)	 literatürlerde	bildirilenlere	
benzer	olarak	(%16-38)	yüksek	bulunmuştur.	
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P17 
BETHESTA III VE IV TIROID NODÜLLERINDE FINAL PATOLOJI 
SONUÇLARIMIZ
 
Erkan	Öztürk1,	Koray	Sezer2,	Ramazan	Yıldız1,	Mehmet	Fatih	Can1,	
Semih	Görgülü1,	Müjdat	Balkan1,	Turgut	Tufan1  1 GATA Genel Cerrahi AD Ankara,  2 Balıkesir Asker Hastanesi 

Amaç
Tiroid	 ince	 iğne	 aspirasyon	 biyopsisi	 (TİİAB),	 klinik	 veya	 ultrasonografik	 olarak	 şüpheli	
tiroid	nodülleri	 için	doku	 tanısı	 elde	 etmek	 için	kullanılır.	TİİAB	 sonucu	Bethesda	 III	 ve	
IV	(Foliküler/Hurthle	hücreli	lezyon,	Foliküler/Hurthle	hücreli	neoplazm)	tespit	edilenlerde	
%20-30	oranında	malignite	riski	vardır.	Çalışmamızda	kliniğimizde	Bethesda	III	&	IV	lezyon	
tespit	edilen	olguların	cerrahi	sonrası	final	patoloji	sonuçlarını	değerlendirerek	uluslar	arası	
literatürle	uygunluğunu	araştırdık.

Materyal ve Metod
Çalışmamıza	2003-2010	yılları	arasında	TİİAB	sonucu	Bethesda	III	&	IV	olan	109	hastanın	
bulguları	retrospektif	olarak	incelendi.	Çalışmada	hastaların	yaşı,	cinsiyeti,	frozen	sonuçları	
ve	ameliyat	sonrası	patolojileri	karşılaştırıldı.

Bulgular
Hastaların	yaş	ortalaması	40.09±13.93	olup,	%68.8’i	(n=75)	kadındır.	Hastaların	%35.77’sinde	
(n=39)	ameliyat	sonrası	patolojilerinde	tiroid	kanseri	tespit	edilmiştir.	Tiroid	kanseri	tespit	
edilenlerin	%64.1’i	 (n=25)	 papiller	 hücreli	 karsinom,	%	 25.6	 ‘sı	 (n=10)	 foliküler	 hücreli	
karsinom	ve	%10.3’ü	(n=4)	Hurthle	hücreli	karsinom’du.	Benign	patoloji	tespit	edilenlerin	
%54.3’ünde	(n=38)	nodüler	guatr,	%41.4’ünde	(n=29)	foliküler	adenom	ve	%4.3’ünde	(n=3)	
Hurthle	hücreli	adenom	tespit	edildi.	Tiroid	kanseri	 tespit	edilenlerden	29	 tanesine	 frozen	
inceleme	 ile	 tanı	 konuldu.	 Frozen	 incelemesi	 sonucunda	 7	 hastada	 patoloğun	 tam	 olarak	
kapsül	 invazyonu	 ve	 damar	 invazyonuna	 karar	 veremediğinden	 daha	 sonra	 tamamlayıcı	
tiroidektomi	uygulandı.

Sonuç
TİİAB	sonucu	Bethesda	III	&	IV	lezyon	tespit	edilenlerde	malignansi	riski	yüksek	olduğundan	
lobektomi	 gerektirir.	 Frozen	 incelemede	 kapsül	 ve	 damar	 invazyonunu	 söyleyebilmek	
özellikle	 foliküler	 adenom-	 karsinom	 ayırımında	 önemlidir.	 Frozen	 incelemede	 kapsül	 ve	
damar	invazyonu	hakkında	bilgi	sahibi	olunabiliyorsa	total	tiroidektomi	yapılmalıdır.	Frozen	
kullanılmadığı	zaman	ilk	ameliyat	lobektomi	ile	sınırlıdır.
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P18 
STERNOTOMI GEREKEN PLONJAN GUATRLI OLGULARIMIZ

Gülay	Dalkılınç,	Mehmet	Altıntaş,	Hüseyin	Ekinci,	Ayhan	Çevik,	Nejdet	Bildik,	
Tayfun Yücel  
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Genel Cerrahi Kliniği 

Amaç
Tiroid	bezinin	palpe	edilir	şekilde	büyümesine	guatr	denmektedir.	Boyunda	takeanın	üzerinde	
yerleşmiş	olan	tiroid	bezi	önemli	anatomik	yapılarla	da	komşudur.	Guatr	%0.2-20	sıklıkla	da	
plonjan	(retrosternal)	yerleşimli	olabilir.	

Materyal ve Metod
Kliniğimizde	sternotomi	gereken	plonjan-retrosternal	guatr	ameliyatlarımızı	literatür	ışığında	
irdelemeyi	amaçladık

Bulgular
Retrosternal	 guatr	 nedeni	 ile	 sternotomili	 ameliyat	 ettiğimiz	 dört	 olgudan	 üçü	 kadın	
biri	 erkekdi.Hastaların	 yaş	 ortalaması	 68	 olarak	 bulundu.(58-72).	 Olgularda	 retrosternal	
yerleşimli	 tiroidlerden	 üçünde	 nodullerede	 saptandı.	 Bir	 olguda	 da	 hipertiroidi	mevcuttu.
Çekilen	ultrasonlarda	 retrosternal	yerleşimli	guar	 tesbit	 edilen	olgulara	 servikal	 tomografi	
yapıldı.	Gerekli	hazırlıkları	takiben	hastalar	normal	tiroid	fonksiyonları	ile	ameliyat	edildi.
Tireidektomi	 sırasında	 diseksiyonda	 zorlanılan	 olgular	 da	 parsiyel	 sternotomi	 ile	 total	
tireidektomi	yapıldı.	Ameliyat	sonrası	dönemde	hastalarda	herhangibir	patoloji	gelişmedi.

Sonuç
Ülkemizde	diyetteki	iyot	eksikliğine	bağlı	gelişen	endemik	guatra	sıklıkla	rastlanmaktadır.
Tiroid	 dokusundaki	 bu	 diffüz	 büyümenin	 yanı	 sıra	 nodüler	 yapıda	 kazanmaktadır.
Hipertiroidi,	nodüllerin	malinleşmesi	gibi	nedenlerle	tiroidektomi	endikasyonu	doğmaktadır.
Endemik	 bölgelerde	 tedavi	 edilmeyen	 sternumun	 arkasına	 doğru	 büyümüş,	 torasik	
yerleşimli	 guatrlara	 rastlanmaktadır.	 Ender	 de	 olsa	 bu	 durum	hastalarda	 sıklıkla	 solunum	
sıkıntısına,	 yutma	 güçlüğüne	 neden	 olmaktadır.	 Bu	 tür	 olgularda	 klasik	 yöntemle	 total	
tireidektomi	zor	olabileceğinden	parsiyel	sternotomi	gerekebilir.	Bizde	retrosternal-plonjan-	
guatrlarda	bu	yöntemi	uyguladık.	Sonuç	Olarak:	Plonjan	guatrlarda	BT	ile	verifiye	edilerek	
komplikasyonara	 yolaçmamak	 için	 sternotomi	 ile	 total	 tireidektomi	 yapılmasının	 uygun	
olacağı	düşüncesindeyiz.	
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P19 
PAPILLER TIROID KANSERLERINDE BCL–2, C-ERBB–2, 
CYCLIN-D1 VE P53 ONKOPROTEIN EKSPRESYONLARININ 
PROGNOSTIK DEĞERI 

Ahmet	Ziya	Balta,	Ali	İlker	Filiz,	Yavuz	Kurt,	İlker	Sücüllü,	Ergün	Yücel,	
Mehmet	Levhi	Akın	 
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi 

Amaç
Bu	 çalışma	 tiroid	 papiller	 kanserlerinde	 onkoprotein	 ekspresyonlarının	 hastaların	
klinikopatolojik	özellikleri	 ile	birlikte	 incelendiğinde	olası	prognostik	değerini	belirlemek	
amacıyla	yapıldı.

Materyal ve Metod
Mart	1997	ve	Temmuz	2006	tarihleri	arasında	opere	edilen	ve	papiller	tiroid	kanseri	tanısı	
alan	47	olgu	çalışma	grubu	nodüler	guatr	tanısı	alan	40	olgu	ise	kontrol	grubu	olarak	belirlendi	
ve	geriye	dönük	olarak	planlanıp	çalışıldı.	Çalışma	grubuna	ait	dosya	bilgileri,	nüks	hastalık	
durumu	 ve	 hastalığa	 bağlı	 ölüm	 varlığı	 arşiv	 çalışması	 ile	 belirlendi.	 Patoloji	 arşivinden	
elde	edilen	hastalara	ait	parafin	bloklardan	seri	kesitler	yapılarak	tanı	doğrulandıktan	sonra	
onkoprotein	ekspresyonları	immünohistokimyasal	boyama	ile	belirlendi.

Bulgular
Yapılan	değerlendirmede	kontrol	grubu	ile	karşılaştırıldığında	tiroid	papiller	kanserlerdeki	
onkoprotein	ekspresyonlarındaki	farklılığın	anlamlı	olduğu	tespit	edildi.	Çalışma	grubundaki	
hastalarda	 tümör	 çapı	 büyüklüğünün,	 ekstratiroidal	 yayılımın,	 patolojik	 lenfadenopati	
varlığının	ve	genel	olarak	MACIS	prognostik	skor	yüksekliğinin	tiroid	papiller	kanserlerinde	
kötü	 prognoz	 ile	 birlikte	 olduğu,	 araştırdığımız	 diğer	 olası	 prognostik	 parametrelerden	
sadece	 cyclin-D1	 ve	 p53	 ekspresyonlarının	 kötü	 prognostik	 özelliklere	 sahip	 hastalarda	
anlamlı	 olarak	 arttığı	 saptandı.	 Bcl-2	 ve	 c-erbB-2	 ekspresyonlarındaki	 farklılık	 kontrol	
grubu	 ile	 karşılaştırıldığında	 anlamlı	 olarak	 görülse	 de	 kötü	 prognostik	 parametreler	 ile	
karşılaştırıldığında	anlamlı	ilişki	saptanmamıştır.

Sonuç
Araştırılan	prognostik	faktörlerden	cyclin-D1	ve	p53	onkoproteinlerinin	ekpresyonlarındaki	
artışın	kötü	prognostik	faktör	olarak	kullanılabileceği	kanısına	varılmıştır.
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P20 
NADIR GÖRÜLEN TIROID BEZI YERLEŞIM ANOMALISI: 
LINGUAL TIROID
 
Hüseyin Sinan1,	Vural	Büyüksoy2,	Ahmet Ziya Balta3,	Mustafa	Tahir	Özer4,	
Sezai	Demirbaş4

 1 GATA Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara,  2 Samsun Asker Hastanesi, KBB Servisi, Samsun,  3 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, İstanbul,  4 GATA Genel Cerrahi Servisi, Ankara. 

Amaç
Bu	 bildirideki	 amacımız,	 tiroid	 glandının	 normal	 anatomik	 lokalizasyonunun	 dışında	
yerleşimlerinin	 de	 olabileceği	 ve	 ayırıcı	 tanıda	 “ektopik	 tiroid”in	 akılda	 bulundurulması	
gerekliliğini	vurgulamaktır.

Materyal ve Metod
Uzun	yıllardır	boyunda	 şişlik	 şikayetiyle	başvurduğu	bir	merkezde	boyunda	kist	 tanısıyla	
opere	edilmek	istenen	22	yaşındaki	erkek	hasta,	ameliyat	olmamış	ve	sonrasında	hastanemiz	
genel	cerrahi	polikliniğine	başvurmuştur.	Yapılan	fizik	muayenesinde;	boyun	ön	kısmında,	
krikoid	çıkıntının	hemen	üstünde	solid,	yaklaşık	2x2	cm	ebatlarında,	ağrısız	kitle	mevcuttu.	
Kitlenin,	yutkunmakla	hareketli	 fakat	dil	hareketlerinden	bağımsız	olduğu	görülmekteydi.	
Yapılan	boyun	ultrasonografisinde;	tiroid	lojunda	tiroid	glandının	görülmediği	ancak	krikoid	
çıkıntının	 hemen	 üstünde	 homojen	 2x2	 cm.lik	 kitle	 tanımlanmaktaydı.	 TSH,	 T3	 ve	 T4	
tetkikleri	normal	olan	hastaya	99m	Tc-Perteknetat	 ile	yapılan	 tiroid	sintigrafisinde;	boyun	
orta	 bölgesinde	 isthmusun	 üst	 kısmında	 2.5x2	 cm	 ebatlarında	 ve	 submandibular	 bezlerin	
ortasında	 daha	 küçük	 bir	 alanda	 0.5x0.5	 cm	 ebatlarında	 radyoaktif	 madde	 tutan	 alanlar	
gözlendi	 ve	 tiroid	 bezinin	 normal	 anatomik	 lokalizasyonunda	 radyoaktivite	 tutulumu	
izlenmedi	ve	sonuç	olarak	olgunun	lingual	tiroid	(ektopik	tiroid)olabileceği	yorumu	yapıldı.	
Hastanın	KBB	muayenesi	normaldi.

Bulgular
Yapılan	değerlendirme	sonucunda,	hastanın	fonksiyone	tiroid	glandının,	ektopik	yerleşimli	
bu	 kitleler	 olduğu	 kanısına	 varılarak	 ayırıcı	 tanıda	 düşünülen	 tiroglossal	 kist	 tanısından	
uzaklaşılmıştır.	 Bu	 kitlelerin	 alınmasının,	 hastayı	 iyatrojenik	 hipotiroidiye	 sokabileceği	
düşünülerek	ötiroid	olan	hasta	ameliyat	edilmemiş	ve	bilgilendirilmiştir.

Sonuç
Ektopik	yerleşim,	tiroid	dokusunun	nadir	görülen	bir	yerleşim	anomalisidir.	Ektopik	tiroid	
gelişen	olguların	büyük	çoğunluğunda	tiroid	glandı,	embriyolojik	hayatta	normal	yerleşim	
yerine	indiği	sırada	foramen	sekumda	takılır	ve	orada	yerleşir	bu	da	lingual	tiroidi	oluşturur	
(1).	 Lingual	 tiroidin	 prevalansı	 1/100000-1/300000,	 klinik	 insidansı	 ise	 1/4000-1/10000	
arasında	 değişmektedir	 (2).	 Ektopik	 tiroidin	 geliştiği	 başlıca	 yerler;	 lingual,	 sublingual,	
submanibular,	 prelaringeal,	 substernal	 (mediastinal),	 kardiyak,	 anterior	 ve	 posterior	
mediastendir	(3,	4,	5,	6).	Sıklıkla	kadınlarda	ve	genellikle	2.	dekatta	görülen	bir	rahatsızlıktır.	
Lingual	bölgede	yerleşen	ektopik	tiroid	genelde	asemptomatiktir,	bazen	disfaji	ve	dispneye	
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sebep	olabilir	(7).	Ektopik	lingual	tiroid	dokusunda	medüller	tiroid	kanseri	gelişimi	çok	nadir	
de	olsa	literatürde	rapor	edilmiştir	(8).	Boyundaki	kitlelerin	ayırıcı	tanısında	ektopik	tiroid	
mutlaka	düşünülmelidir.	Hastanın	tek	fonksiyone	tiroid	glandının	bu	ektopik	tiroid	dokusu	
olması	nedeniyle,	dikkatsiz	yapılan	muayene	ve	iyi	değerlendirilmeyen	tetkikler	sonucunda,	
gereksiz	yere	yapılacak	bir	ameliyat	hastayı	iyatrojenik	hipotiroidiye	sokabilecektir.
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P21 
TIROIDEKTOMIDE YENI VE GÜVENILIR BIR CERRAHI 
SEÇENEK: THERMAL WELDING SISTEM
 
Coşkun	Polat,	Hilmi	Uyar,	Barış	Sarıpınar,	Mustafa	Kalkan,	Sezgin	Yılmaz,	
Yüksel	Arıkan	 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 

Amaç
Tiroidektomi	 gen	 olarak	 cerrahi	 kliniklerinde	 en	 sık	 yapılan	 operasyonlardan	 biridir.	 Bu	
işlem	sırasında	liga-sure,	harmonik	skalpel	gibi	değişik	yöntemler	kullanılmaktadır.	Bunlar	
sayesinde	daha	hızlı	ve	efektif	bir	cerrahi	şansı	elde	edilebilmektedir.	Bu	amaçla	daha	önce	
tonsillektomi	gibi	küçük	cerrahi	işlemlerde	kullanılmış	olan	thermal	welding	sistem	kullanmış	
ve	bu	yöntemin	kullanımı	konusundaki	deneyimlerimizin	aktarılması	amaçlanmıştır.	

Materyal ve Metod
Bu	çalışmada,	1	Mart	2010	ve	15	Mart	2011	tarihleri	arasında	Afyon	Kocatepe	Üniversitesi	
Tıp	Fakültesi	Genel	Cerrahi	Anabilim	Dalında	değişik	nedenlerle	ötiroidili	52	olgu	opere	
edilmiştir.	Bunlar	içerisinde	rekürren,	planjon	veya	retrosternal	guatrı	olan	ve	tamamlayıcı	
tiroidektomi	yapılan	5	olgu	çalışma	kapsamı	dışına	alınarak	toplam	47	olgu	değerlendirmeğe	
alınmıştır.	 Preoperatif	 tanı	 34	 hastada	 multinodüler	 guatr,	 5	 hastada	 soliter	 nodül	 ve	 8	
hastada	 ise	 toksik	guatr	 idi.	Bütün	hastalara	biyokimyasal	parametreleri,	ultrasonografi	ve	
sintigrafiyi	içeren	bir	preoperatif	değerlendirme	yapılmıştır.	Nodüler	guatrlı	hastalarda,	ince	
iğne	aspirasyon	biyopsisi	preoperatif	değerlendirmeye	eklenmiştir.	

Sonuç
Operasyonlar	iki	cerrah	tarafından	standart	yöntem	ile	yapıldı	(CP	and	YA).	Tiroid	lobu	etraf	
faysa	yapılarından	künt	olarak	disseke	edildi	ve	mediale	doğru	çekildi.	Tiroid	üst	polü	disseke	
edildi	 ve	 superior	 laringeal	 sinir	 eksternal	 dalını	 korumak	 ve	 ortaya	 koymak	 için	 dikkat	
edildi.	Tiroid	lobunun	superior	pol	damarlarına	Thermal	Welding	Sistem	uygulandı	ve	daha	
sonra	inferior	tiroid	arter	ve	rekürren	laringeal	sinir	ortaya	kondu.	Paratiroid	glanda	olan	kan	
akımını	korumak	için	inferior	tiroid	arter	tek	bir	gövde	olarak	lateralde	bağlamaktan	ziyade	
Thermal	Welding	Sistem	paratiroide	kan	akımı	sağlandıktan	sonra	inferior	tiroid	arter	dalları	
lob	kapsülü	üzerinde	 tek	 tek	dallarına	bu	sistem	uygulandı.	Kontralateral	 tiroid	 lobu	 total	
tiroidektomi	yapıldığı	zaman	benzer	şekilde	çıkarıldı.	Near-total	tiroidektomide,	paratiroid	
glandı	ve	rekürren	siniri	korumak	için	karşı	tarafta	çok	az	bir	tiroid	dokusu	bırakıldı.	Feedback	
sinyalinin	 kesilmesi	 kesilmesi	 ile	 sealing	 işlemi	 tamamlandı	 ve	 daha	 sonra	 damarları	
kesme	 işlemi	 gerçekleştirildi.	 Hastaların	 demografik	 özellikleri,	 semptomlarının	 süresi,	
operasyon	süresi,	intraoperatif	kan	kaybı,	gelen	drenaj	miktarı,	intraoperatif	ve	postoperatif	
komplikasyonlar	ve	hastanede	kalma	süresi	kaydedildi.	Komplikasyon	olarak	3	hastamızda	
geçici	hipoparatiroidi	komplikasyon	gelişti.	Medikal	 tedavi	 ile	hipoparatiroidi	olguları	bir	
hafta	 içerisinde	 semptomatik	 olarak	 düzeldi.	 Bir	 olgumuzda	 da	 geçici	 laringeus	 inferior	
sinir	 hasarı	 oluştu..	 Sonuç	 olarak,	 Thermal	Welding	 Sistem	 tiroidektomi	 operasyonunda	
hemostaz	açısından	güvenli	ve	efektif	bir	yöntemdir,	her	düzeydeki	hekim	tarafından	kolayca	
uygulanabilen,	geleneksel	yöntemlere	göre	daha	düşük	operasyon	süresi	ve	komplikasyon	
oranları	ile	ugulanabileceğini	söyleyebiliriz.	
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P22 
TIROID BEZINDE EKTOPIK KEMIK VE EKSTRAMEDÜLLER 
HEMATOPOEZIS OLUŞUMU: OLGU SUNUMU VE LITERATÜR 
INCELEMESI 

Sami	Akbulut,	Rıdvan	Yavuz,	Bülent	Akansu,	Nilgün	Söğütçü,	Zülfü	Arıkanoğlu,	
Murat	Başbuğ,	Yusuf	Yağmur
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç
Extramedüller	 hematopoezis(EMH)ve	Ektopik	 kemik	 dokusu	 (EKD),	 sırasıyla	 kemik	 ilği	
elemanlarının	ve	kemik	dokusunun	normal	lokalizasyonlarının	dışında	saptanması	şeklinde	
tanımlanır.	 Bu	 anormal	 yerleşim	 yerlerinden	 biri	 de	Tiroid	 glandıdır.Bu	 çalışmada	MNG	
sebebiyle	 tiroidektomi	yapılan	ve	patolojik	olarak	EMH	ve	EKD	saptanan	54	yaşında	bir	
olguyu	literatür	taraması	eşliğinde	sunmayı	amaçladık.	

Materyal ve Metod
Bu	çalışmada,	Tiroidektomi	materyalinde	EMH	ve	EKD	saptanan	54	yaşında	MNG’lı	bir	
hasta	 sunmayı	 amaçladık.	Ayrıca	 Pubmed	 ve	 Google	 Scholar	 veri	 tabanlarını	 kullanarak	
yaptığımız	 literatür	 taramasında	 histopatolojik	 olarak	 tiroidektomi	 spesimeninde	EMH	ve	
EKD	saptanan	13	hastanın	sunulduğu	toplam	12	çalışmayı	inceledik.

Bulgular
54	yaşında	bayan	hasta	boyun	şişliği	ve	boğaz	ağrısı	ile	kliniğimize	başvurdu.	Muayenede	
belirgin	MNG	saptanırken	kan	tetkiklerinde	anemisi	vardı.Hastaya	total	tiroidektomi	yapıldı.	
Patoloji	 raporu,	 tiroid	 glandında	EMH	ve	EKD	 şeklinde	 rapor	 edildi.Hastaya	 kemik	 iliği	
biyopsisi	planlandı.Fakat	hasta	kabul	etmedi.	Yaptığımız	literatür	çalışmasında	yaşları	28	ile	
82	arasında	değişen	12’si	kadın	ve	biri	erkek	olmak	üzere	toplam	13	hastanın	tiroid	glandında	
EMH	ve/veya	EKD	saptandığı	rapor	edilmiştir.	8	hastada	EMH,	4	hastada	EMH+EKD	ve	
bir	 hastada	 yalnızca	 EKD	 saptanmıştır.	 Bu	 hastaların	 6’sında	 tanı	 FNAC	 ile	 konulurken,	
3	hastada	 ise	FNAC	normal	şekilde	 rapor	edilmiştir.4	hastada	 ise	FNAC	yapılmamıştır.	7	
hastada	 soliter	 nodül	 saptanırken	 6	 hastada	MNG	 saptanmıştır.11	 hastanın	 özgeçmişinde	
bilinen	hematolojik	sorunu	yok	iken	2	hastanın	önceden	miyelofibrozis’li	olduğu	biliniyordu.

Sonuç
Nadiren	de	olsa	tiroid	glandı	ile	ilgili	histopatoloji	raporlarında	EMH	ve/veya	EKD	ifadelerine	
rastlanabilir.Bu	 durumda	 hastanın	 ayrıntılı	 öyküsü	 ve	 hematolojik	 durumu	 sorgulanmalı.	
Periferik	yayama	ve	kemik	iliği	biyopsisi	ile	altta	yatan	benign	veya	malign	bir	hematolojik	
hastalık	olup	olmadığı	tetkik	edilmelidir.
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P23 
TIROID TÜBERKÜLOZU: INATÇI BIR HASTALIĞIN YENIDEN 
DOĞUŞU MU?
 
Sami	Akbulut,	Nilgün	Söğütçü,	Zülfü	Arıkanoğlu,	Şule	Bakır,	Abdullah	Ülkü,	
Yusuf	Yağmur	 
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç
Tüberküloz	hastalığı(TBC)	vucudun	 tüm	bölümlerini	 etkilemesine	 rağmen	 tiroid	glandına	
lokalize	TBC	hastalığı	oldukça	nadirdir.	1893	yılından	bugüne	kadar	271	tiroid	TBC	olgusu	
rapor	edilmiştir.Bunların	bir	kısmı	sadece	tiroid	bezinde	(primer)	lokalize	iken	bir	kısmında	
ise	 beraberinde	 başka	 odaklarda	 da	 (sekonder)	 TBC	 saptanmıştır.Bu	 çalışmada	 kendi	
kliniğimizde	saptadığımız	7	tiroid	TBC	olgusunu	sunmayı	amaçladık.

Materyal ve Metod
2004	ile	2010	yılları	arasında	Diyarbakır	Devlet	Hastanesinde	herhangi	bir	sebeple	tiroidektomi	
yapılan	hastaların	patoloji	raporları	retrospektif	olarak	incelendi.	Patoloji	raporları	tekrardan	
incelenen	ve	tiroid	TBC	olduğu	konfirme	edilen	toplam	10	hastanın	dosyaları	ayrıntılı	olarak	
incelendi.	 Bu	 hastaların	 üç	 tanesi	 daha	 önceden	 olgu	 sunumu	 şeklinde	 yayınlandığı	 için	
çalışma	dışı	bırakılırken,	geriye	kalan	7	hasta	bu	çalışmaya	dahil	edildi.	

Bulgular
Bu	çalışmada	yaşları	30-60	arasında	değişen(mean=44.1±9.5	yıl)	 toplam	yedi	bayan	hasta	
retrospektif	 olarak	 incelendi.Hastaların	 4’ünde	 sadece	 boyun	 şişliği	 üçünde	 ise	 ek	 olarak	
nefes	darlığı	ve	yutma	güçlüğü	şikayeti	vardı.	MNG	saptanan	6	hastaya	total	tiroidektomi	
yapılırken	 soliter	 nodül	 saptanan	 bir	 olguya	 ise	 lobectomi	 yapılmıştı.	 Hastaların	 tümüne	
akciğer	grafisi,	PPD,	ESR,	balgam	kültürü	ve	kan	kültürü	yapıldı	ve	hiçbirinde	başka	TBC	
odağına	 rastlanmadı.	 Lobectomi	 yapılan	 hastaya	 6	 ay	 anti-TBC	 tedavi	 verilirken	 total	
tiroidektomi	yaplan	6	hasta	medikal	tedavisiz	takip	edildi.	6	ile	53	(37.3±18.6	ay)	aylık	izlem	
süresinde	hiç	bir	hastada	nüks	gelişmedi.

Sonuç
TBC	hastalığının	endemik	olduğu	bölgelerde,	tiroid	absesi	veya	nodüllerinin	ayırıcı	tanıları	
arasında	tiroid	TBC	olabileceği	unutulmamalıdır.	
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P24 
TIROIDEKTOMI SONRASI DREN KULLANIMI
 
Barış	Mantoğlu2,	Hasan	Altun1,	Aziz	Bora	Karip1,	Bülent	Kaya1,	Ahmet	Başkent1,	
Kemal	Memişoğlu1

 1 İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hastanesi Genel Cerrahi,  2 K. Maraş Afşin Devlet Hastanesi Genel Cerrahi. 

Amaç
Tiroid	 cerrahisi	 genel	 cerrahi	 pratiğinde	 en	 sık	 uygulanan	 endokrin	 ameliyattır.	 Cerrahi	
sonrası	dren	koymanın	gerekliliği	ve	faydaları	tartışmalıdır.	Bazı	çalışmalarda	dren	varlığının	
belirgin	 faydası	 gösterilemediği	gibi	 hastanede	kalış	 süresi	 ve	 cerrahi	 alan	 enfeksiyonuna	
yatkınlığı	arttırdığı	gösterilmiştir.	Cerrahın	dren	kullanımındaki	ana	beklentisi	oluşabilecek	
bir	kanamada	hastanın	solunum	sıkıntısına	girmeden	müdahalesini	yapabilmektir	fakat	gerek	
kullanılan	drenlerin	çapının	küçük	olması	gerekse	drenlerin	hematomla	süratle	tıkanması,	bu	
beklentiyi	boşa	çıkarmaktadır.

Materyal ve Metod
Hastanemizde	2009-2010	yılı	arası	yapılan	tiroid	ameliyatları	retrospektif	olarak	incelendi.	
Toplam	207	hastada,	ortalama	yaş	48,53	+/-	13,4167,	50	erkek	(ortalama	yaş	51,2	+/-14,5826)	
ve	157	kadın	(ortalama	yaş	47,68	+/-	12,9579)	bulundu.	138	hastaya	total,	27	hastaya	tek	taraf	
total	karşı	taraf	tamama	yakın	total,	36	hastaya	tek	taraflı	total	ve	5	hastaya	da	tamamlayıcı	
tiroidektomi	uygulanmıştı	.	169	hastaya	ameliyat	sahasına	dren	konulurken,	38	hastaya	dren	
konulmamıştı.	

Bulgular
Hastaların	7	tanesinde	tek	taraflı	vokal	kord	paralizisi	(%	3.38)	bir	tanesinde	bilateral	vokal	
kord	paralizisi	(%	0.48)	görüldü	tek	taraflı	VKP’in	yarısı	geçici	VKP	olarak	görüldü.	Dren	
konulmayan	 2	 hastada	 (%5,2)	 post	 op	 dönemde	 seroma	 oluşumu	 gözlendi	 ve	 ince	 iğne	
aspirasyonu	ile	tedavi	edildi.	Dren	konulan	169	hastanın	hastanede	ortalama	yatış	süresi	1,88	
+/-	1,33	gün,	dren	konulmayan	38	hastanın	hastanede	ortalama	yatış	 süresi	1,71	+/-	1,54	
gün	olarak	tespit	edildi	(p<0.05).	Opere	edilen	hiçbir	hastada	tiroid	yatağından	kanama	ve	
enfeksiyon	görülmedi.

Sonuç
Tiroid	 cerrahisi	 sırasında	 günümüzde	 halen	 dren	 kullanımı	 cerrahın	 beklentilerini	
karşılamaktan	 çok	 vazgeçilemeyen	 bir	 alışkanlık	 olarak	 karşımıza	 çıkmaktadır.	 Birçok	
çalışmada	 tiroid	 yatağına	 dren	 koymanın	 faydası	 gösterilememiş	 aksine	 dren	 kullanımına	
bağlı	 hastane	 yatış	 süresinde	 uzama	 ve	 dren	 kullanımına	 bağlı	 enfeksiyon	 oranlarında	
artış	 gösterilmiştir.	 Biz	 çalışmamızda	 dren	 kullanımının	 belirgin	 avantajını	 gösteremedik.	
Çalışmamızda	dren	kullanımının	hastanede	yatış	 süresini	 anlamlı	 olarak	 arttırdığını	 tespit	
ettik. 
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P25 
TIROIDEKTOMI SIRASINDA IYATROJENIK YARALANAN 
REKÜRREN LARINGEAL SINIRIN PRIMER ONARIMI
 
Hüseyin	Ciyiltepe1,	Anı	Cinpolat2,	Ayhan	Mesci1,	Gülbin	Arıcı3,	Ömer	Özkan2,	
Cumhur	Arıcı1 
1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi ABD,  
2 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Anabilim Dalı,  
3 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı 

Amaç
Tiroidektomi	 tüm	 dünyada	 yaygın	 olarak	 yapılan	 ve	 mortalitesi	 oldukça	 düşük	 olan	 bir	
ameliyattır	.	Bununla	birlikte,	uygulanan	cerrahi	yönteme	ve	deneyime	bağlı	olarak	morbiditesi	
değişmektedir	.	Kalıcı	rekürren	laringeal	sinir	hasarı,	yapılan	rezeksiyonun	genişliğine	göre	
değişir	ve	kalıcı	hasarla	ilgili	bildirilen	oranlar	%	0-5	arasındadır	.	Özellikle	total	tiroidektomi	
yapılan	olgularda	sinirin	disseke	edilmesiyle	bu	oranın	azaldığı	bildirilmiştir	

Materyal ve Metod
2009	Eylül	ile	2011	Mart	tarihleri	arasında	Akdeniz	Üniversitesi	Genel	Cerrahi	Kliniğinde	
toplam	301	tiroid	cerrahisi	yapılmıştır.	Bunların	32	si	tiroid	karsinomu	nedeniyle	tamamlayıcı	
tiroidektomi,	185	i	total	tiroidektomi,	57	si	lobektomi,	13ü	Hartley-Dunhill	prosedürü,	11i	
bilateral	 subtotal	 tiroidektomi	 ve	 3	 ü	 tek	 taraf	 subtotal	 tiroidektomi	 dir.	 301	 hastanın	 3	
tanesinde	iyatrojenik	tek	taraflı	laringeal	sinir	yaralanması	meydana	gelmiş	olup	intraoperatif	
Plastik,	Rekonstrüktif	ve	Estetik	Cerrahi	bölümü	 tarafından	eş	 zamanlı	 rekürren	 laringeal	
sinir	onarımı	yapıldı.	Sinir	onarımı	uc	uca	8/0	nonabsorbable	monofilaman	ethilon	sütür	ile	
yapıldı.	Postoperatif	dönemde	hastalara	metil	prednizolon	tedavisi	verildi.	

Bulgular
Sinir	onarımı	yapılan	hastalardan	bir	tanesi	toksik	multinodüler	guatr	nedeniyle	opere	edildi.
(57,E,YK)	Ancak	 postoperatif	 dönemde	 hasta	 takipten	 çıktı.	 Onarım	 yapılan	 diğer	 hasta	
nüks	toksik	multinodüler	guatr	nedeniyle	opere	edildi.	(53,K,AK).	Postoperatif	üçüncü	ayda	
yapılan	 nazal	 endoskopide	 vokal	 kord	 hareketlerinin	 doğal	 olduğu	 ve	 hastanın	 ameliyat	
sonrası	gelişen	ses	kısıklığının	düzeldiği	izlendi.	Üçüncü	hasta	ise	(37Y,K,AY)	nüks	toksik	
multinodüler	guatr	nedeniyle	opere	edildi.	Onarım	1	ay	önce	yapılmış	olması	nedeniyle	vokal	
kord	muayenesi	henüz	yapılmadı.	

Sonuç
Tiroidektomi	 sırasında	 iyatrojenik	 olarak	 yaralanan	 rekürren	 laringeal	 sinir	 onarımı	 için	
çeşitli	teknikler	denenmiştir.	Eş	zamanlı	sinir	onarımının	hastalar	için	bir	şans	olduğunu	ve	
denenmesi	gereken	bir	yöntem	olduğunu	düşünmekteyiz.	
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P26 
NADIR GÖRÜLEN BIR OLGU: TIROIDIN DIFFÜZ 
LIPOMATOZISI 
 
Ebubekir	Gündeş,	Tevfik	Küçükkartallar,	Murat	Çakır,	Ahmet	Tekin,	Ali	Bal,	
Faruk Aksoy 
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

Amaç
Tiroidin	 diffüz	 lipomatosisi	 oldukça	 nadir	 görülür.	 Dhayagaude’nin	 1942	 yılındaki	 ilk	
tarifinden	bugüne	kadar	birkaç	vaka	bildirilmiştir.	Yağ	hücreleri	pankreas,	timus	ve	paratiroid	
gibi	endokrin	organlarda	görülebilir.	Tiroid	bezinde	ise	nadiren	kapsül	ve	vasküler	yapılar	
etrafında	görülebilir.	Total	tiroidektomi	sonrası	çok	nadir	görülen	tiroidin	diffüz	lipomatosisi	
tespit	edilen	bir	hastayı	sunmak	istedik.

Materyal ve Metod
43	yaşındaki	 erkek	 hasta	 nefes	 darlığı	 ve	 boyunda	 şişlik	 şikayetleriyle	 başvurdu.	Yapılan	
tetkiklerin	 sonucunda	 tiroidektomiye	 karar	 verildi	 ve	 hastaya	 total	 tiroidektomi	 yapıldı.	
Histolojik	incelemede	tiroide	ait	doku	parçalarında	geniş	alanlarda	birleşen	gruplar	halinde	
matür	lipositler	izlenmesi	nedeniyle	tiroid	bezinin	diffüz	lipomatozisi	olarak	rapor	edildi.	

Bulgular
Yağ	hücreleri	pankreas,	timus	ve	paratiroid	gibi	endokrin	organlarda	rastlanan	lipomatozis	
tiroid	 bezinde	 nadiren	 kapsül	 ve	 vasküler	 yapılar	 etrafında	 görülebilir.	 Embriyonik	 tiroid	
bezinde	 yağlı	 doku	 bulunabilir.	 Tiroid	 bezi	 ve	 boyun	 mezodermal	 yapılarının	 gelişim	
esnasındaki	yakın	ilişkisinden	dolayı	matür	yağ	dokusunun	tiroid	bezi	anterior	subkapsüler	
alandaki	kan	damarları	etrafında	görülmesi	nadir	değildir.	Ancak	matür	yağ	dokusu	 tiroid	
bezinin	 santral	 kesimindeki	 foliküller	 arasında	 görülmesi	 oldukça	 nadirdir.	Tiroid	 de	 yağ	
varlığı	ile	karakterize	nadir	birkaç	durum	tarif	edilmiştir.	Bunlar	tirolipoma	(adenolipoma),	
tirolipomatozis	(tiroidin	diffüz	lipomatozisi)	ve	heterotopik	yağ	dokusudur.	Histolojik	olarak	
tirolipoma,	fibröz	bir	kapsül	ile	çevrili	yağ	içeren	tiroid	folikül	adenomudur.	Tirolipomatozis	
ise	 tiroid	 stromasında	yaygın	yağ	 infiltrasyonu	 ile	karakterizedir.	Genel	olarak	yağ	 içeren	
tiroid	 lezyonları	 iki	 gruba	 ayrılmıştır;	 birincisi	 yağ	 doku	 içeren	 tiroid	 neoplazmları	
(papiller	 karsinom,	 foliküler	 adenom,	 invaziv	 foliküler	 karsinom),	 diğeri	 yağ	doku	 içeren	
non-neoplastik	 (amiloid	 guatr,	 non-neoplstik	 tiroidit,	 tiroid	 atrofisi,	 graves	 hastalığı)	 gibi	
durumlardır.	İnce	iğne	aspirasyon	biyopsisinde	folikül	hücreleri	ile	beraber	yağ	hücrelerinin	
görülmesi	operasyon	öncesi	tanıda	yardımcı	olabilir.	

Sonuç
Tiroidin	diffüz	lipomatozisi	çok	nadir	görülmektedir.	Literatürde	olgu	sunumlarıyla	sınırlıdır.	
Tirod	 parankiminde	 ve	 tiroid	 lezyonlarında	 yağ	 dokusunun	 neden	 olduğu	 tam	 olarak	
bilinmemektedir.	Bu	hastalığın	oluşum	mekanizması	ve	doğal	seyri	hakkında	tam	bir	bilgi	
edinebilmek	için	daha	çok	vakalara	ihtiyaç	duyulmaktadır.	



5.	Ulusal	Endokrin	Cerrahi	Kongresi

180

P27 
INCE IĞNE ASPIRASYON BIYOPSI SONUCU FOLIKÜLER 
NEOPLAZI OLARAK RAPORLANAN HASTALARDA 
KARŞILAŞILAN TANI GÜÇLÜKLERI
 
Aykut Soyder,	Uğur	Açıkalın,	Serdar	Özbaş,	Hakan	Erpek,	Hedef	Özgün,	
Pars	Tunçyürek,	M.	Hakan	Çevikel,	Şükrü	Boylu 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Amaç
Foliküler	neoplazi	(FN)	terimi	tiroid	folikül	epitelinden	köken	alıp	foliküler	gelişim	gösteren	
benign	ve	malign	 lezyonları	kapsar.	Foliküler	neoplazi	 tanımı	 içerisinde	foliküler	adenom	
(FA)	ve	foliküler	karsinomların	(FK)	kendi	aralarındaki	ayırıcı	tanı	güçlüğü	yanı	sıra	aslında	
neoplastik	bir	süreç	olmayan	adenomatöz	nodüller	de	(AN)	benzer	görünümleriyle	doku	ve	
sitolojik	materyalde	ayırıcı	tanıda	sorun	yaratmaktadır.	İnce	iğne	aspirasyon	biyopsi	sonucu	
(İİAB)	FN	gelen	olguların	yaklaşık	%20’sinde	histopatoloji	sonucu	FK	olarak	gelmektedir.	
Çalışma	serimizde	İİAB	sonucu	foliküler	neoplazi	olarak	raporlanan	olguların	histopatolojik	
sonuçları	ile	karşılaştırılarak	malignite	oranlarının	belirlenmesi	amaçlandı.

Materyal ve Metod
Kliniğimizde	Mart	1997	-	Şubat	2011	yılları	arasında	tiroid	bezi	patolojisi	nedeniyle	İİAB	
uygulanan	ve	sonucu	FN	olarak	raporlanan	42	hastaya	ait	veriler	retrospektif	olarak	incelendi.	
Bu	hastalara	ait	histopatoloji	sonuçları	ile	karşılaştırılarak	malignite	oranları	belirlendi.

Bulgular
Operasyon	öncesi	İİAB	sonucu	FN	olarak	raporlanan	42	hastanın	ameliyat	sonucu	yapılan	
histopatolojik	incelemesinde;	34	olguda	(%80.9)	FA	ve	kolloid	nodül,	8	olguda	(%19)	ise	
karsinom	 [4	 olguda	 (%9.5)	 foliküler	 karsinom,	 3	 olguda	 (%7.1)	 papiller	 karsinom	 ve	 1	
olguda	(%2.3)	papiller	karsinom	foliküler	varyant]	olduğu	tespit	edildi.

Sonuç
Foliküler	 lezyonların	 değerlendirilmesinde	 ince	 iğne	 aspirasyon	 biyopsilerinin	 duyarlılığı	
düşüktür.	Operasyon	öncesi	 değerlendirmede	 İİAB	sonucu	FN	gelen	hastalarımızdaki	FK	
oranları	literatürde	bildirilen	rakamlarla	aynıdır.	
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P28 
GRAVES HASTALIĞINA EŞLIK EDEN HIPOAKTIF NODÜL 
VARLIĞINDA RASTLANTISAL MALIGNITE GÖRÜLME ORANI 

Aykut Soyder,	Eyüp	Murat	Yılmaz,	Serdar	Özbaş,	M.	Hakan	Çevikel,	
Pars Tunçyürek
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Amaç
Graves	hastalığına	eşlik	eden	diferansiye	tiroid	kanserlerinin	klinik	seyirlerinin	daha	agresif	
olacağı	 yönündeki	 tartışmalar	 halen	 devam	 etmektedir.	 Graves	 hastalığı	 zemininde	 tiroid	
nodülü	görülme	insidansının	genel	popülasyona	göre	%3.2-4.7	ve	tiroid	kanser	insidansının	
da	%1.1-3.9	oranında	arttığı	gösterilmiştir.	Palpe	edilebilen	tiroid	nodüllerinde	malignite	oranı	
genel	popülasyonda	yaklaşık	%5	veya	daha	azdır.	Graves	hastalığında	ise	bu	oran	literatürde	
bildirilen	 %2.3-45.8	 arasında	 değişmektedir.	 Bu	 çalışmanın	 amacı	 hipoaktif	 nodülün	
eşlik	 ettiği	Graves	 hastalığı	 nedeniyle	 cerrahi	 tedavi	 uygulanan	 hastalarda,	 histopatolojik	
değerlendirme	sonucunda	rastlantısal	malignite	oranlarının	belirlenmesidir.

Materyal ve Metod
Kliniğimizde	 mart	 1997	 –	 şubat	 2011	 yılları	 arasında	 herhangi	 bir	 tiroid	 bezi	 patolojisi	
nedeniyle	cerrahi	girişim	uygulanan	964	hastanın	tedavi	kayıtları	incelendi.	Operasyon	öncesi	
değerlendirmede	Graves	hastalığı	tanısı	alan	ve	cerrahi	tedavi	uygulanan	olgular	çalışmaya	
alındı.	Ameliyat	öncesi	değerlendirmede	Graves	hastalığı	zemininde	hipoaktif	nodül	varlığı	
tespit	edilen	ve	edilemeyen	olguların	histopatoloji	raporları	incelenerek;	rastlantısal	malignite	
oranları	değerlendirildi.	Operasyon	öncesi	görüntüleme	yöntemleri	ve	ince	iğne	aspirasyon	
biyopsisinin	(İİAB)	tanıdaki	önemi	değerlendirilmeye	çalışıldı.

Bulgular
On	 yıldan	 daha	 uzun	 bir	 süreyi	 kapsayan	 klinik	 serimizde	 964	 hastaya	 farklı	 tiroid	 bezi	
patolojileri	nedeniyle	tiroidektomi	uygulanmıştır.	Olguların	82’sinde	(%8.5)	Graves	hastalığı	
nedeniyle	 cerrahi	 tedavi	 uygulanmıştır	 ve	 tercih	 edilen	yöntem	hastaların	%89’unda	 total	
tiroidektomidir.	Bu	seride	Graves	hastalığına	eşlik	eden	malignite	oranı	%7.3’tür	(6	olgu).	
Bu	 olgulardan	 pre-operatif	 değerlendirmede	 nodül	 saptanmayan	 3’ünde	 (%7.5)	malignite	
görülürken;	 operasyon	 öncesi	 değerlendirmede	 hipoaktif	 nodül	 saptanan	 3	 (%7.1)	 olguda	
malignite	saptanmıştır.	

Sonuç
Graves	hastalığı	nedeniyle	 tedavi	planı	yapılırken	eşlik	eden	 tiroid	nodülü	varlığı	 sıklıkla	
cerrahi	tedavi	lehine	yorumlanır.	Ancak	literatürde	bildirilen	ve	bizim	serimizde	ortaya	çıkan	
sonuca	göre	tiroid	kanseri	oranında	belirgin	bir	artış	gözükmemektedir.	Bu	çalışmadan	çıkan	
önemli	 bir	 diğer	 sonuç	 da	 rastlantısal	malignite	 oranlarının	 pre-operatif	 değerlendirmede	
nodül	saptanan	ve	saptanmayan	grupta	birbirine	yakın	değerler	olmasıdır.	
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P29 
MULTINODÜLER VE TOKSIK MULTINODÜLER GUATR TANILI 
HASTALARDA MALIGNITE GÖRÜLME ORANLARI
 
Aykut Soyder,	Berke	Manoğlu,	Serdar	Özbaş,	Şükrü	Boylu,	M.	Hakan	Çevikel,	
Hakan	Erpek,	Ali	Doğan	Bozdağ,	Ahmet	Ender	Demirkıran 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Amaç
İyot	eksikliği	olan	bölgelerde	ve	yaş	ilerledikçe	tiroid	nodülü	sıklığı	artmaktadır.	Çalışmalar	
malignite	görülme	sıklığının	soliter	ve	multinodüler	guatrlarda	benzer	olduğunu	ve	%3.5-
5	 arasında	 değiştiğini	 göstermektedir.	 Ancak	 mikrokanser	 görülme	 oranı	 %20’ye	 kadar	
yükselebilmektedir.	 Sıcak	 (hiperaktif)	 nodülde	 (toksik	 adenom)	 ve	 toksik	 multinodüler	
guatrda	ise	kanser	ihtimalinin	daha	düşük	olduğu	genel	olarak	kabul	edilir	(yaklaşık	olarak	
%1).	Çalışma	serimizde	multinodüler	(MNG)	ve	toksik	multinodüler	guatr	(TMNG)	tanıları	
nedeniyle	ameliyat	edilen	hastaların	histopatoloji	raporları	incelendi	ve	rastlantısal	malignite	
oranlarının	belirlenmesi	planlandı.	

Materyal ve Metod
Kliniğimizde	 Mart	 1997-	 Şubat	 2011	 yılları	 arasında	 tiroid	 bezi	 patolojisi	 nedeniyle	
tiroidektomi	uygulanan	964	hastaya	ait	veriler	retrospektif	olarak	incelendi.	Bu	hastalardan	
MNG	ve	TMNG	tanıları	nedeniyle	ameliyat	edilenlere	ait	histopatoloji	raporlarında	rastlantısal	
saptanan	maligniteler	ve	papiller	mikrokanser	oranları	literatür	bilgileriyle	karşılaştırıldı.

Bulgular
Hastaların	457’si	(%47.4)	MNG	ve	187’si	(%19.3)	TMNG	tanısıyla	ameliyat	edilmişlerdir.	
Bu	olguların	hiçbirinde	operasyon	öncesinde	malignite	lehine	bir	değerlendirme	olmamıştır.	
Rastlantısal	malignite	oranı	MNG	için	%4.1(19	olgu)	[Papiller	karsinom	13	(%2.8),	foliküler	
karsinom	3	(%0.6),	hürthle	hücreli	karsinom	1	(%0.2),	medüller	karsinom	1	(%0.2),	onkositik	
karsinom	1	(%0.2)]ve	TMNG	için	%1.6’dır	(3	olgu)	[papiller	karsinom	1	(%0.5),	foliküler	
karsinom	1	(%0.5),	medüller	karsinom	1	(%0.5)].	Mikrokanser	oranları	ise	sırasıyla	MNG	
için	4	olgu	(%.0.8)	ve	TMNG	için	2	olgudur	(%1).	

Sonuç
Literatürde	de	belirtildiği	üzere	MNG’da	rastlantısal	malignite	oranı	TMNG’da	görülenden	
daha	fazladır.	TMNG	olgularında	cerrahi	tedaviye	karar	vermede,	malignite	riskinin	çok	da	
yüksek	olmadığı	dikkate	alınmalıdır.	
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P30 
GRAVES HASTALIĞINA BAĞLI TEK TARAFLI EKZOFTALMUS: 
BIR OLGU
 
Turgay	Şimşek1,	Nihat	Zafer	Utkan1,	Berrin	Çetinarslan2,	Nuh	Zafer	Cantürk1

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı. 

Amaç
Graves	hastalığının	en	sık	ekstratiroidal	belirtisi	troid	ilişkili	orbitopatinin	(TİO)	görülmesidir.	
Tiroid	hastalıklarına	sekonder	orbital	tutulum	genellikle	bilateral	olup	%	10-15	vaka	asimetrik	
olabilir.	Asimetrik	 ekzoftalmili	 hastalar	 özellikle	 ötiroid	 olduklarında	 yanlış	 tanı	 alabilir	
veya	tanı	koymak	için	orbital	inceleme	gibi	gereksiz	ek	testlere	ihtiyaç	duyulabilir.	Biz	bu	
olgumuzla	asimetrik	ekzoftalmili	her	vakanın	ayırıcı	tanısında	tiroide	bağlı	orbitopatinin	akla	
gelmesi	gerektiğini	hatırlatarak	literatüre	katkıda	bulunmak	istedik.	

Bulgular
Olgu	 sunumu:	 30	 yaşında	 erkek	 hasta	 yaklaşık	 bir	 yıldır	 devam	 eden	 ellerde	 titreme,	
sinirlilik,	tahammülsüzlük,	aşırı	kilo	kaybı	ve	tek	taraflı	gözün	normale	göre	dışarıda	olması	
şikayetleriyle	 başvurdu.	 Fizik	 muayenede	 tiroid	 bezi	 bilateral	 diffüz	 büyümüş,	 yumuşak	
olarak	palpe	edildi	ve	sağ	tarafta	ekzoftalmisi	mevcuttu.	TSH	<	0.05,	sT4	>70,	Anti	TPO	
343,	Anti	TG	130	olan	hasta	bir	yıl	propiltiourasil	kullanmış.	Ultrasonografisinde	tiroid	lobu	
ve	isthmus	normalden	büyük,	tiroid	sintigrafisinde	ise	tiroid	bezi	diffüz	hiperplazik	olarak	
rapor	 edildi.	 Hasta	 ekzoftalmometrik	 ölçümleri	 yapılarak	 multidisipliner	 konseyimizde	
değerlendirildi.	Total	 tiroidektomi	yapılmasına	karar	verildi.	Patolojisi	diffüz	guatr	olarak	
raporlandırılan	hasta	postoperatif	12.	ayında	olup	endokrinolojinin	 takibi	altında	herhangi	
bir	problemi	bulunmamaktadır.

Sonuç
Tartışma:	Tiroid	 ilişkili	orbitopati	hem	yağ	doku	hem	de	ekstraoküler	kasları	 tutan	orbital	
inflamasyon	ile	karakterize	otoimmün	hastalıktır.	Asimetrik	ekzoftalmusun	diğer	sebepleri	
orbital	 tümör,	 fasiyal	 travmadır.	 Perrild	 ve	 arkadaşları	 bilgisayarlı	 tomografi	 gibi	 tanısal	
görüntüleme	 yöntemlerini	 unilateral	 ekzoftalmuslu	 hastalarda	 maligniteleri	 elemek	 için	
önermişlerdir.	Kendler	ve	arkadaşlarına	göre	Graves	orbitopatisi	genç	kadınlarda	erkeklere	
oranla	 3	 kat	 daha	 sık	 görülür	 ancak	 erkeklerde	 ve	 50	 yaşın	 üstünde	 özellikle	 de	 sigara	
içenlerde	 daha	 şiddetli	 seyretmektedir.	 TİO	 unilateral	 olanı	 bilaterale	 göre	 daha	 benign	
olmayıp	erken	prezentasyon	şeklide	değildir.	Klinik	olarak	tek	taraflı	veya	asimetrik	graves	
orbitopatisi	yaygındır	ve	yanlış	tanıya	veya	gereksiz	testlere	neden	olabilir.	Bizim	vakamızda	
olduğu	gibi	asimetrik	ekzoftalmili	her	vakanın	ayırıcı	tanısında	tiroide	bağlı	orbitopati	akla	
gelmelidir.	Graves	oftalmopatisinde	genellikle	kortikosteroidler	kullanılır,	cevep	alınamazsa	
siklosporin,	orbital	dekompresyon	ve	radyoterapi	denenebilir.
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P31 
ILK BULGUSU METASTAZ OLAN FOLLIKÜLER TIROID 
KARSINOMU- OLGU SUNUMU
 
Turgay	Şimşek1,	Nuh	Zafer	Cantürk1,	Zeynep	Cantürk3,	Nihat	Zafer	Utkan1,	
Yeşim	Gürbüz3,	İrem	Özöver3

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı,  3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Amaç
Folliküler	 tiroid	 karsinomu	 genellikle	 mükemmel	 bir	 uzun	 dönem	 prognoz	 ve	 vasküler	
invazyon	eğilimi	olan	benign	klinik	gidişe	sahiptir.	En	sık	akciğer	ve	kemiğe	metastaz	yapar.	
Biz	 ilk	 bulgusu	 metastaz	 olan	 folliküler	 tiroid	 karsinomu	 vakamız	 ile	 literatüre	 katkıda	
bulunmak	istedik.

Bulgular
Olgu	 Sunumu:	Beş	 aydır	 el	 ve	 ayaklarında	 uyuşma,	 duyu	 ve	 kuvvet	 kaybı	 şikayetleriyle	
başvuran	 62	 yaşında	 bayan	 hastanın	 yapılan	 tetkiklerinden	 torakal	 manyetik	 rezonans	
görüntülemede	 T5	 vertebra	 korpusunda	 spinal	 kordda	 kompresif	 myelopatiye	 neden	
olan	 kitle	 lezyon	 tespit	 edildi.	 Kitle	 eksizyonu	 yapılan	 hastanın	 patolojisi	 morfolojik	 ve	
immünohistokimyasal	bulguları	ile	tiroid	karsinom	metastazı	ile	uyumlu	olarak	değerlendirildi.	
Boyun	ultrasonografisinde	 tiroid	sağ	 lobda	en	büyüğü	8	mm	sol	 lobda	15	mm’lik	multipl	
nodülleri	 olan	 hasta	 multidisipliner	 endokrinoloji	 konseyimizde	 değerlendirildi	 ve	 total	
tiroidektomi	yapılmasına	karar	verildi.	Postoperatif	patolojisi	kendi	kapsülünü	infiltre	etmiş	
mikrofollikül	yapılar	oluşturmuş	karsinom	olarak	 rapor	edildi.	Tümör	çapı	1,6	cm,	 tümör	
kendi	kapsülünü	invaze	etmekte,	çevre	tiroid	dokusunda	kolonize	olmakta	idi.	Postoperatif	
tüm	vücut	kemik	sintigrafisinde	Th	6-7.	vertebralar,	sol	sakroiliak,	sağ	ramus	pubis	bölgesinde	
metastaz	ile	uyumlu	bulgular	rapor	edildi.	Postoperatif	RAİ	tedavisi	olan	hastanın	6	aylık	
takiplerinde	bir	problemi	bulunmamaktadır.

Sonuç
Tartışma:	 İyi	 diferansiye	 folliküler	 tiroid	 karsinomu	 histolojik	 olarak	 hafif	 anaplazi	 olsa	
da	olmasa	da	normal	 izlenen	 tiroid	folliküllerinin	yapısındadır.	Genellikle	 folliküler	 tiroid	
karsinomu	 agresif	 olmayan	 bir	 tümördür,	 10	 yıllık	 survi	 %	 80-95’dir.	 Bununla	 birlikte	
uzak	 metastaz	 varlığında	 survi	 hızı	 10	 yıl	 sonra	 %	 40’a	 düşer.	 Metastazlar	 sıklıkla	 ilk	
semptomlara	neden	olur.	Metastatik	folliküler	tiroid	karsinomuna	sitolojiyle	tanı	konulduğu	
nadir	raporlanmıştır.	Bizim	vakamızda	da	ilk	bulgu	olan	metastatik	kitle	lezyona	eksizyonel	
biyopsi	yardımıyla	tanı	konabilmiş	ve	primer	patolojiye	bu	yolla	ulaşılabilmiştir.	
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P32 
TIROID MALIGNITELERININ OPERASYON ÖNCESI 
SAPTANMASINDA INCE IĞNE ASPIRASYON BIYOPSISININ 
YERI 

Özlem	Gür1,	Mehmet	Hacıyanlı1,	Erdem	Sarı1,	Cengiz	Tavusbay1,	Arzu	Avcı2,	
Hüdai Genç1

 1 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği,  2 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği. 

Amaç
Tiroid	 kanseri	 son	 yıllarda	 genel	 cerrahi	 kliniklerinde	 sık	 rastlanan	maligniteler	 arasında	
yer	 almaktadır.	 Tiroid	 kanserinin	 önceden	 tespit	 edilmesi,	 yapılacak	 ameliyatın	 çeşidini	
planlamada	 önemli	 bir	 yer	 tutmaktadır.	 Bu	 hastalarda	 operasyon	 öncesi	 tetkiklerin	 en	
önemlilerinden	 biri	 ince	 iğne	 aspirasyon	 biyopsisidir	 (İİAB).	Biz	 bu	 çalışmada	 İİAB	 nin	
tiroid	malignitelerini	saptamadaki	etkinliğini	saptamayı	amaçladık.

Materyal ve Metod
Kliğimizde	2006-2010	yılları	arasında	guatr	nedeniyle	opere	edilen	ve	operasyon	öncesinde	
İİAB	uygulanan	429	hasta	çalışmaya	dahil	edildi.	Bu	hastaların	yaş	ve	cinsiyetleri	belirlendi.	
Preoperatif	dönemdeki	İİAB	sonuçları,	benign,	malign	ya	da	kuşkulu	sitoloji	olarak	3	gruba	
ayrıldı.	 Sonucu	 yetersiz	materyal	 olarak	 gelen	 17	 hasta	 çalışma	dışı	 bırakıldı.	Operasyon	
sonrasındaki	patolojileri	ise	benign	ya	da	malign	olarak	ayrıldı.	Elde	edilen	sonuçlara	göre	
İİAB	nin	özgüllük,	duyarlılık,	pozitif	doğruluk	değeri,	negatif	doğruluk	değeri	ve	tanı	değeri	
hesaplandı.

Bulgular
Çalışmaya	 dahil	 edilen	 412	 hastanın	 339’u	 kadın	 (%82.3),	 73’ü	 erkekti	 (%17.7)	 ve	 yaş	
ortalaması	 51.3	 olarak	 bulundu	 (18-87).	 İİAB	 sonuçları	 301	 hastada	 benign	 (%73.1),	 29	
hastada	malign	(%7.0)	ve	82	hastada	(%19.9)	kuşkulu	sitoloji	olarak	rapor	edildi.	Hastalara	
bilateral	total	tiroidektomi,	tek	taraflı	total	tiroidektomi,	tek	taraflı	total	diğer	tarafa	near	total	
tiroidektomi	 ya	 da	 bilateral	 total	 tiroidektomi+boyun	 diseksiyonu	 ameliyatları	 uygulandı.	
Ameliyat	sonrası	patoloji	sonuçları	304	hastada	nodüler	hiperplazi	ya	da	tiroidit	olarak	rapor	
edildi	(%73.8).	Papiller	karsinom	95	hastada	(%23.1),	folliküler	karsinom	7	hastada	(%1.7)	
ve	medüller	karsinom	6	hastada	(%1.5)	saptandı.	Malignite	saptanan	hastalar	cinsiyet	ve	yaşa	
göre	değerlendirildiğinde	kadın	hastalarda	malignite	 oranının	 anlamlı	 olarak	 fazla	olduğu	
görüldü	(p<0.05).	İİAB	nin	tanı	değerlerine	bakıldığında	özgüllük	%89.8,	duyarlılık	%58.3,	
pozitif	 doğruluk	 oranı	%67.0,	 negatif	 doğruluk	 oranı	%14.1	 ve	 tanı	 değeri	%81.5	 olarak	
bulundu.

Sonuç
Sonuç	olarak	nodüler	guatr	nedeniyle	tiroidektomi	planlanan	hastalarda	yapılacak	olan	İİAB	
nodülün	malign	olup	olmadığını	gösterme	yönünde	değerli	bir	yöntemdir.	İİAB,	muayeneye	
ve	 görüntülemeye	 ilave	 olarak	 operasyon	 öncesinde	 hastalara	 uygulanmalıdır	 kanaatine	
varıldı.
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P33
TIROID FOLIKÜLER KANSERLERI

Mehmet	Erikoğlu,	Bayram	Çolak,	Faruk	Aksoy
Selçuk Üniversitesi Meram tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

Amaç
Folliküler	 karsinom,	 papiller	 tiroid	 karsinomundan	 sonra	 tiroidin	 ensık	 görülen	 ikinci	
karsinomudur	 (%5–10).	 İnce	 iğne	 aspirasyon	 biyopsisi	 (İİAB)	 ile	 tanı	 konulması	 zordur.	
Çünkü	 karsinom	 denilebilmesi	 için	 kapsül	 veya	 damar	 invazyonunun	 gösterilmesi	
gerekmektedir.	Bu	nedenle	tanı	operasyon	sonrası	konabilmektedir.		

Materyal ve Metod
2006-2011	yılları	arasında	bölümümüzde	tespit	edilen	foliküler	kanser	olguları	retrospektif	
olarak	değerlendirildi.	Hastaların	5’i	de	bayan	hastaydı.	Yaş	ortalaması	36	(27-	44)	idi.

Bulgular
Hastaların	operasyon	incesi	ince	iğne	aspirasyon	biyopsisi	(İİAB)	sonucu	değerlendirildiğinde	
birinde	 malign	 sitoloji	 birinde	 ise	 foliküler	 neoplazi	 saptandı.	 Hastaların	 hepsine	 total	
tiroidektomi	uygulanmış	idi.		Hastaların	operasyon	sonrası	patolojileri	değerlendirildiğinde	
hepsinde	 foliküler	kansere	ek	olarak	multinodüler	guatr	 saptanmış	 idi.	Operasyon	 sonrası	
uzak	metastaz	tespit	edilmedi.	

Sonuç 
Tartışma:	Folliküler	neoplazi	kapsamında	folliküler	adenom	ve	 folliküler	kanserler	vardır.	
İİAB	de	folliküler	neoplazi	olarak	bildirilen	hastaların	folliküler	kanser	olma	olasılığı	%20	
dir.	 Genellikle	 lenfatik	 yolla	 yayılım	 göstermediklerinden,	 metastatik	 lenf	 nodları	 tespit	
edilmedikçe	boyun	diseksiyonu	yapılmasına	gerek	yoktur.	
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P34
MEDÜLLER TIROID KANSERI

Mehmet	Erikoğlu,	Bayram	Çolak,	Faruk	Aksoy,	Adnan	Kaynak
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Amaç
Medüller	tiroid	ca,	tiroidin	nadir	görülen	malign	neoplazmıdır.	Tüm	tiroid	kanserlerinin	%3-
10’unu	oluşturur.	Genellikle	40	yaşın	üstünde	görülür,	hemen	her	zaman	soliterdir.	Kalsitonin	
salgılayan	parafolliküler	C	hücrelerinden	kaynaklanırlar.	

Materyal ve Metod
2006–2011	yılları	arasında	servisimizde	yapılmış	olan	tiroidektomi	sonrası	Medüller	tiroid	
kanseri	saptanan	5	olgu	retrospektif	olarak	incelendi.	

Bulgular
Hastaların	4’ü	kadın,	1	tanesi	erkek	ve	yaş	ortalaması	64	idi.	Yapılan	ince	iğne	aspirasyon	
biyopsileri	(İİAB)	değerlendirildiğinde	1	hastada	folliküler	neoplazi	tespit	edildi.	USG’	de	
lezyonlar	MNG	ve	soliter	nodüler	guatr	olarak	tanımlanmıştı.	3	hastaya	total	tiroidektomi,	
2	hastaya	da	total	tiroidektomiye	ek	olarak	santral	ve	lateral	boyun	diseksiyonu	yapılmıştı.	
Olguların	 üçü	MNG	 ile	 birliktelik	 göstermekteydi.	Olgularda	 operasyon	 öncesi	 dönemde	
medüller	 kanseri	 düşündüren	 bulgu	 saptanmadığı	 için	 hastaların	 tanısı	 operasyon	 sonrası	
konmuştur.	Operasyon	sonrası	multiple	endokrin	neoplazi	ilişkisi	tespit	edilmedi.	Hastalardan	
ikisine	operasyon	sonrası	metastatik	lenf	nodu	saptanması	üzerine	lateral	boyun	diseksiyonu	
uygulanmıştır.	

Sonuç
Tartışma:	 Medüller	 tiroid	 kanserinin	 preoperatif	 tanısının	 konması	 önemlidir.	 Lenf	 nodu	
metastazı	sık	olduğundan	dolayı	preoperatif	dönemde	tanı	konan	hastalara	boyun	diseksiyonu	
eklenmelidir. 



5.	Ulusal	Endokrin	Cerrahi	Kongresi

188

P35 
BENIGN VE MALIGN TIROID HASTALIKLARINDA BAZI 
SITOKIN DÜZEYLERININ VE VEGF GEN POLIMORFIZMININ 
ARAŞTIRILMASI
 
Özgen	Avcı1,	Nuh	Zafer	Cantürk1,	Turgay	Şimşek1,	Zeynep	Cantürk2,	Mustafa	Baki	
Çekmen3,	Emel	Ergül4,	Mustafa	Dülger1

 1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı,  3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı,  4 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı. 

Amaç
Tiroid	 hastalıkları	 gibi	 pekçok	 hastalıkta	 etyopatogenez	 araştırmalarında	 sitokinler	 çok	
sık	 kullanılmıştır.	 Literatür	 taraması	 çeşitli	 sitokinlerin	 tiroid	 hastalıklarıyla	 ilişkileri	
olduğunu	düşündürmektedir.	Bu	çalışmada	tiroid	hastalıklarında	ve	özellikle	tiroid	papiller	
karsinomlarının	etyopatogenezinde	rol	alabileceği	düşünülen	nitrik	oksit,	TNF-alfa,	endotelin	
(ET-1),vasküler	 endotelial	 growth	 faktör	 (VEGF)	 ve	 interlökin	 8’in	 plazma	 düzeylerinin	
ölçülmesi	ve	farklı	tiroid	hastalık	gruplarındaki	rollerini	ortaya	koymayı	amaçladık.	Ayrıca	
tiroid	hastalıklarıyla	ilişkili	VEGF	gen	polimorfizminin	olup	olmadığını	da	araştırmak	istedik.

Materyal ve Metod
Bu	 araştırma	 için	 gerekli	 olan	 kan	 örnekleri,	 mayıs	 2008-eylül	 2009	 tarihleri	 arasında	
servisimizde	yatan	tiroid	hastalığı	tanısı	almış	fakat	henüz	cerrahi	tedavi	uygulanmamış	40	
multinodüler	guatr,	40	toksik	multinodüler	guatr,	40	tiroid	papiller	karsinomlu	hastadan	ve	
40	normal	sağlıklı	gönüllülerden	alındı.	Alınan	örnekler	hastanemiz	merkez	laboratuvarında	
ve	Tıbbi	Biyoloji	Anabilim	Dalı	 laboratuvarında	değerlendirildi.	Hastalara	ait	demografik	
veriler	derlenip	topalandı.	

Bulgular
Hasta	ve	kontrol	grubuna	ait	verilerin	karşılaştırılması	neticesinde	nitrik	oksit	düzeyinin	papiller	
karsinom	olgularında	yüksek	olduğu	ancak	bu	yüksekliğin	sadece	toksik	multinodüler	guatr	
tanısı	almış	olgulardaki	değer	ile	karşılaştırıldığında	anlamlı	olduğu	anlaşılmıştır	(p<0.05).	
Endotelin	 düzeylerine	 bakıldığında	 da	 sadece	 multinodüler	 guatr	 tanısı	 almış	 olanlarda	
anlamlı	şekilde	daha	yüksek	bulunmuştur.	Ama	gruplar	kendi	 içlerinde	karşılaştırıldığında	
multinodüler	 guatr	 grubundaki	 artışın	 papiller	 karsinom,	 toksik	 multinodüler	 guatr	 ve	
kontrol	 grubu	 ile	 arasındaki	 farkın	 anlamlı	 olduğu	 anlaşılmaktadır.	 VEGF	 düzeyleri	
karşılaştırıldığında	 gruplar	 arasında	 anlamlı	 farklılık	 olmadığı	 anlaşılmaktadır	 (p>0.05).	
VEGF	 gen	 polimorfizminin	 değerlendirilmesinde	 istatistiksel	 incelemeler	 sonucu	 VEGF	
634	 değişiminin	 tiroid	 papiller	 karsinom	 hasta	 grubunda	 GG	 genotipinin	 6	 kat;	 toksik	
multinodüler	guatr	hastalarında	4,8	kat;	multinodüler	guatr	hasta	grubunda	ise	4,8	kat	risk	
oluşturduğu	belirlenmiştir.	

Sonuç
Papiller	karsinomlarda	nitrik	oksit	düzeyi	daha	yüksek	olmasına	 rağmen	endotelin	düzeyi	
multinodüler	guatr	olgularında	daha	yüksek	bulundu.	Papiller	karsinomlarda	VEGF	634	gen	
polimorfizmi	söz	konusu	ise	de	plazma	VEGF	düzeyinde	anlamlı	değişiklik	saptanamamıştır.	
Daha	 geniş	 denek	 sayıları	 ile	 ve	 tiroid	 dokusunda	 VEGF	 düzeyinin	 ve	 reseptörlerinin	
değerlendirilmesinin	doğru	olacağı	düşüncesindeyiz.
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P36 
MULTINODÜLER GUATR OLGULARINDA TOTAL YADA 
SUBTOTAL TIROIDEKTOMI SEÇIMININ PROSPEKTIF ANALIZI
 
Turgay	Şimşek1,	Nuh	Zafer	Cantürk1,	Yeşim	Gürbüz2,	Tuğba	Öztürk2,	
Zeynep	Cantürk3,	Nihat	Zafer	Utkan1,	Berrin	Çetinarslan3

 1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı,  3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı. 

Amaç
Multinodüler	guatr	nedeniyle	operasyon	planlanan	hastalarda	operasyon	şeklinin	seçimi	ile	
ilgili	 tartışmalar	halen	devam	etmektedir.	Toksik	yada	 toksik	olmayan	multinodüler	guatr	
tanısı	konmuş	total	tiroidektomi	geçiren	hastaların	postoperatif	tiroid	dokularını	inceleyerek	
subtotal	tiroidektomi	yapılması	halinde	hastada	bırakılacak	olan	dokunun	değerlendirilmesi	
amaçlandı.	 Hastalarda	 total	 yada	 subtotal	 tiroidektominin	 seçiminin	 önemi	 irdelenmeye	
çalışıldı.	Yöntem:	Aralık	2008-Ağustos	2009	tarihleri	arasında,	toksik	yada	toksik	olmayan	
multinodüler	guatr	tanısı	konan	ve	tiroidektomi	endikasyonu	olan	ardışık	100	hasta	çalışmaya	
dahil	 edildi.	Total	 tiroidektomi	yapılmış	hastaların	postoperatif	 tiroid	dokuları	 peroperatif	
işaretlenerek	belirlenmiş	olan	sınırlardan	subtotal	tiroidektomi	yapılması	halinde	bırakılacak	
dokuyu	 içerecek	 şekilde	 eksize	 edilip	 yine	 hastaların	 özelliklerini	 bilmeyen	 bir	 patolog	
tarafından	ayrı	ayrı	hazırlanarak	 incelendi.	Subtotal	 tiroidektomi	yapıldıktan	sonra	kalmış	
olması	gereken	rest	dokuların	içeriği	değerlendirildi.	

Materyal ve Metod
Aralık	2008-Ağustos	2009	tarihleri	arasında,	toksik	yada	toksik	olmayan	multinodüler	guatr	
tanısı	 konan	 ve	 tiroidektomi	 endikasyonu	 olan	 ardışık	 100	 hasta	 çalışmaya	 dahil	 edildi.	
Total	 tiroidektomi	yapılmış	hastaların	postoperatif	 tiroid	dokuları	peroperatif	 işaretlenerek	
belirlenmiş	 olan	 sınırlardan	 subtotal	 tiroidektomi	 yapılması	 halinde	 bırakılacak	 dokuyu	
içerecek	şekilde	eksize	edilip	yine	hastaların	özelliklerini	bilmeyen	bir	patolog	 tarafından	
ayrı	 ayrı	 hazırlanarak	 incelendi.	 Subtotal	 tiroidektomi	 yapıldıktan	 sonra	 kalmış	 olması	
gereken	rest	dokuların	içeriği	değerlendirildi.	

Bulgular
Preoperatif	tanısı	toksik	multinodüler	guatr	olan	26	hasta,	İİAB	‘si	kolloidal	yada	adenomatöz	
nodül	 olarak	değerlendirilen	multinodüler	 guatr	 olan	72	hasta	 ve	hiperparatiroidizm	eşlik	
eden	multinodüler	guatr	olan	2	hasta	olmak	üzere	100	hasta	çalışmaya	dahil	 edildi.	Total	
tiroidektomi	 yapılmış	 bu	 hastaların	 postoperatif	 tiroid	 dokuları	 ve	 subtotal	 tiroidektomi	
yapılması	 halinde	 hastada	 bırakılması	 olası	 rest	 dokuları	 değerlendirildi.	 Dört	 adet	 rest	
dokuda	mikrokarsinom	odağına	rastlandı.	Bunlardan	örneğin	birinde	sağ	ve	solda	0.3	cm’lik	
iki	odak	halinde	papiller	 tiroid	karsinomu	odakları	 (preoperatif	 tanısı	 toksik	multinodüler	
guatr	 İİAB:kistik	 koloidal	 nodül)	 ve	 diğerinde	 solda	 0.4	 cm’lik	 bir	 odak	 halinde	 papiller	
tiroid	karsinomu	odağı	(preoperatif	tanısı	multinodüler	guatr	İİAB:kuşkulu	nodül)	vardı.	On	
adet	 rest	 dokuda	 ortalama	0.6	mm’lik	 odak	 halinde	 hurthle	 hücreli	metaplazi	 (8	 hastanın	
preoperatif	tanısı	multinodüler	guatr	İİAB:	hurthle	hücreli	metaplazi	ile	uyumlu,	2	hastanın	
preoperatif	 tanısı	 ise	 toksik	 multinodüler	 guatr	 ve	 İİAB:	 kolloidal	 nodül	 ile	 uyumlu);	
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geri	kalan	vakaların	22	 tanesine	 ait	 rest	 dokuda	nodül	veya	malignite	görülmedi	 (2	hasta	
preoperatif	tanısı	hiperparatiroidizmli	multinodüler	guatr,	12	hasta	İİAB	‘leri	koloidal	nodül	
olan	 toksik	multinodüler	guatr,	8	hasta	 İİAB’leri	 foliküler	neoplazi,	adenamatöz	nodül	ve	
hipersellüler	 nodül	 ile	 uyumlu	 olarak	 yorumlanmış	multinodüler	 guatr).	 Elli	 altı	 hastanın	
tiroidektomi	materyaline	ait	rest	dokuda	çok	sayıda	kolloidal	mikro	ve	makro	nodül	ve	8	adet	
rest	dokuda	ise	adenomatöz	nodüllere	rastlandı.	

Sonuç
Bu	verilerin	ışığında	rehberlerde	de	işaret	edildiği	gibi	multinodüler	guatr	olgularında	tedavide	
ilk	 seçenek	 total	 tiroidektomi	 olup	 teknik	 zorunluluk	 halinde	 totale	 yakın	 tiroidektomi	
planlanmasının	doğru	olacağı	kanaatine	vardık.	
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P37 
TIROID BILATERAL LOB AGENEZISI VE PRIMER 
HIPERPARATIROIDIZM: BIR OLGU
 
Turgay	Şimşek1,	Nuh	Zafer	Cantürk1,	Berrin	Çetinarslan2,	Zeynep	Cantürk2

 1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı. 

Amaç
Tiroid	bezinin	hemiagenezileri	tiroid	disgenezileri	arasında	nadir	görülen	anomali	olup	ilk	kez	
Handfield-Jones	tarafından	tanımlanmış	ve	bugüne	kadar	rapor	edilen	vaka	sayısı	250’den	
daha	azdır.	Hemiagenezinin	sebebi	bezin	gelişmemesi	değil	ektopik	tiroidde	görüldüğü	gibi	
tiroid	loblarının	embriyolojik	olarak	gelişememesidir.	Biz	bu	yazıda	bilateral	lob	agenezisi	
olan	primer	hiperparatiroidizmli	hastayı	tanımladık.

Bulgular
Olgu	Sunumu:	Kırk	dokuz	yaşındaki	bayan	hasta	nodüler	guatr	tanısıyla	takip	edilmekteydi.	
Propiltiyourasil	kullanan	hastanın	rutin	kontrolleri	esnasında	kan	kalsiyum	düzeyi	11.2	mg/
dl,	kan	fosfor	düzeyi	2.5	mg/dl	saptanması	üzerine	ileri	tetkik	edildi.	PTH	113.9	pg/ml	ve	
25O	Hvit	D3	 10.46	 μg/L	 idi.	 Paratiroid	 sintigrafisnde	 sağ	 tiroid	 lobu	 alt-lateral	 kesimine	
uyan	alanda	paratiroid	patolojisiyle	uyumlu	bulgular	 saptandı.	Tiroid	sintigrafisinde	 tiroid	
lojunda	isthmus	lokalizasyonunda	nonhomojen	artmış	aktivite	 tutulumu	izlenirken;	sağ	ve	
sol	 tiroid	 lojunda	 tiroid	 parankimine	 ait	 olabilecek	 aktivite	 tutulumu	 izlenmedi.	Korelatif	
ultrasonografisinde	bilateral	tiroid	lojunda	tiroid	parankimi	ayırt	edilemedi;	ancak	isthmus	
lokalizasyonunda	22x11	mm	boyutunda	mikstekoik	özellikte,	nodüler	görünümünde	tiroid	
parankimi	 izlenmiştir.	 Tiroid	 ince	 iğne	 aspirasyon	 biopsisi	 folliküler	 neoplazm	 açısından	
kuşkulu	 olarak	 yorumlandı	 ve	 cerrahi	 girişim	 önerildi.	 İntraoperatif	 gama	 prob	 eşliğinde	
frozen	destekli	sağ	alt	paratiroidektomi	yapıldı.	Diğer	paratiroid	bezleri	normal	büyüklükte	
ve	görünümdeydi.	Bilateral	lob	agenezisi	olan	hastada	isthmustaki	yaklaşık	3x2	cm’lik	tiroid	
dokusu	için	tiroidektomi	yapıldı.	Hasta	postoperatif	2.	günde	endokrinolojinin	önerileriyle	
sorunsuz	taburcu	edildi.	

Sonuç
Tartışma:	Tiroid	lob	agenezisi	çok	nadir	görülen	bir	anomalidir.	Bu	durumda	tiroid	lobları	
embriyoda	gelişmez.Kız	kardeşler	ve	ikizler	rapor	edildikten	sonra	genetik	yatkınlık	olasılığı	
yükselmiştir.	Oran	%0.01	 civarındadır.	Melnick	 ve	 Stemkowski	 ‘nin	 tespitlerine	 göre	 sol	
lobda	4:1	oranında	daha	çok	görülmekte	olup	Sakurai	ve	arkadaşları	sağ	hemiagenezisi	ve	
primer	hiperparatiroidi	olan	bir	olgu	bildirmişlerdir.	Eski	kaynaklar	gözden	geçirildiğinde	
hiperparatiroidizm	ile	beraber	görülen	tiroid	hemiagenezili	sadece	3	vaka	rapor	edilmiştir.	
Bizim	vakamızda	ise	bilateral	lob	agenezisi	ve	primer	hiperparatiroidizm	görülmüştür.	Tiroid	
hemiagenezilerinde	 tiroid	 fonksiyonları	 genellikle	 ötiroidtir.	 Bu	 nedenle	 bu	 durum	 ancak	
sintigrafi,	BT	ve	USG	gibi	tetkiklerden	sonra	fark	edilebilir.	Bu	anomali	ile	birlikte	rekürren	
laringeal	sinirin	pozisyonel	anomalisi	yada	yokluğu	rapor	edilmezken	tiroid	arterlerin	yokluğu	
rapor	edilmiştir.	Bizim	vakamızda	da	tiroid	arterleri	bilateral	yoktu.	Normal	paratiroid	bezleri	
çok	 küçük	 olduğundan	 ve	 preoperatif	 görüntüleme	 yöntemleri	 ile	 tayini	 zor	 olduğundan	
ektopik	glandlar	dahil	olmak	üzere	geri	kalan	paratiroid	bezlerini	aramak	ve	değerlendirmek	
önemlidir.	Bizde	tüm	paratiroid	bezlerini	sağ	alt	poldeki	adenoma	başta	olmak	üzere	bilateral	
gördük	 ve	 sadece	 patolojik	 olanı	 çıkardık.	 Biz	 bu	 sunum	 ile	 literatürde	 bildirilen	 primer	
hiperparatiroidizm	ile	birlikte	görülen	tiroid	lob	agenezisi	olgularına	bilateral	lob	agenezisi	
olan	olgumuz	ile	bir	yenisini	ekledik.	
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P38 
TIROID INCE IĞNE ASPIRASYON SITOLOJISINDE SITOLOJIK- 
HISTOLOJIK KORELASYON
 
Şahande	Elagöz1,	Ersin	Tuncer1,	Tülay	Koç1,	Hatice	Özer1,	Ayhan Koyuncu2,	
Sebila	Dökmetaş3

 1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD,  2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD,  3 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin ve Metobolizma Bilim Dalı. 

Amaç
İnce	iğne	aspirasyon	sitolojisi	(İİAS),	invaziv	olmayan,	ekonomik	ve	özellikle	tiroid	nodülü	
gibi	yüzeyel	kitlelerde	uygulanması	oldukça	kolay	bir	yöntemdir.	Çalışmanın	amacı,	tiroid	
nodüllerinin	 tanısında,	 histopatolojik	 incelemeyi	 “altın	 standart”	 kabul	 ederek	 İİAS	 nin	
etkinliğini	ölçmek	ve	histopatolojik	bulgular	ile	korele	etmektir.

Materyal ve Metod
Cumhuriyet	Üniversitesi	Patoloji	Anabilim	Dalı’nda	2004-2010	yılları	arasında	incelenmiş	
olan	toplam	1990	TİİAS	olgusundan	183	olgu	çalışma	kapsamına	alınmıştır.	İİAS	sonuçları	
benign	 (nodüler	 koloidal	 hiperplazi,	 koloidal	 nodül,	 kistik	 regressif	 değişiklik,	 tiroidit),	
şüpheli	 (sellüler	 adenomatöz	 nodül,	 folliküler	 neoplazm),	 malign	 ve	 yetersiz	 olarak	
gruplandırılmış	ve	yetersiz	olgular	çalışma	dışı	bırakılmıştır.	Olgulara	ait	yaymalara	MGG	
ve	PAP	boyaları	uygulanmıştır.

Bulgular
Olguların	151	i	kadın,	32	si	erkek	olup	K/E	oranı	4.71	,	yaş	aralığı	18-78	olup	ortalama	yaş	
44,02	dir.	Çalışmada	sitolojik	olarak	yetersiz	olan	23	olgu	olgunun	histolojik	incelemesinde	
18	olguda	benign,5	olguda	 ise	malign	patoloji	görülmüştür.	Şüpheli	olarak	 tanımlanan	19	
olguda	histolojik	incelemede	benign,	7	olguda	malign	patoloji	tespit	edilmiştir.Bu	çalışmada	
tiroid	nodüllerinin	 tanısında	İİAS	nin	sensitivitesi	%73,	spesitifitesi	%83,	pozitif	prediktif	
değer	%63,	negatif	prediktif	değer	%88	ve	doğruluk	oranı	%80	olrak	tespit	edilmiştir.

Sonuç
İİAS	neoplastik	ve	non-	neoplastik	tiroid	nodüllerinin	ayırt	edilmesinde	güvenilir	bir	yöntem	
olarak	kabul	edilmekle	birlikte	insidental	bir	 lezyon	olarak	tespit	edilen	mikrokarsinomlar	
tiroid	İİAS	nin	etkinliğini	kısıtlamaktadır.	Günümüzde	tiroide	ait	bazı	lezyonlarda	sitolojik	
kriterlerin	yetersizliği	ve	bazı	lezyonlarda	terminolojik	kısıtlılık	tiroid	sitolojisinde	yeni	bir	
sınıflamaya	ihtiyaç	duyulduğunu	düşündürmektedir.
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P39 
SUBSTERNAL GUATR OLGULARIMIZ
 
Fuat	İpekçi1,	Muharrem	Karaoğlan1,	Nebil	Gürhanli2,	Mehmet	Soylu1,	
H.	Oğuzhan	İnan1,	Leyla	Akoğlu1,	Murat Güner1

 1 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Genel Cerrahi Kliniği,  2 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği. 

Amaç
Tiroid	 bezinin	 aşağı	 doğru	 ilerliyerek	 toraksa	 girmesini	 anlatan	 substernal	 guatrlara;aşağı	
doğru	olan	lokalizasyonlarına	göre	aynı	zamanda:	Retrosternal,	plonjan,	intratorasik	guatrlar	
da denmektedir. 

Materyal ve Metod
Son	3	yıl	içinde	substernal	guatr	tanılı	olguları	inceleyip	sonuçlarını	sunmayı	amaçladık.	

Bulgular
Ocak	2007-Ocak	2011	arasında	45’i	erkek,294’ü	kadın	toplam	339	opere	tiroid	olgularımızın	
12‘si	 (%3,5)	 substernal	 guatrlardı.	 Bu	 olguların	 10’u	 kadın	 (%83,3)	 2’si	 erkekti(%16,7).
Görüntüleme	 yöntemleri	 sonucuna	 göre;	 12	 olgumuzun	 8’i	 Grade	 1,3’ü	 grade	 2,biri	 ise	
Grade	 3	 tü	 ve	 bu	 son	 olguya	 sternotomi	 uygulandı.	 2	 olgunun	 3’ü	 ötroid	 hale	 getirilmiş	
hipertiroidizm	mevcuttu.	5’inde	ise	trakea	deplase	ve	dispne	tarif	ediyorlardı.	Tüm	olgulara	
bileteral	 total	 tiroidektomi	yapıldı.	2	olgumuz	papliller	biri	 foliküler	karsinom	 tanısı	 aldı.
Morbitite	ve	mortalitemizin	olmadığı	olgularımız	şifayla	taburcu	edildi.	

Sonuç
Substernal	guatrların	tanısında	ultrasonografi	ve	PA	grafi	önemli	yer	tutarken,	MR	ve	Servikal	
BT	 ise	 özellikle	 intratorasik	 yerleşimli	 guatrların	 arkus	 aortayla	 ilişkisini	 ortaya	 koyup	
gradlemede	 önemli	 yer	 tutarlar.	 Substernal	 olgularda	 normal	 olguların	 aksine	 hipertiroidi	
ve	malignite	 insidansları	 fazladır.	Grade	 1	 ve	 2	 olgularda	 servikal	 yaklaşım	kafi	gelirken	
komplike	 olgularda	 sternotomiden	 çekinilmemeli	 ve	 ameliyat	 olarak	 da	 bileteral	 total	
tiroidektomi	uygulanmalıdır.	
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P40 
CERRAH TARAFINDAN UYGULANAN ULTRASONOGRAFI 
EŞLIĞINDE GERÇEKLEŞTIRILEN TIROID INCE IĞNE 
ASPIRASYON BIYOPSI SONUÇLARININ OPERASYON 
PATOLOJILERI ILE KORELASYONU 
 
Güldeniz	Karadeniz	Çakmak,	Ali	Uğur	Emre,	Fatma	Ayça	Gültekin,	
Muzaffer	Önder	Öner 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

Amaç
Ultrasonografinin	ilk	olarak	travmalı	hastalarda	cerrah	tarafından	uygulanmaya	başlanmasının	
ardından,	 günümüzde	 tiroid	 ve	 paratiroid	 patolojilerinin	 preoperatif	 değerlendirme	 ve	
tanısında	da	cerrahlar	ultrasonografiden	faydalanmaktadır.	Tiroid	nodüllerine	yaklaşımda	ince	
iğne	aspirasyon	biyopsisinin	yeri	tartışılmaz	olup,	görüntüleme	eşliğinde	gerçekleştirilmesi	
tanısal	 kesinliği	 arttırarak,	 hastanın	 tedavi	 algoritminin	 belirlenmesinde	 önemli	 rol	
oynamaktadır.	Özellikle	multinodüler	guatr	hastalığının	endemik	olduğu	bölgelerde	uygun	
örnekleme	ve	takip	imkanlarının	gelişmesi,	cerrahi	endikasyonun	doğru	olarak	konulmasına	
olanak	vermektedir.	Bu	noktada	en	önemli	faktör	cerrah	tarafından	ultrasonografi	eşliğinde	
gerçekleştirilen	ince	iğne	aspirasyon	biyopsilerinin	tanı	kesinliğinin	saptanmasıdır.	

Materyal ve Metod
Polikliniğimize	Eylül	2008-Mart	2011	tarihleri	arasında	nodüler	guatr	nedeniyle	başvurarak	
cerrah	tarafından	ultrasonografi	eşliğinde	ince	iğne	aspirasyon	biyopsisi	yapılan	hastalardan	
operasyon	 endikasyonu	 konulup	 tiroidektomi	 uygulanan	 72	 hastanın	 operatif	 patoloji	
sonuçları	ile	sitoloji	sonuçlarının	korelasyonu	incelendi.	

Bulgular
Hastaların	 14’ü	 erkek,	 58’i	 kadındı.	 Ortalama	 yaş	 48.9	 (23-77)	 olarak	 belirlendi.	 Kalıcı	
kesitlerde	46	vaka	nodüler	hiperplazi,	9	vaka	tiroidit,	6	vaka	foliküler	adenom,	8	vaka	papiller	
karsinom,	1	vaka	foliküler	karsinom	2	vaka	ise	malign	potansiyeli	belirlenemeyen	foliküler	
tümör	olarak	raporlandı.	Sitolojisi	benign	olarak	raporlanan	ancak	saptanan	multipl	nodüller	
nedeniyle	total	tiroidektomi	uygulanan	bir	hastada	kontrlateral	lobda	papiller	mikrokarsinom	
tespit	edilmesi	nedeniyle	hasta	istatistiksel	analiz	dışı	bırakıldı.	Cerrah	tarafından	uygulanan	
ultrasonografi	 eşliğinde	 gerçekleştirilen	 tiroid	 ince	 iğne	 aspirasyon	 biyopsisi	 sonuçlarının	
sensitivite,	spesifite,	pozitif	prediktif	değer	ve	negatif	prediktif	değeri	sırasıyla	%100,	%89,	
%60	ve	%100	olarak	belirlendi.	Testin	tanısal	kesinliği	ise	%91	olarak	bulundu.	

Sonuç
Tiroid	 patolojilerinin	 cerrah	 tarafından	 ultrasonografik	 olarak	 incelenmesinin	 şüpheli	
nodüllerin	 tespiti,	 bezin	 diğer	 bölümünde	 bulunan	 ek	 patolojilerin	 aydınlatılması,	 lenf	
nodlarının	görüntülenmesi	ve	biyopsilerin	direk	görüş	altında	yapılmasına	olanak	sağlayarak	
örneklem	 hatalarının	 en	 aza	 indirilmesi	 gibi	 birçok	 avantajı	 bulunmaktadır.	 Ayrıca	 eş	
zamanlı	 olarak	 vasküler	 yapılar	 da	 görüntülendiğinden	 işlem	 sonrası	 hematom	 gibi	
komplikasyonların	 önlenmesi	 ve	 tanı	 açısından	 zorluk	 yaratan	 kanlı	 spesmenlerin	 en	 aza	
indirilmesi	 amaçlanmaktadır.	 Cerrah	 tarafından	 uygulanan	 ultrasonografi	 eşliğinde	 tiroid	
ince	 iğne	 aspirasyon	 biyopsisi	 özellikle	 malign	 ve	 malignite	 kuşkulu	 nodüllerin	 hatasız	
örneklenmesi	 ve	 eşlik	 eden	 lenfadenopatilerin	 değerlendirilmesi	 ile	 tanı	 sonrası	 ameliyat	
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algoritminin	belirlenmesine	büyük	katkı	sağlamaktadır.	
P41
PRIMER HIPERPARATIROIDIDE AMELIYAT TERCIHLERINDE 
DEĞIŞIM

Mehmet	Uludağ1,	Bülent	Çitgez2,	Gürkan	Yetkin1,	M.	Fevzi	Celayir1,	
Süleyman	Öden2,	M.	Ferhat	Ferhatoğlu2,	Adnan	İşgör3

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, 
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği,
3Medicalpark Göztepe Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Amaç
Geçmişte	bilateral	eksplorasyon	primer	hiperparatiroidide	altın	standart	girişim	olup,	geçmişte	
standart	 cerrahi	 girişim	 olarak	 uygulanmıştır.	 Son	 15-20	 yılda	 preoperatif	 görüntüleme	
yöntemlerindeki	gelişme	ve	intraoperatif	PTH	ölçümünün	kullanımının	artması	ile	birlikte	
Dünya’daki	 bir	 çok	 spesifik	 merkezde	 standart	 yaklaşım	 olarak	 bilateral	 eksplorasyonun	
yerini	 odaklanmış	 cerrahi	 girişimler	 almıştır.	 Bizde	 son	 10	 yıl	 içindeki	 paratiroidektomi	
girişimlerindeki	 tercihimizdeki	 değişimi	 ve	 yıllık	 olgu	 sayısındaki	 artışı	 değerlendirmeyi	
amaçladık.

Materyal ve Metod
2000-210	 yılları	 arasında	 primer	 hiperparatiroidi	 nedeni	 ile	 paratiroidektomi	 uygulanan	
hastaların	incelendi.	Tüm	hastalara	preoperatif		USG	ve	sintigrafi,	gereğinde	diğer	görüntüleme	
yöntemleri	 uygulandı.	 Görüntüleme	 yöntemleri	 negatif	 olan,	 görüntüleme	 yöntemleri	 ile	
belirlenen	 tarafta	 patolojik	 bez	 saptanamadığında	 veya	 2	 patolojik	 bez	 saptandığında,	
ailesel	 ve	MEN	 hiperparatiroidi	 olan,	 total	 tiroidektomi	 uygulanacak	 hastalarda	 bilateral	
eksplorasyon	uygulandı.	Bunun	dışında	patolojik	bezin	preoperatif	görüntüleme	yöntemleri	
ile	 lokalize	 edildiği	 hastalarda	 standart	 servikal	 insizyonla	 tek	 taraflı	 eksplorasyon	 veya	
lateral	mini	 insizyonla	minimal	 invaziv	 paratiroidektomi	 uygulandı.	Bu	 dönem	 içerisinde	
yıllara	göre	tercih	edilen	ameliyat	tiplerinde	değişim	ve	yıllık	paratiroidektomi	sayılarındaki	
artış	oranları	istatistik	olarak	değerlendirildi.

Bulgular
Bu	 dönem	 içinde	 toplam	 161	 hastaya	 paratiroidektomi	 uygulandı.	 42	 hastaya	 bilateral	
eksplorasyon,	 47	 hastaya	 tek	 taraflı	 eksplorasyon,	 72	 hastaya	 ise	 minimal	 invaziv	
paratiroidektomi	 uygulandı.	 Bilateral,	 tek	 taraflı	 ve	minimal	 invaziv	 ameliyatların	 yıllara	
göre	dağılımı	sırası	ile;	2000	yılındaki	0,	2,0,	2001	2,	1,0,	2002	yılında	1,	3,	0,	2003	yılında	
1,	5,	0,	2004	yılında	1,	11,	0,	2005	yılında	5,	8,	1,	2006	yılında	3,	4,	7,	2007	yılında	5,	3,	9,	
2008	yılında	5,	4,	10,	2009	yılında	5,	4,	17,	2010	yılında	14,	2,	28	idi.	Yıllara	göre	ameliyat	
sayısındaki	değişim	farkı	istatistik	olarak	anlamlı	idi		(p<	0.001).	Ayrıca	ameliyat	tercihleri	
yıllar	içinde	anlamlı	olarak	değişmişti	(p<	0.001).	

Sonuç
Kliniğimizde	çalışmanın	ilk	yılında	2	olan	olgu	sayısı	yıllar	içinde	ilerleyici	olarak	artarak	
2010	yılında	44’e	ulaştı.	İlk	yıllarda	standart	servikal	insizyonla	tek	taraflı	eksplorasyon	2005	
yılına	kadar	en	sık	ve	artarak	uygulanan	ameliyat	 tipi	olmuştur.	2005	yılında	 ise	minimal	
invaziv	tirodektomi	uygulanmaya	başlamış	olup,	minimal	invaziv	girişimlerin	giderek	arttığı,	
tek	taraflı	eksplorasyon	uygulamasının	ise	giderek	azaldığı	dikkat	çekmektedir.	Günümüzde	
görüntüleme	 yöntemlerinin	 pozitif	 olduğu	 olgularda	 minimal	 invaziv	 paratiroidektomi	
satandart	cerrahi	girişim	haline	gelmiştir.	
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P42
NORMOKALSEMIK HIPERPARATIROIDI AYIRICI TANISINA 
ORAL KALSIYUM YÜKLEMESININ KATKISI

Mehmet	Uludağ1,	Bülent	Çitgez2,	Gürkan	Yetkin1,	Beril	Doğu3,	Feyza	Yener	Öztürk4,	
M. Fevzi Celayir1,	M.	Banu	Yılmaz	Özgüven5

1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, 
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, 
3 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, 
4 Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği,
5 Patoloji Laboratuvarı

Amaç
Bazı	 primer	 hiperparatiroidili	 hastalar	 normal	 kalsiyum	 düzeyi	 ve	 artmış	 PTH	 düzeyleri	
ile	 karekterize,	 klasik	 primer	 hiperparatiroidizmin	 yeni	 bir	 formu	 olarakta	 tanımlanan	
normokalsemik	 hiperparatiroidizm	 	 bulguları	 ile	 başvurabilirler.	 Biz	 de	 normokalsemik	
hiperparatiroidismle	 başvuran	 bir	 olgu	 nedeni	 ile	 bunun	 ayırıcı	 tanısına	 ve	 oral	 kalsiyum	
yüklemesinin	tanıya	katkısına	dikkat	çekmeyi	amaçladık.	

Bulgular	
OLGU:	 47	 yaşında	 kadın	 hasta	 1	 yıl	 önce	 yaygın	 kemik	 ağrıları	 nedeni	 ile	 Fizik	Tedavi	
polikliniğine	 başvurmuş.	 Yapılan	 tetkiklerinde	 Ca:	 9,8	 mg/dl,	 P:	 3,15	 mg/dl,	 PTH:	 124	
pg/ml,	albumin:	4,62	g/dl,	kreatinin:	0,84	mg/dl,	24	saatlik	idrar	Ca’u	580	mg/gün,	25OH	
vitD3	 15,31	 ng/ml,	 kemik	 dansitometresinde	 lomber	 bölgede	 T	 skoru	 -3,7’lere	 kadar	
düşen	 osteporoz	 saptanmış.	Üç	 aylık	Ca	 ve	D	vitamini	 replasmanı	 sonrası	 PTH:	 143	 pg/
ml	idi.	Hastaya	normokalsemik	primer	hiperparatiroidi	ön	tanısı	ile	yapılan	boyun	USG	ve	
paratiroid	MIBI	sintigrafisinde	patolojik	odak	saptanamamış.	Hastaya	ardışık	3	gün	bakılan	
iyonize	Ca	 değerleri	 1,2-1,25	mmol/l	 (1,12-1,32)	 arasında	 saptandı.	Hastaya	 2	 gram	 oral	
iyonize	Ca	vererek	Ca	yüklemesi	 yapıldı.	Yükleme	öncesi,	 yüklemeden	 sonraki	 0.5,	 1,	 2	
saatlik	ölçümlerde	PTH	değerleri	sırası	 ile	162,	153,	136,	93,5	olarak	saptandı.	PTH’daki	
azalma	 derecesi	 primer	 hiperparatiroidiyi	 destekler	 nitelikte	 olup,	 en	 fazla	 %	 57,4’tü.	
Preoperatif	 görüntülemesi	 negatif	 olan	 hastaya	 bilateral	 eksplorasyon	 uygulandı.	 Sağ	 üst,	
sol	üst	paratiroid	bezleri	normaldi.	Sağ	alt	paratiroid	bezi	bulunamadı.	Sol	alt	paratiroid	bezi	
tiroid	alt	polü	kapsülü	üzerinde,	büyümüş	olup	1x0,5x0,3	cm	boyutlarında	idi.	İntraoperatif	
PTH	değerleri	eksizyon	öncesi,	eksizyonun	10	ve	20	dakikalarında	sırası	ile	162,	25,24	pg/
ml		olup,	ameliyat	sonlandırıldı.

Sonuç
Normokalsemik	 hiperparatiroidizmin	 patofizyolojisi	 halen	 net	 değildir.	 Bu	 tablonun	
asemptomatik	 hiperparatiroidinin	 ve/veya	 semptomatik	 hiperparatiroidinin	 erken	 formu	
olabileceği	ile	ilgili	görüşler	mevcuttur.	PTH	yüksekliklerinde	normokalsemik	hiperparatiroidi	
ayırıcı	 tanıda	 göz	 önünde	 bulundurulması	 gereken	 bir	 antitetedir.	 Normokalsemik	
hiperparatiroidinin	 tanısında	 D	 vitamini	 eksikliğine	 bağlı	 sekonder	 PTH	 artışı	 ile	 ayırıcı	
tanı	yapılmalıdır.	Oral	Ca	yükleme	testinde	normal	bireylerde	PTH	değerlerinde	genelde	%	
70’ten	fazla	baskılanma	olmaktadır.	Bu	hastada	olduğu	gibi	normoklasemik	hiperparatiroidili	
hastalarda	genelde	bu	oranda	bir	baskılanma	olmamaktadır.	Bu	hastaların	ayırıcı	tanısında	
oral	Ca	yükleme	testinin	kolay	uygulanabilir,	yararlı	bir	tanı	aracı	olduğu	kanısındayız.
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P43
PERSISTAN HIPERPARATIROIDIDE RETROÖZOFAGEAL 
YERLEŞIM

Mehmet	Uludağ1,	Bülent	Çitgez2,	Gürkan	Yetkin1,	M.	Fevzi	Celayir1,	
M.	Banu	Yılmaz	Özgüven3,	Adnan	İşgör4

1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, 
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, 
3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı
4 Medicalpark Göztepe Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Amaç
Primer	hiperparatiroidi	nedeni	ile	cerrahi	girişim	uygulanan	hastaların	%	1-10’da	persistan	
ve	 rekürren	 hastalık	 gelişmektedir.	 Persistan	 ve	 rekürren	 hastalığın	 en	 sık	 nedenleri	
ektopik	 lokalizasyon,	 süpernumara	 paratiroid	 bezleri	 ve	 çoklu	 bez	 hastalığıdır.	 Rekürren	
hiperparatiroidili	 bir	 olgu	 nedeni	 ile	 nadir	 bir	 ektopik	 yerleşim	bölgesine	 dikkat	 çekmeyi	
amaçladık.

Bulgular
2	 yıl	 önce	 kolelithiazis	 tanısı	 ile	 tetkik	 edilen	 hastada	 Ca	 yüksekliği	 saptanması	 üzerine	
yapılan	 incelemelerde	 primer	 hiperparatiroidi	 teşhis	 edilmiş.	 Hastaya	 sol	 alt	 paratiroid	
adenomu	 nedeni	 ile	 adenom	 eksizyonu	 yapılmış.	 Postoperatif	 erken	 evrede	 biyokimyasal	
kür	sağlanmış.	Sekizinci	aydaki	kontrolünde	rekürren	hiperparatiroidi	saptanmış.	Hastanın	
görüntüleme	yöntemlerinde	odak	saptanamamış	ve	hasta	takibe	alınmış.	Takipte	Ca	değerinin	
artması	ve	osteoporozu	olması	nedeni	ile	tekrar	görüntüleme	yapıldı.	USG’da	patolojik	odak	
saptanamadı.	MIBI	SPECT	sintigrafide	her	 iki	alt	pol	ve	sağ	üst	pol	komşuluğunda	MIBI	
retansiyonu	 saptandı.	Hasta	 sinir	monitorizasyonu	 ve	 gama	 prob	 ile	 opere	 edildi.	 Lateral	
yaklaşımla	 sol	 tiroid	 lojuna	 girildi.	Daha	 önce	 eksize	 edilen	 sol	 alt	 paratiroid	 bölgesinde	
patoloji	saptanmadı.	Sol	üst	paratiroid	normal	lokalizasyonunda	bulunamadı.	Preoperatif	3	
odak	saptanmasına	rağmen	gama	prob	ile	tiroid	lojunda	background	aktivitenin	2	katı	yaygın	
tutulum	dışında	 anlamlı	 aktivite	 tutan	 odak	 saptanamadı.	 Sol	 üst	 paratiroid	 için	 özofagus	
laterali	 ve	 prevertebral	 fasyadan	 özofagus	 diseke	 edilerek	 retroözofageal	 alan	 eksplore	
edildi.	İkinci,	üçüncü	trakeal	halka	seviyesinde	orta	hatta	1x1x1.5	cm	boyutlarında	büyümüş	
paratiroid	 bezi	 bulunarak	 eksize	 edildi.	 Sağ	 tarafın	 eksplorasyonunda	 sağ	 alt	 paratiroid	
bezi	 bulunamadı.	 Sağ	 üst	 paratiroid	 bezi	 tiroid	 lobu	 posterolateralinde	 bulundu,	 normal	
boyutta	 olduğu	 görüldü.	 Hastadan	 alınan	 intraoperatif	 PTH	 ölçümlerinde	 preeksizyonel,	
posteksizyonel	10.	ve	20.	dakikalardaki	PTH	değerleri	 sırası	 ile	402,1	pg/ml,	81,6	pg/ml,	
32,8	pg/ml	gelmesi	üzerine	operasyon	sonlandırıldı.

Sonuç
Görüntüleme	 yöntemlerinin	 negatif	 olduğu	 veya	 yanlış	 pozitiflik	 varlığında	 normal	
lokalizasyon	 bölgelerinde	 patolojik	 bez	 saptanamadığında	 olası	 tüm	 ektopik	 yerleşim	
bölgeleride	dikkatli	bir	 şekilde	eksplore	edilmelidir.	Reküren	ve	persistan	hiperparatiroidi	
serilerinde	 %	 3-7,5	 oranında	 retroözofageal	 yerleşim	 bildirilmektedir.	 Primer	 ve	 ikincil	
paratiroid	girişimlerinde	özellikle	üst	paratiroid	bezleri	için	retroözofageal	yerleşim	akılda	
bulundurulması	gereken	servikal	ektopik	yerleşim	bölgelerindendir.
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P44
PRIMER HIPERPARATIROIDIDE EŞLIK EDEN YANDAŞ TIROID 
PATOLOJILERINDE MALIGNITE SIKLIĞI

Bülent	Çitgez1,	Mehmet	Uludağ2,	Gürkan	Yetkin2,	Adem	Akçakaya1,	
Süleyman	Öden1,	M.	Banu	Yılmaz	Özgüven3,	Adnan	İşgör4

1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Genel Cerrahi Kliniği,
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Genel Cerrahi Kliniği,
3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı,
4 Medicalpark Göztepe Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Amaç:		
Primer	hiperparatiroidili	 (PHPT)	olgularda	 tiroid	patolojileri	 sık	olarak	görülebilmektedir.	
PHPT	nedeni	ile	cerrahi	uygulanan	hastalardan	yandaş	tiroid	patolojisi	nedeni	ile	tiroidektomi	
uygulanan	hastalardaki	malign	tiroid	patolojisi		sıklığını	değerlendirmeyi	amaçladık.

Materyal ve Metod
01.01.2006-31.03.2011	 tarihleri	 arasında	 PHPT	 nedeni	 ile	 opere	 edilen	 hastaların	 verileri	
tiroid	patolojisi	açısından	retrospektif	olarak	değerlendirildi.	Tüm	hastaların	ultrasonografi	
ve	 sintigrafileri	 mevcuttu.	 Ultrasonografi	 ve	 klinik	 bulgularında	 tiroidde	 nodül	 saptanan	
hastalarda	ameliyat	endikasyonu	olan	tiroid	nodüllü	hastalara	tiroidektomi	uygulandı.

Bulgular
Bu	dönemde	primer	hiperparatiroidi	nedeni	ile	opere	edilen	117	hastadan	29’una	(%	24,8)	
tiroid	 patolojisi	 nedeni	 ile	 tiroidektomi	 uygulandı.	 15	 (%52)	 hastaya	 total	 tiroidektomi,	
12	 (%41)	hastaya	 lobektomi,	1	 (%6,5)	hastaya	 total	 lobektomi	ve	 subtotal	 lobektomi,	bir	
(%6,5)	 hastaya	 total	 lobektomi	 ve	 totale	 yakın	 lobektomi	 	 yapıldı.	 Bu	 hastaların	 6’sında	
tiroid	kanseri	(%	20,7)	saptanmış	olup,	bunların	5’i	papiller,	biri	foliküler	tiroid	kanseri	idi.	
Papiller	 kanserlerin	 4’ü	 papiller	 mikrokarsinomdu.	Mikrokarsinomların	 birisi	 multifokal,	
birisinde	tiroid	kapsül	invazyonu	mevcuttu.	Papiller	tiroid	kanseri	(2’si	mikropapiller)	olan	
3	olguda	lobektomi	materyaline	perop	yapılan	frozen	incelemede	papiller	kanser	saptanması	
üzerine	total	tiroidektomi	yapıldı.	Bir	mikropapiller	tiroid	kanserli	hastada	iki	taraflı	nodül	
olduğu	 için	 total	 tiroidektomi	 uygulandı.	 4	 yıl	 önce	 paratiroid	 adenomu	 nedeni	 ile	 opere	
edilen	 ve	 takiplerinde	 nodüler	 guatr	 saptanan	 hastanın	 İİAB’sinde	 onkositik	 hücrelerden	
zengin	 	 patoloji	 sonucu	 nedeni	 ile	 yapılan	 total	 tiroidektomi	 materyalinde	 mikropapiller	
tiroid	kanseri	saptandı.	 İlk	ameliyatta	 total	 lobektomi	yapılan	ve	persistan	hiperparatiroidi	
olan	hastanın	patolojik	incelemesinde	foliküler	kanser	saptanması	üzerinde	ikinci	girişimde	
adenom	eksizyonu	ve	karşı	loba	lobektomi	uygulandı.

Sonuç
PHPT	 tanılı	 hastalar	 tiroid	 patolojisi	 açısından	 dikkatli	 bir	 şekilde	 değerlendirilmelidir.	
Preoperatif	USG	ve	klinik	bulgulara	göre	 tiroidektomi	kararı	verilen	olgularda,	 tek	 taraflı	
lobektomide	 şüpheli	 lezyon	 varlığında	 frozen	 incelemenin	 önemli	 katkısı	 olabilir.	 Aynı	
seansta	 uygulanan	 tiroidektomi,	 olası	 malign	 tiroid	 patolojilerinde	 ikincil	 cerrahi	 girişim	
ihtiyacını	ortadan	kaldırabilir.
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P45
PRIMER HIPERPARATIROIDIDE ÇOKLU BEZ PATOLOJISI 
SIKLIĞI VE ÖNEMI

Bülent	Çitgez1,	Mehmet	Uludağ2,	Gürkan	Yetkin2,	Adem	Akçakaya1,	
Süleyman	Öden1,	M.	Banu	Yılmaz	Özgüven3,	Adnan	İşgör4

1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Genel Cerrahi Kliniği,
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Genel Cerrahi Kliniği,
3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı,
4 Medicalpark Göztepe Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Amaç
Primer	hiperparatiroidi	(PHPT)	etyolojisinde	en	sık	neden	tek	bez	hastalığıdır.	Çalışmalarda	
%	5-20	arasında	çoklu	bez	hastalığı	bildirilmektedir.	Bu	çalışmamızda	PHPT	nedeniyle	opere	
edilen	olgularımızdaki	çoklu	bez	hastalığı	sıklığını	değerlendirmeyi	amaçladık.

Materyal ve Metod
01.01.2006-31.03.2011	tarihleri	arasında	1.	ve	2.	Genel	Cerrahi	Klinikleri’nde	PHPT	tanısıyla	
opere	edilen	hastaların,	paratiroid	(PT)	patolojisi	sonuçları	retrospektif	olarak	incelendi.

Bulgular
117	hastanın	26’sı	erkek,	91’i	kadındı.	Hastaların	yaş	ortalaması	53,4	(25-81)	saptandı.	101	
(%	86,4)	olguda	tek	PT	adenomu,	16	(%	13,6)	olguda	çoklu	bez	hastalığı	saptandı.	Çoklu	bez	
hastalığı	olan	olguların	10’u	(%	8,5)		çift	PT	adenomu,	6’sı	(%5,1)	PT	hiperplazisi	idi.	Çift	
adenom	saptanan	hastaların	5’inde	ilk	ameliyatta	çift	adenom	saptanıp	çıkarıldı.	Beş	hastada	
ise	ikinci	adenom	3	hastada	persistan	hiperparatiroidi,	2	hastada	ise	rekürren	hiperparatiroidi	
sonucu	uygulanan	ikinci	girişimde	saptandı.

Sonuç 
Çalışmamızda	çoklu	bez	hastalığı	%	13,6	olup	literatür	sınırları	içinde	yer	almaktadır.	Çoklu	
bez	hastalığı	 persistan	ve	 rekürren	hastalığın	 en	önemli	 nedenlerinden	olup,	 özellikle	 çift	
adenomların	%	50’si	persistan	ve	rekürren	hastalık	nedenidir
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P46 
PARATIROID CERRAHISINE ETKILI FAKTÖRLER VE MINIMAL 
INVAZIF PARATIROIDEKTOMI(MIP) DE LOKAL ANESTEZININ 
YERI
 
Ahmet	Okuş1,	Ömer	Karahan1,	Mehmet	Ali	Eryılmaz1,	Barış	Sevinç1,	
Kemal Aslan1,	Cevdet	Duran2,	Abdülhalim	Serden	Ay1,	Mustafa	Çaycı3  1 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ABD,  2 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü,  3 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer TIP Bölümü. 

Amaç
SSK,	Devlet	ve	Eğitim	hastaneleri	dönüşümü	yaşanan	hastanemizde	paratiroid	cerrahisine	
etkili	faktörleri	ve	MİP	de	lokal	anestezinin	yerini	belirlemek.

Materyal ve Metod
2000-2010	arasındaki	dönemde	yapılan	paratiroid	ameliyatlarının	kayıtları	retrospektif	olarak	
incelendi.	 Hastaların	 yaş,	 cinsiyet,	 klinik,	 biyokimya,	 görüntüleme	 ve	 patoloji	 laboratuar	
verileri	 incelendi.	 Tanı,	 ameliyat	 endikasyonu	 koyma	 yaklaşımı,	 Uygulanan	 anestezi	 ve	
cerrahi	girişim,	takip	süreci	değerlendirildi.	Ayrıca	paratiroid	hastalarının	tanı	ve	tedavisine	
etkili	olabileceği	düşünülen	SSK	dan	Hastanesi	ve	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesine	dönüşüm	
tarihleri,	bu	dönemlerde	çalışan	cerrahların	paratiroid	cerrahisi	deneyimleri,	endokrinoloji,	
nefroloji	ve	nükleer	tıp	uzmanlarının,	genel	cerrahi	şeflerinin	hizmete	başlama,	paratiroid	ile	
ilgili	tetkiklerin	başlama	tarihleri	belirlendi.	

Bulgular
SSK	dan	 2004	 yılında	 devlet,	 2005	 yılında	 eğitim	 ve	 araştırma	 hastanesine	 dönüştürülen	
kurumda	 2005e	 kadar	 paratiroid	 cerrahisi	 için	 önemli	 tetkik	 ve	 uzman	 açığı	 bulunduğu	
saptandı.	 Paratiroid	 cerrahisinde	 deneyimli	 cerrah	 dışında	 alt	 yapı	 ve	 uzman	 eksiklerinin	
2005	 den	 2006	 sonuna	 kadar	 tamamlandığı	 görüldü.	 2009	 Şubatına	 kadar	 2002	 ve	 2007	
yıllarında	birer	paratirodektomi	yapılmıştı.	2008de	total	tiroidektomi	esnasında	bir	paratiroid	
adenomu	çıkarılmıştı.	2009	yılı	başında	paratiroid	cerrahisinde	deneyimli	iki	genel	cerrahi	
klinik	 şefinin	 çalışmaya	 başlamasıyla	 eksik	 halka	 tamamlanmış	 paratiroid	 cerrahisi	 ivme	
kazanmıştı.	Takip	eden	22	ayda	28	paratiroid	ameliyatı	yapılmıştı.	Bu	28	vakanın	22si	Primer	
(PHPT)	 ve	 6sı	 sekonder	 hiperparatiroidili	 idi.	 22	 paratiroid	 adenomundan	 21ne	 (20	 sine	
lokal,	1ine	genel	anestezi	ile)	minimal	invaziv	paratiroidektomi	(MİP)	yapılmıştı.	6	sekonder	
hiperparatiroidili	 vaka	 ototransplantasyonlu	 total	 paratiroidektomi	 ile	 tedavi	 edilmişti.	
Tedavide	başarı	oranı	%100	idi.	

Sonuç
1-Paratiroid	cerrahisi	 ekip	 işidir.	2-İyi	bir	 ekiple	paratiroid	adenomlarının	%90dan	 fazlası	
lokal	anestezi	ve	MİP	ile	başarıyla	tedavi	edilebilir.
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P47 
ATIPIK YERLEŞIMLI HIPERPLAZIK 5. PARATIROID BEZIN 
GAMA PROBE ILE TESPITI
 
Murat	Akın1,	Zeki Gürler1,	Arzu	Alkan1,	İlkin	Ismailov1,	Özgür	Akdemir2,	
Ferit Taneri1

 1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD,  2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD. 

Amaç
Sekonder	hiperparatiroidizm,	sıklıkla	kronik	böbrek	yetmezlikte	(KBY)	görülen	bazı	metabolik	
bozukluklardan	dolayı	kronik	hiperkalsemiye	cevap	olarak	meydana	gelir.	Paratiroid	bezleri	
hiperplazik	olarak	büyümüştür.	Klasik	 cerrahi	 yaklaşım	bilateral	 servikal	 diseksiyon	olup	
sternal	çentik	üzerinden	yapılan	inzisyon	ile	4	paratiroid	bezinin	eksplorasyonunu	içerir	ve	
3.5	paratiroidektomi	önerilir.Bu	olguda	ektopik	olarak	retrosternal	lokalizasyonda	yerleşmiş	
bir	paratiroid	hiperplazisinin	paratiroid	sintigrafisi	ile	saptandıktan	sonra	cerrahi	gama	prob	
kılavuzluğundaki	ekzisyonu	sunulmaktadır.

Materyal ve Metod
42	yaşında	erkek	hasta	10	yıldır	KBY	nedeniyle	 takipdeyken	sekonder	hiperparatiroidizm	
nedeniyle	 12	 ay	 önce	 kliniğimizde	 3.5	 paratiroidektomi	 yapıldıkdan	 sonra	 devam	 eden	
şikayet	ve	yüksek	 (1340	pg/mL)parathormonu	nedeniyle	yapılan	 tetkiklerde	 (Boyun	USG	
ve	Teknesyum	99m	metoksiisobutilisonitril	(Tc-99m	MIBI))	boyunda	patolojik	bulgu	tespit	
edilmemesine	 rağmen,	 mediastende	 patolojik	 tutulum	 tespit	 edildi.	 Hastada	 ektopik	 5.	
paratiroid	bezi	hiperplazisi	tanısı	kondu.	

Bulgular
Operasyon	günü	 intravenöz	olarak	 radyoaktif	maddenin	enjeksiyonunu	 takiben	10	dakika	
sonra	hasta	 ameliyata	 alındı.	Sternotomi	öncesinde	 cilt	 üzerinden	gama	prob	 ile	 sayımlar	
alındı.	Daha	sonra	sternotomi	yapılarak	gama	prob	kılavuzluğunda	yüksek	değerli	“in	vivo”	
sayımlar	 alınan	 alana	 yönelindi.	 Sternum	 altında	 arkus	 aorta	 lateralinde	 lokalize	 olmuş	
lezyon	bulunarak	2*2cm	lik	lezyon	eksize	edildi	ve	“ex	vivo”	ölçümleri	alınarak	eksizyon	
doğrulandı.Frozen	 inceleme	 ile	 çıkarılan	 dokunun	 paratiroid	 dokusu	 olduğu	 teyid	 edildi.	
Patoloji	 raporu	 paratiroid	 hiperplazisi	 ile	 uyumlu	olarak	 rapor	 edilen	 hastanın,	 operasyon	
sonrası	Ca	ve	parathormon	değerleri	normal	düzeyde	seyretti.

Sonuç
Tc-99m	 MIBI	 ile	 yapılan	 paratiroid	 sintigrafisi,	 paratiroid	 patolojilerinin	 lokalizasyonu	
için	 yaygın	 olarak	 kullanılmakta	 olup	 paratiroid	 adenomu	 tespitinde	 sensitivite	 ve	
spesifitesi	sırasıyla	%	91	ve	%	98.8	olarak	bildirilmektedir.	Hızlı	parathormon	düzeylerinin	
çalışılmadığı	 merkezlerde	 gama	 prob	 kılavuzluğunda	 yüksek	 “in	 vivo”	 gama	 prob	
sayımlarının	alındığı	odaklar	eksize	edilmekte,	paratiroid	patolojisi	çıkarıldıktan	sonra	zemin	
aktivite	sayımları	alınarak	geride	patolojik	doku	kalmadığından	emin	olunmakta	ve	ameliyat	
tamamlanabilmektedir.	
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P48 
GEÇ TANI ALAN BIR DEV PARATIROID ADENOM OLGUSU
 
Abdülmecit	Yıldız1,	Türkay	Kırdak2,	Alparslan	Ersoy1,	Özlem	Saraydaroğlu3,	
Aylin	Ayyıldız1,	Canan	Ersoy4,	Nusret	Korun2

 1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji BD,  2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD,  3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD,  4 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma BD. 

Amaç
Genellikle	 asemptomatik	 olan	 primer	 hiperparatiroidi	 hiperkalsemi,	 kemik,	 böbrek	
ve	 gastrointestinal	 sistemde	 semptom	 yapabilir.	 Kronik	 böbrek	 hastalarında	 sekonder	
hiperparatiroidi	 gibi	 çeşitli	 kemik	 hastalıkları	 görülebilir.	 Burada	 yaygın	 kemik	 fraktürü,	
spinal	 kanal	 basısı	 yapan	 Brown	 tümörü	 ve	 son	 dönem	 böbrek	 hastalığı	 (SDBH)	 olan	
tedavisiz	dev	paratiroid	adenomlu	bir	primer	hiperparatiroidi	olgusu	sunuldu.

Materyal ve Metod
46	yaşında	bayan	bir	hasta,	yaygın	kemik	ağrısı,	çabuk	kırık	oluşumu	ve	halsizlik	yakınmaları	
ile	başvurdu.	5	yıl	önce	kemik	ağrıları	nedeniyle	yapılan	tetkiklerinde	hafif	hiperkalsemi	ve	
böbrek	yetersizliği	saptanmış.	3	yıl	önce	sağ	femurunda,	2	yıl	önce	sol	omuzu	ve	femurunda	
spontan	 fraktür	 gelişmiş.	 Son	 2	 yıldır	 yatağa	 bağımlı	 olan	 hastada	 3	 ay	 önce	 oligoanüri	
gelişmiş	ve	SDBH	tanısı	ile	hemodiyaliz	tedavisi	başlanmış.	

Bulgular
Muayenesinde	 vücutta	 yaygın	 hassasiyet,	 alt	 ekstremitelerde	 flask	 paralizi	 ve	 boyunda	
palpabl	kitle	saptandı.	Laboratuvar	tetkiklerinde	Ca	9.6	mg/dL,	P	6	mg/dL,	PTH	3000	pg/mL	
ve	25-OH	Vitamin	D	14.2	ng/mL	ölçüldü.	Direkt	grafilerinde;	osteoporoz,	eski	kırık	ve	kallus	
oluşumu	ve	brown	tümörü	mevcuttu.	BT’de	nöral	foromenlerde	daralma	vardı.	Boyun	BT’de	
sol	lobda	8.5x6x6.5	cm	boyutunda	lobüle	konturlu	retrosternal	uzanan	vasküler	yapıları	ve	
traekayı	sağa	doğru	iten	hipoekoik	heterojen	görünümde	kitle	görüldü.	Sintigrafisi	adenom	
ile	uyumluydu.	Hastada	primer	hiperparatiroidi	 zemininde	SDBH,	Brown	 tümörüne	bağlı	
lokomotor	patoloji	düşünüldü.	Klasik	boyun	kesisi	ile	sternotomiye	gerek	kalmadan	yaklaşık	
10	 cm	 boyutlu	 116	 gr’lık	 kitle	 çıkarıldı.	 Postoperatif	 hipokalsemi	 dışında	 komplikasyon	
olmadı.	Patolojik	değerlendirme	paratiroid	adenoma	ile	uyumluydu.	4	hafta	sonra	61	pg/mL	
PTH,	8.1	mg/dL	Ca	ve	2.7	mg/dL	P	değerleri	ile	taburcu	edildi.

Sonuç
Brown	tümörü	nadiren	spinal	bölgeyi	tutabilir.	Spinal	kanalda	kitle	etkisi	ve	patolojik	fraktürler	
ile	sinir	köklerinde	basıya	neden	olur.	Primer	hiperparatiroidi	ile	ilişkili	nefrokalsinozise	bağlı	
böbrek	yetmezliği	nadirdir.	Hastamız	literatürde	bildirilen	en	büyük	dev	adenom	olgusudur.	
Hiperkalsemili	böbrek	yetmezlikli	olgularda	ayırıcı	tanıda	sadece	sekonder	hiperparatiroidi	
değil	aynı	zamanda	primer	hiperparatiroidi	de	düşünülmelidir.	Tanı	geciktikçe	morbidite	ve	
mortalite	artmaktadır.
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P49 
INTRATORASIK UZANIMLI PARATIROID KARSINOMU: OLGU 
SUNUMU
 
Mehmet	Erikoğlu,	Bayram	Çolak,	Mustafa	Sait	Gönen,	Mustafa	Kulaksızoğlu 
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Amaç
Paratiroid	 karsinomu	 primer	 hiperparatiroidizmin	 oldukça	 nadir	 nedenlerindendir.	 Bütün	
primer	hiperparatiroidilerin	%	0,4–1’	inin	nedenini	paratiroid	karsinomları	oluşturur.	

Materyal ve Metod
64	yaşında	kadın	hasta,	çok	su	 içme	ve	sık	 idrara	çıkma	şikâyeti	 ile	yapılan	 tetkiklerinde	
intratorasik	 uzanımlı	 paratiroide	 ait	 kitle	 tespit	 edilen	 hasta	 operasyon	 için	 kliniğimize	
yatırıldı.	 Hastanın	 fizik	 muayenesinde;	 her	 iki	 tiroid	 lobunda	 belirgin	 palpabl	 kitle	 veya	
boyunda	patolojik	özellikli	lenf	nodu	saptanmadı.	Biyokimyasal	tetkiklerinde;	Ca:	14,9	mg/
dl	(8,9-10,3	mg/dl)	,	P:	1,3	mg/dl	(2,4-4,7	mg/dl)	,	IPTH:	1108,4	pg/ml	(12-88	pg/ml)	olarak	
ölçüldü.	Görüntüleme	tetkiklerinde;	boyun	USG’de	tiroid	sağ	lobu	inferiorunda	retrosternal	
uzanım	 gösteren	 6x5	 cm	 boyutunda	 paratiroide	 ait	 olabileceği	 düşünülen	 nodüler	 yapı	
saptandı.	Toraks	BT’de	tiroid	sağ	lob	inferiordan	intratorasik	alana	doğru	uzanan	trekeayı	
sola	deviye	eden	hipodens	nodüler	görünüm	tespit	edildi.	Tc-99m	MIBI	ile	yapılan	sintigrafik	
incelemede	sağ	tiroid	lobu	inferiorunda	intratorasik	uzanım	gösteren	paratiroid	adenomu	ile	
uyumlu	görünüm	saptandı.	

Bulgular
Lezyon	 yapışık	 olduğu	 etraf	 dokularla	 birlikte	 en	 block	 çıkartıldı	 Ameliyat	 esnasında	
çalışılan	 frozen	 sonucunun	 benign	 olarak	 değerlendirilmesi	 üzerine	 ilave	 cerrahi	 girişim	
yapılmadı.	Kitlenin	yapılan	rutin	histopatolojik	inceleme	sonucu	paratiroid	karsinomu	olarak	
değerlendirildi	ve	yeniden	operasyona	alındı	ve	aynı	taraf	tiroid	lobektomi,	santral	lenf	nodu	
disseksiyonu	yapıldı.	

Sonuç
Sonuç	 olarak	 paratiroid	 karsinomu;	 tanısı	 zor	 ve	 tedavisi	 güç	 bir	 hastalıktır.	 Hastalık	
sıklıkla	 hiperkalsemi	 bulguları	 ile	 beraber	 serum	 kalsiyum	 ve	 parathormon	 yüksekliği	
ile	 birliktedir	 Boyunda	 paratiroide	 ait	 büyük	 kitle	 varlığında	 kan	 serum	 kalsiyumu	 ve	
parathormon	 düzeylerinin	 oldukça	 yüksek	 olduğu	 hastalarda	 paratiroid	 karsinomu	 akılda	
bulundurulmalıdır.	



5.	Ulusal	Endokrin	Cerrahi	Kongresi

204

P50 
PRIMER HIPERPARATIROIDIZM NEDENI ILE ODAKLANMIŞ 
PARATIROIDEKTOMI YAPILMIŞ BIR OLGUDA BARSAK 
HAZIRLIĞI NEDENI ILE SODYUM FOSFAT UYGULAMASINI 
TAKIBEN GELIŞEN SEMPTOMATIK HIPOKALSEMI
 
Türkay	Kırdak,	Ali	Özer,	Nusret	Korun 
Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Ad. 

Amaç
Fosfo-soda	 bileşiği	 sodyum	 fosfat	 içerir	 ve	 laksatif	 etkisi	 vardır.	Kolonoskopi	 ve	 cerrahi	
öncesi	barsak	hazırlığı	için	yaygın	olarak	kullanılmaktadır.	Ancak	laksatiflerin	hipokalsemi,	
hiperfosfatemi,	 hipernatremi	 ve	 asidoz	 gibi	 bazı	 sistemik	 yan	 etkileri	 vardır.	 Bu	 önemli	
metabolik	 etkilere	 rağmen	 bu	 bozukluklara	 bağlı	 semptomlar	 nadirdir	 ve	 klinik	 açıdan	
önemsizdir.	Ancak	elektrolit	veya	metabolik	başka	bozuklukları	olma	eğilimindeki	olgularda	
laksatif	 kullanımı	 ile	 oluşabilecek	 yan	 etkiler	 daha	 da	 şiddetli	 olabilir.	 Paratiroidektomi	
yapılan	 olgularda	 da	 hipokalsemi	 eğilimi	 bilinmektedir.	 Ancak	 bu	 hasta	 grubunda	
laksatif	 kullanımının	 sonuçları	 ile	 ilgili	 literatürde	 fazla	 bilgi	 yoktur.	 Bu	 rapor,	 primer	
hiperparatiroidizm	 nedeniyle	 paratiroidektomi	 uygulanan	 bir	 hastada,	 ameliyat	 sonrası	
dönemde	 barsak	 hazırlığı	 için	 sodyum	 fosfat	 kullanımını	 takiben	 gelişen	 semptomatik	
hipokalseminin	sunulduğu	ilk	olguyu	içermektedir.	

Bulgular
Primer	hiperparatiroidizmin	klasik	belirtilerine	sahip	55	yaşındaki	kadın	hastaya	odaklanmış	
paratiroidektomi	yapılarak	boyundan	15x10x5	cm	boyutlarında	bir	adet	adenom	çıkarıldı.	
Girişimden	 yaklaşık	 12	 saat	 sonra	 semptomatik	 hipokalsemi	 gelişen	 hastanın	 ameliyat	
sonrası	birinci	gün	Parathormon	22	ng/ml	ve	kalsiyum	8.1	mg/dL	bulundu.	Oral	kalsiyum	
ve	D	vitamini	tedavisi	başlanarak,	hasta	aynı	gün	taburcu	edildi.	Birinci	ayda	kalsiyum	ve	
parathormon	değerleri	normal	olan	hasta,	ikinci	ayda	karın	ağrısı	ve	konstipasyon	yakınmaları	
ile	 başvurdu.	Kolonoskopi	 planlanan	 hastada	 oral	 ve	 enema	olarak	 uygulanan	 fosfo	 soda	
bileşiği	ile	yapılan	barsak	hazırlığı	sonrası	şiddetli	semptomatik	hipokalsemi	gelişti.	Serum	
kalsiyum	 değeri	 7	 mg/dL	 ve	 PTH	 değeri	 58	 ng/mL	 olarak	 bulunan	 hastaya	 parenteral	
Kalsiyum	ve	sonrasında	oral	kalsiyum,	D	vitamini	verilerek	semptomlar	kontrol	altına	alındı.

Sonuç
Sonuç	 olarak,	 mevcut	 olgu	 ve	 literatür	 gözönüne	 alındığında,	 primer	 hiperparatiroidizm	
nedeniyle	patolojik	paratiroid	glandının	cerrahi	olarak	çıkarılmasından	sonra	hastalarda	barsak	
hazırlığı	için	sodyum	fosfat	kullanımının	hipokalsemik	tetani	gelişmesini	kolaylaştırıcı	bir	
etkisinin	olması	olasılık	dahilindedir.	Klinisyenler	bu	hastalarda	ameliyat	sonrası	dönemde	
laksatif	etkili	ilaçları	dikkatle	reçete	etmelidir.
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P51 
PARATIROID KARSINOMU: 4 OLGU SUNUMU
 
Halit Ziya Dündar,	Alper	Bilal	Özkardeş,	Saadet	Akturan,	Fahri	Yetişir,	
Birkan	Bozkurt,	Ahmet	Burak	Çiftçi,	Mehmet	Kılıç	 
Ankara Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç
Paratiroid	karsinomları	en	nadir	görülen	endokrin	tümörlerdir.	Malign	potansiyeli	minimal	
invazif	 hastalıktan	 agresif	 tümöre;	 yavaş	 ilerleme	 gösterenden,	 hematolojik	metastazların	
hızla	geliştiği	fatal	sonuçların	önüne	geçilemeyen	hiperkalsemiye	bağlı	olduğu	tümöre	kadar	
değişkenlik	 gösterir.	 Bu	 tümörlerin	 histolojik	 paterni	 benign	 paratiroid	 neoplazmları	 ile	
karşılaştırıldığında	sıklıkla	nükleer	atipi,	mitozda	artış	ve	aberran	ploidi	 ile	karakterizedir.	
Tümörün	 preoperatif	 veya	 intraoperatif	 tanınması	 ve	 primer	 lezyonun	 yeterli	 ve	 enblok	
rezeksiyonu	bu	hastalar	için	en	iyi	kür	şansını	sağlar.	Çalışmada	kliniğimizde	tedavi	edilen	4	
adet	paratiroid	karsinomu	olgusu	sunulacaktır.	

Materyal ve Metod
Etlik	İhtisas	E.A.H	Genel	Cerrahi	kliniğinde	2009	-	2010	yıılarında	hiperparatiroidi	nedeni	
ile	ameliyat	edilen	102	hasta	retrospektif	olarak	incelendi.	

Bulgular
2009	Ocak-2010	Ekim	ayları	arasında	Etlik	İhtisas	E.A.H	Genel	Cerrahi	kliniğinde	toplam	
102	 hasta	 hiperparatiroidi	 nedeni	 ile	 ameliyat	 edildi	 (44	 hasta	 sekonder	 hiperparatiroidi	 ,	
53	 hasta	 primer	 hiperparatiroidi,	 1	 hasta	 tersiyer	 hiperparatiroidi	 ve	 4	 hasta	 paratiroid	
karsinomu).	 Paratiroid	 karsinomunun	 primer	 hiperparatiroidi	 ile	 başvuran	 hastalardaki	
oranı	%	7.54	olarak	 tespit	edildi.	Tüm	hastalar	ötiroiddi.	Hastalar	hiperkalsemi	nedeni	 ile	
preoperatif	 medikal	 tedavi	 ile	 normokalsemik	 seviyelere	 çekilmeye	 çalışıldı	 (hidrasyon,	
diüretik,zoledronik	asit).	4	hastaya	da	paratiroidektomi,	kısmi	strep	kas	eksizyonu,	lobektomi	
ve	santral	boyun	diseksiyonu	uygulandı.	2	hastaya	modifiye	radikal	boyun	diseksiyonu	da	
eklendi.	Lenf	nodu	tutulumu	olan	hasta	yoktu	(13	ve	25	adet	reaktif	lenf	nodu).	Postoperatif	
erken	dönemde	2	hastada	hipokalsemik	bulgular	gelişti,	ek	sorun	tespit	edilmedi.	

Sonuç
İnsidansın	yüksek	çıkmasının	sebebi	kliniğimizde	olduğu	gibi;	sıklıkla	paratiroid	karsinomu	
vakalarının	 endokrin	 cerrahisi	 yapılan	 merkezlerde	 toplanıyor	 olmasıdır.	 Bifosfonatların	
tedavide	kullanımı	ile	semptomatik,	non	toksik	ve	kısa	dönem	palyasyonun	sağlanabilmesi	
mümkün	olmuştur.	Cerrahi	halen	kür	için	tek	seçenektir.	
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P52 
MULTIGLANDÜLER PARATIROID KANSERI
 
Mehmet	Hacıyanlı1,	Gonca	Oruk1,	Arzu	Avcı2,	Özlem	Gür1,	Hüdai	Genç1 

1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir ,  
2 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Patoloji Kliniği, İzmir . 

Amaç
Multiglandüler	paratiroid	kanseri	oldukça	nadir	olup,	daha	önce	İngilizce	literatürde	sadece	
dört	olgu	bildirilmiştir.	Bu	çalışmada	beşinci	multiglandüler,	simultane,	bilateral	paratiroid	
kanseri	 olgusunu	 sunuldu	 ve	 paratiroid	 kanserlerinde	 bilateral	 boyun	 eksplorasyonunun	
hangi	durumlarda	gerektiği	irdelendi.	

Materyal ve Metod
Kırk	 sekiz	 yaşında	 bayan	 hasta	 primer	 hiperparatiroidi	 tanısı	 ile	 operasyona	 hazırlandı.	
Preoperatif	 kan	 kalsiyum	 ve	 parathormon	 düzeyleri	 bakıldı	 ve	 lokalizasyon	 çalışmaları	
yapıldı.	Preoperatif	 sestamibi	sintigrafisinde	bilateral	 tutulum	ve	ultrasonografide	bilateral	
iki	adet	paratiroid	bezi	görüntülenmesi	nedeni	ile	bilateral	boyun	eksplorasyonu	yapıldı.

Bulgular
Preoperatif	kan	kalsiyum	ve	parathormon	değerleri	sırası	 ile	14.4	mg/dl	ve	589	pg/ml	idi.	
Intraoperatif	olarak	çevre	dokulara	ileri	derecede	yapışık-invaziv	özellik	gösteren	sağ	alt	bez	
ipsilateral	tiroid	lobu	ile	birlikte;	sol	alt	bez	ise	çevre	yumuşak	doku	ve	timusun	bir	kısmı	
ile	birlikte	anblok	rezeke	edildi.	Diğer	iki	bez	normal	olarak	görüldü.	Patolojik	incelemede	
kalın	fibröz	kapsülün	varlığı,	çevre	dokulara	invazyon,	nekrotik	odaklar	olmaksızın	solid	ve	
trabeküler	büyüme	paterni	ve	vasküler	invazyonun	varlığı	paratiroid	kanseri	tanısına	ulaştırdı.	
Hastanın	kalsiyum	ve	parathormon	düzeyleri	izlemin	dördüncü	yılında,	normal	sınırlardadır.

Sonuç
Paratiroid	 kanserlerinde	 cerrahi	 tedavi	 tek	 küratif	 tedavidir	 ve	 yeterli	 ilk	 operasyon	
sağkalımın	 en	önemli	 belirleyicisidir.	Bu	nedenle	operasyon	 sırasındaki	 şüphe,	 cerrahinin	
genişliğini	 belirleme	 açısından	 önemlidir.	 Paratiroid	 kanseri,	 paratiroid	 bezlerinin	 ya	 da	
bezinin	 hiperplazisi,	 adenomu	 ve	 hatta	 kanseri	 ile	 birlikte	 görülebileceğinden	 preoperatif	
görüntülemede	bilateral	tutulumun	olduğu	hastalarda	bilateral	boyun	eksplorasyonu	yeterli	
bir	cerrahi	için	gereklidir.	
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P53 
RENAL HIPERPARATIROIDIZMLI OLGUDA SAPTANAN 
INTRATIROIDAL YERLEŞIMLI 5. HIPERPLAZIK PARATIROID 
DOKUSU: VAKA SUNUMU 
 
Mustafa Koç1,	Ayhan Koyuncu1,	Atilla	Kurt1,	Boran	Karakuş1,	Ömer	Topçu1,	
Şahande	Elagöz2,	Cengiz	Aydın1

 1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD,  2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD. 

Amaç
Renal	yetmezliği	olan	hastaların	anlamlı	bir	bölümünde	sekonder	ve	tersiyer	hiperparatiroidizm	
gelişmektedir.	Biz	bu	çalışmada	 renal	hiperparatiroidizmi	olan	vakamızda	nadir	bir	 antite	
olarak	 görülen	 intratiroidal	 yerleşimli	 5.	Hiperplazik	 paratiroid	 dokusu	 olgusunu	 sunmak	
istedik.

Materyal ve Metod
51	Yaşında	bayan	hasta	1990	yılında	KBY	tanısı	almış.	1	yıl	renal	transplantasyon	yapılmış.	
Yedi	yıl	önce	böbrek	fonksiyonları	yeniden	bozulmuş	ve	periton	dializi	yapmaya	başlamış.	
Ocak	2010	da	başlayan	çarpıntı,	terleme,	halsizlik,	yaygın	kemik	ağrıları	,	dispeptik	şikayetleri	
ve	boyunda	 şişlik	 şikayeti	olmuş.	Tetkiklerinde	PTH	631	Ca	11.3	P	5.7	USG	de	Büyüğü	
tiroid	 gland	 sağ	 lob	 süperiorunda	 16x13	 mm	 olmak	 üzere	 bilateral	 birkaç	 adet	 kalsifiye	
nodül	izlendi.	Tc99m	Sestamibi	paratiroid	sintigrafisinde	tiroid	bezi	sağ	lob	loju	süperioruna	
uyan	alanda	belirgin	ve	sol	lob	loju	süperioruna	ve	inferioruna	uyan	alanda	hiperfonksiyone	
paratiroid	dokusu	ile	uyumlu	olarak	değerlendirildi.	Hastaya	bu	bulgularla	sağ	lob	inferioru	
ve	süperioru,	sol	 lob	TİİAB	yapıldı.	Patolojisi	Önemi	bilinmeyen	atipik	foliküler	hücreler	
olarak	değerlendirildi	Eksplorasyonda	4	adet	paratiroid	dokusu,	tiroid	glandında	sağ	lob	da	
1.5	ve	1	cm	 lik	sol	 lobda	1	cm	 lik	multipl	nodüller	 tesbit	edildi	ve	sol	 inferior	paratiroid	
dokusunun	 yarısı	 kalacak	 şekilde	 subtotal	 paratiroidektomi	 ve	 total	 tiroidektomi	 yapıldı	
Spesmenin	patolojik	incelemesinde	4	adet	hiperplazik	paratiroid	dokusu	olduğu	ayrıca	tiroid	
gland	sağ	lobdaki	1.5	cm	lik	nodülün	hiperplazik	paratiroid	dokusu	olduğu	tesbit	edildi.	

Sonuç
Hiperfonksiyone	 intratiroidal	 paratiroid	 dokusu	 insiansı	 çeşitli	 çalışmalrda	%0.3	 ile	%10	
arasında	rapor	edilmektedir.	Renal	hiperparatiroidizmde	%30	hastada	4	den	fazla	paratiroid	
glandı	bulunabilir	ve	çoğunda	intratimik	yerleşmli	olarak	bulunur.	Bizim	vakamızda	da	4	ten	
fazla	paratiroid	glandı	tesbit	edilmilş	olup	intratiroidal	yerleşimli	idi.	İntratiroidal	paratiroid	
hiperplazisi	vakası	bu	hastalığın	cerrahi	tedavisini	oldukça	karmaşık	hale	getirebilecek	nadir	
bir	 antitedir.	 Bu	 durumun	 cerrahi	 tedavisinde	 seçilecek	 prosedürler	 ve	 intraoperatif	 PTH	
çalışmaları	halen	tartışmalıdır.	
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P54 
PARATIROID ADENOMLARINA YAKLAŞIMIMIZ
 
Gülay	Dalkılınç,	Mehmet	Altıntaş,	Hüseyin	Ekinci,	Ayhan	Çevik,	Nejdet	Bildik,	
Tayfun Yücel
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Genel Cerrahi Kliniği 

Amaç
Paratiroid	 bezleri	 kalsiyum	 metabolizmasını	 düzenleyen	 önemli	 bir	 endokrin	 organdır.
Paratiroid	adenomları	nonspesifik	klinik	bulgular	 ile	 tanısında	ciddi	güçlükler	olmaktadır.
Kliniğimizde	beş	yıllık	dönemde	tanı	ve	tedavisini	yaptığımız	olgularımızı	değerlendirmeyi	
amaçladık.Halsizlik,kilo	kaybı,karın	ağrısı	gibi	nonspesifik	semptomlara	neden	olabilir.Bu	
da	 hastalarda	 tanı	 aşamsında	 geçikmelere	 neden	 olur.Bizde	 servisimizde	 ameliyat	 edilen	
paratiroid	adenomu	olgularımızı	irdelemeyi	amaçladık.

Materyal ve Metod
Dr.Lütfi	Kırdar	Kartal	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesi	II.Genel	Cerrahi	Kliniğinde	2005-2010	
yılları	arasında	paratiroid	adenomu	nedeni	ile	25	hastayı	ameliyat	ettik.

Bulgular
Toplam	 25	 olgunun	 yaş	 ortalaması	 48	 olarak	 bulundu.Hastaların	 10	 hasta	 erkek,15	 hasta	
kadındı.Hastalar	diğer	kliniklerde	karın	ağrısı,eklem	ağrısı	gibi	nonspesifik	semptomlar,parat	
hormonu,ca,fosfor	 düzeylerindeki	 patolojiler	 nedeni	 ile	 irdelenirken	 çekilen	 us	 lerinde	
paratiroid	 adenomu	 saptana	 olgulardı.Olgular	 paratiroid	 sintigrafisi	 ile	 konfirme	 edilerek	
ameliyata	 hazırlandı.Olguların	 18	 inde	 paratiroid	 adenomu	 ile	 birlikte	multinodüler	 guatr	
da	 saptandı.Nodüler	 guatr	 lı	 hastalara	 total	 tireidektomi	 de	 yapıldı.Diğerlerinde	 yalnızca	
adenom	çıkarıldı.Operasyon	sonrasında	çıkarılan	paratiroid	dokuları	frozen	amaçlı	patoloji	
kliniğine	gönderildi.Sonuçlar	paratiroid	adenomu	olarak	geldi.	

Sonuç
Paratiroidler	nadirde	olsa	mediastende,trakeanın	arkasında	olabilir.Olgularımızda	paratiroid	
adenomların	 lokalizasyonu	 tiroid	 dokusunda	 saptanmıştır.Bu	 olgularda	 tedavi	 adenomun	
çıkarılmasıdır.Hiperfonksiyona	 neden	 olan	 adenom	 çıkarıldığında	 hastalarda	 klinik	 tablo	
hızla	 düzelmektedir.Olgularımızda	 da	 ameliyat	 sonrası	 labaratuar	 ve	 klinik	 bulgularda	
gerileme	saptanmıştır.	Sonuç	olarak	ciddi	metabolik	ve	nonspesifik	bulguları	olan	özellikle	
kadın	 hastalarda	 paratiroid	 adenomları	 da	 düşünerek	 tetkik	 aşamasında	 servikal	 ultrasan	
tetkiki	ile	patolojilerin	araştırılmasının	uygun	olacağı	kanısındayız.	
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P55 
2000-2010 YILLARI ARASI PARATIROIDEKTOMI DENEYIMIMIZ
 
Salim	İlksen	Başçeken,	Ebru	Esen,	Ferah	Çakır,	Bülent	Alıç,	Savaş	Koçak,	
Seher	Demirer,	Tuğbay	Tuğ,	İlknur	Kepenekçi	Bayram,	Volkan	Genç,	
Mazhar Semih Baskan 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Amaç
Paratiroidektomi	operasyonu	ilk	kez	1925	yılında	Mandl	tarafından	geçekleştirildiğineden	beri	
paratiroid	glandları	ve	onlarla	ilişkili	kalsiyum	metabolizması	ile	ilgili	bilgilerimiz	oldukça	
arttı.	Bununla	beraber	otonom	parathormon	 salgısı	 yapan	glandların	bulunmasına	yönelik	
tetkiklerde	oldukça	gelişti.	Kalsiyum	ve	fosfor	testlerinin	rutin	biyokimyasal	istemlere	dahil	
olması	 ile	 birlikte	 hiperparatiroidi	 tanısı	 alan	 hasta	 sayısı	muazzam	bir	 biçimde	 artmıştır.	
Bütün	bu	gelişmeler	ışığında	paratiroid	hastalıklarının	cerrahi	tedavisindeki	başarı	bu	organın	
anatomisini,	fizyolojisini	ve	patolojisini	iyi	bilmeye	ve	deneyime	bağlıdır.	

Materyal ve Metod
AÜTF	Genel	Cerrahi	Kliniğinde	 2000-2010	yılları	 arasında	 paratiroidektomi	 yapılan	 432	
hasta	retrospektif	olarak	literatürler	eşliğinde	incelendi.

Bulgular
AÜTF	Genel	Cerrahi	Kliniğinde	 2000-2010	yılları	 arasında	 paratiroidektomi	 yapılan	 432	
hasta	retrospektif	olarak	literatürler	eşliğinde	incelendi.	Hastaların	54’üne	minimal	invaziv,	
378’ine	tiroid	kesisi	ile	paratiroidektomi	yapıldı.	Hastaların	328’si	kadın,	106’sı	erkek	idi.	
Hastaların	ortalama	yaşı	51.6	(	15-	85)	idi.	314	hastada	adenom,	86	hastada	hiperplazi,	23	
hastada	normal	paratiroid	veya	non	spesifik	doku,	9	hastada	paratiroid	karsinomu	saptandı.	
Paratiroid	karsinomu	tanısı	alan	hastaların	7’si	adenom,	1’i	hiperplazi,	1’i	multinodüler	guatr	
ön	 tanısısıyla	 opere	 edilmişti.	 Multinodüler	 guatrı	 olup	 ameliyat	 sırasında	 makroskobik	
olarak	 paratiroid	 patolojisi	 tespit	 dilen	 11	 hastanın	 mikroskobik	 incelemesinde	 6’sında	
adenom,	1’inde	hiperplazi,	 1’inde	paratiroid	karsinomu,	3’ünde	normal	paratiroid	dokusu	
saptanmıştır.	Minimal	invaziv	cerrahi	uygulanan	hastaların	hepsi	adenom	ön	tanısı	ile	opere	
edildi.	Bu	hastalardan	50’sinin	patolojisi	adenom,	2’sinin	hiperplazi,	2’sinin	normal	paratiroid	
dokusu	olarak	raporlandı.

Sonuç
Çalışmamızın	ve	literatürdeki	diğer	çalışmaların	ışığında	uygun	hastalarda	paratiroidektomi	
etkin	ve	güvenilir	bir	yöntemdir.
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P56 
HIPERPARATIROIDININ NADIR BIR SEBEBI PARATIROID 
KARSINOMU-OLGU SUNUMU
 
Turgay	Şimşek1,	Nuh	Zafer	Cantürk1,	Zeynep	Cantürk2,	Nihat	Zafer	Utkan1,	
İrem	Özöver3,	Yeşim	Gürbüz3,	Berrin	Çetinarslan2  1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı,  3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı . 

Amaç
Paratiroid	 karsinomu	 tüm	 kanserlerin	 %0.005’inden	 azını	 oluşturur,	 hiperparatiroidinin	
de	 %1-5’inden	 azının	 sebebidir.	 Sekonder	 hiperparatiroidili	 hastalarda	 nadiren	 görülür.	
Etiyolojisi	bilinmemektedir	ve	paratiroid	adenomunun	paratiroid	karsinomu	yaptığına	dair	
kanıt	 yoktur.	 Karsinomlu	 çoğu	 hasta	 belirgin	 hiperkalsemiyle	 başvururlar	 ve	 adenomlara	
göre	daha	çok	kemik,	böbrek	hastalığıyla	ilişkilidirler.

Bulgular
Olgu	Sunumu:	67	yaşında	bayan	hasta	halsizlik,	ciddi	kemik	ve	eklem	ağrılarıyla	osteoporoz	
tanısı	 alarak	 medikal	 tedavi	 almıştır.	 PTH	 değeri>3000pg/ml,	 Ca	 14,6mg/dl	 olan	 hasta	
hiperparatiroidinin	 ayırıcı	 tanı	 ve	 tedavisi	 için	 tarafımıza	 yönlendirilmiştir.	 Kifozu	
olan	 hastanın	 özgeçmişinde	 bilateral	 diz	 protez	 operasyonu	 mevcuttur.	 Ca	 değeri	 force	
diüreze	rağmen	12	mg/dl	‘nin	altına	inmeyen	hastanın	protein	elektroforezi	normal	olarak	
değerlendirildi.	Tiroid	ultrasonografisinde	heterojen	tiroid	parankimi	içinde	bilateral	nodüller	
tespit	edidi.	Multidisipliner	konseyimizde	operasyon	önerilen	hastaya	total	tiroidektomi	ve	
paratiroidektomi	yapıldı.	Sol	üst	paratiroid	bezi	patolojisi	paratiroid	karsinomu	olarak	rapor	
edildi.	SPECT	görüntülerde	sol	hemitoraks	yerleşimli	paratiroid	karsinomu	metastazı,	toraks	
bilgisayarlı	tomografide	bilateral	akciğerlerde	metastatik	nodül	tespit	edildi.	Göğüs	cerrahisi	
tarafından	 operasyon	 önerilen	 hasta	 operasyonu	 kabul	 etmedi.	 Zoledronik	 asit	 2.dozu	
uygulanan	hasta	cinecalsed	tedavi	planıyla	taburcu	edildi.	Postoperatif	6.ayında	Ca	9.6mg/dl	
PTH	1677pg/dl	olan	hastanın	takibine	devam	edilmektedir.

Sonuç
Tartışma:	 Bizim	 vakamızda	 olduğu	 gibi	 Koea	 ve	 Shaw	 paratiroid	 tümörlerinin	%48’inin	
sol	 üst	 paratiroid	 bezinde,	 %	 52’inin	 ise	 diğer	 paratiroid	 bezleri	 arasında	 eşit	 sayıda	
dağıldıklarını	 belirtmişlerdir.	 Lokal	 invazyon	 yaygındır.	 Karsinomlu	 hastaların	 önemli	
bir	 klinik	 özelliği	 palpabl	 boyun	 kitlesinin	 varlığıdır.	Adenom	 ile	 karsinom	 ayırıcı	 tanısı	
zordur.	Paratiroid	karsinomlarının	çoğu	fonksiyoneldir	ve	yüksek	serum	PTH	ve	dolayısıyla	
kalsiyum	seviyesine	sahiptirler.	Sestamibi	taraması	yaygın	metastaz	tespiti	için	mükemmel	
bir	yöntemdir.	 İİAB	karsinom	tanısı	koyamaz,	 iğne	yolu	yayılımı	 için	bir	 risk	 faktörüdür,	
tavsiye	 edilmez.	 Paratiroid	 karsinomu	 cerrahi	 esnasında	 tespiti,	 tanı	 ve	 tedavisi	 zor	 nadir	
bir	hastalıktır.	Cerrahi,	primer	 tümör	ve	 rekürrens	sonrası	paratiroid	hormon	seviyelerinin	
kontrolü	 için	 hala	 esas	 tedavidir.	 Kemoterapi	 genellikle	 paratiroid	 karsinomu	 için	 etkili	
değildir	ve	adjuvan	radyoterapi	seçilmiş	hastalarda	lokal	rekürrens	hızını	azaltır.
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P57 
SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLIĞINE BAĞLI SEKONDER 
HIPERPARATIROIDIDE CERRAHI TEDAVI SONUÇLARIMIZ
 
Köksal	Bilgen 
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD.

Amaç
Sekonder	hiperparatiroidi	son	dönem	böbrek	yetmezliğinin	en	sık	görülen	komplikasyondur.	
Böbrek	 yetmezliğinde	 oluşan	 hipokalsemi	 ve	 hiperfosfatemi	 sonucunda	 PTH	 yapım	 ve	
salınımı	artmıştır.	İlerlemiş	sekonder	hiperparatiroidi	vakalarında	en	etkili	tedavi	cerrahidir.	
Uygulanacak	ameliyat	yöntemi	subtotal	paratiroidektomi	,total	paratiroidektomi	ile	beraber	
ön	kola	paratiroid	ototransplantasyonu	ve	total	paratiroidektomidir.

Materyal ve Metod
2008-2009	yılları	arasında	böbrek	yetmezliği	 sonucunda	gelişen	sekonder	hiperparatiroidi	
nedeniyle	subtotal	paratiroidektomi	yapılan	8	hasta	retrospektif	olarak	değerlendirildi.	

Bulgular
Hastalardan	 6’sı	 kadın	 2’si	 erkekti.	 7	 hasta	 hemodializ,	 1	 hasta	 ayaktan	 periton	 dializi	
programındaydı.	Hastaların	ana	semptomları	kas	güçsüzlüğü,	kemik	ağrısı	ve	kaşıntı	idi.	Tüm	
hastalara	subtotal	paratiroidektomi	uygulandı.	Hastaların	serum	PTH,	Ca+2,	P,	ve	ALP’nin	
pre	ve	postoperatif	düzeylerine	bakıldı.	Hastaların	preoperatif	ve	postoperatif	ortalama	serum	
PTH	değeri	1650ng/ml	ve	180	ng/ml,	Ca+2	değeri	11,75	mg/dl	ve	7,2	mg/dl,	P	değeri	7,8	
mg/dl	ve	4,0	mg/dl,	ALP	492	IU/L	ve	102	IU/L	idi.	Hastaların	ortalama	takip	süresi	18	ay	
idi.	Hastalardan	birinde	persistan	hiperparatiroidi	görüldü.	Diğer	hastaların	hepsinde	PTH	
değerleri	300	ng/ml’nin	altına	düştü.	1	hastada	semptomatik	hipokalsemi	görülerek	medikal	
tedavisi	yapıldı.

Sonuç
Böbrek	yetmezliğine	bağlı	gelişen	ileri	sekonder	hiperparatiroidizmde	son	dönemde	medikal	
tedavideki	gelişmelere	rağmen	paratiroidektomi	halen	önemini	koruyan	başarılı	ve	etkili	bir	
yöntemdir.	
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P58 
KLINIĞIMIZDE PARATIROIDEKTOMI DENEYIMIMIZ
 
Turgay	Şimşek1,	Nuh	Zafer	Cantürk1,	Nihat	Zafer	Utkan1,	Zeynep	Cantürk2,	
Berrin	Çetinarslan2  1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı.
 
Amaç
Biz	servisimizdeki	primer	hiperparatiroidi	nedeniyle	paratiroidektomi	yaptığımız	hastaların	
cinsiyet	 ve	 yaşları,	 yandaş	 hastalıkları,	 preoperatif	 laboratuvar	 değerleri,	 preoperatif	
görüntüleme	 yöntemlerinin	 kullanımı	 ve	 operasyon	 bulguları	 ile	 bunların	 uyumu	 gibi	
verilerini	toplayarak	deneyimlerimizi	değerlendirip	sunmak	istedik.

Materyal ve Metod
Bu	çalışma	Kocaeli	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Hastanesi	Genel	Cerrahi	servisimizde	2004	
eylül-2010	 eylül	 dönemleri	 arasında	 primer	 hiperparatiroidi	 nedeniyle	 paratiroidektomi	
yaptığımız	hastaların	6	yıllık	retrospektif	verileri	toplanıp	istatistiksel	ortalamaları	alınarak	
yapılmıştır.	

Bulgular
Toplam	 182	 olgumuzun	 31’i	 erkek	 151’i	 kadın	 hastalardı	 (K/E=	 4.9).Yaş	 ortalamaları	
53.88±0.9(ort.±sem)	idi.	Geçirilmiş	paratiroidektomi	anamnezi	olan	hasta	sayısı	9	(%5),	aynı	
seansta	tiroidektomi	yapılan	hasta	sayısı	66	(%33),	hipertansiyonu	olan	hasta	sayısı	117	(%	
64),	DXA’da	osteoporoz	tespit	edilen	hasta	sayısı	93	(%51.1),	osteopeni	tespit	edilen	hasta	
sayısı	44	(%24.2),	normal	değerlerde	olduğu	tespit	edilen	hasta	sayısı	45	(%24.7	),	kemik	
kırığı	 hikayesi	 olan	 hasta	 sayısı	 9	 (%5),	 kemikte	 brown	 tümörü	 tespit	 edilen	 hasta	 sayısı	
3	 (%1.6),	ürolitiyazis	hikayesi	olan	hasta	sayısı	81	 (%44.5)	 idi.	Preoperatif	ultrasonografi	
yapılan	hasta	sayısı	169	(%92.8),	saptanan	adenom	sayısı	ortalaması	1.17±	0.04	(ort.±sem),	
operasyon	bulgu	uyumu	sayısı	126	(%69.2),	MIBI	sintigrafisi	yapılan	hasta	sayısı	171	(%94),	
saptanan	adenom	sayısı	ortalaması	1.12±	0.04	(ort.±sem),	operasyon	bulgu	uyumu	sayısı	134	
(%73.6)idi.	Biyokimyasal	verilerden	parathormon	düzeyi	ortalaması	450.2	±	50.78(ort.±sem)	
(15-63	pg/ml),	24/st	idrar	Ca2+	düzeyi	ortalaması	113.9±	13.65	(ort.±sem)	(80-320	mg/dl),	
D	 vitamin	 düzeyi	 ortalaması	 27.17±	 3.1	 (ort.±sem),	Ca2+	 düzeyi	 ortalaması	 11.42±	 0.09	
(ort.±sem),	ALP	düzeyi	ortalaması	236.1±	40.42(ort.±sem),	kreatinin	düzeyi	ortalaması	1.6±	
0.2	(ort.±sem)	idi.

Sonuç
Olgular	 toplumda	 5.-6.	 dekad	 aralığında	 daha	 sık	 görülmekle	 birlikte	 kadın	 erkek	 oranı	
4,9’dur.	 Olguların	 ortalama	 PTH	 düzeyi	 yedi	 kat	 fazlalığılguların	 erken	 tanı	 almada	
gecikmelerinin	bir	göstergesi	olabilir.	Tanıda	ultrasonografi	ve	MİBİ	yeterli	etkinlikte	olduğu	
düşünülmektedir.	
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P59 
ADRENAL ONKOSITOMA- BIR OLGU 
 
Turgay	Şimşek1,	Nuh	Zafer	Cantürk1,	Zeynep	Cantürk2,	Yeşim	Gürbüz3,	
İlhan	Tarkun2,	Berrin	Çetinarslan2

 1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ,  2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı  ,  3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı . 

Amaç
Adrenal	 glandın	 onkositik	 tümörleri	 çok	 nadir	 olup	 daha	 çok	 böbrek,	 tükrük	 bezleri,	
tiroid,	timus,	adenohipofiz	ve	akciğerde	rapor	edilmiştir.	Adrenal	onkositomalar	benign	ve	
nonfonksiyone	olup	hepsi	tesadüfen	bulunmuştur.	Bu	yazıda	adrenal	kitlesi	nedeniyle	opere	
edilen	bir	olgunun	histopatolojik	incelemesiyle	tespit	edilen	adrenal	onkositoma	vesilesi	ile	
bu	olgulara	ait	klinikopatolojik	özelliklere	dikkat	çekmek	istedik.	

Bulgular
Olgu:	 50	 yaşında	 kadın	 hasta	 başağrısı	 şikayetiyle	 başvurduğu	 merkezde	 hipertansiyonu	
tespit	edilmiş,	başlanan	antihipertansif	 tedaviye	cevap	vermiş,	abdominal	ultrasonografide	
sağ	 retroperitoneal	 boşlukta	 6x4cm’lik	 kitle	 tespit	 edilince	 hastanemize	 yönlendirilmişti.	
Öz	ve	soy	geçmişinde,	anamnezinde	özellik	saptanmadı.	Karın	muayenesi	normaldi.	Tümör	
markırları	dahil	 rutin	 laboratuar	 tetkiklerinde	özellik	yoktu.	MRI	 ile	 sağ	 sürrenal	glandda	
malign	 özellikler	 taşıyan	 kitle	 saptandı.	 I-131	 MIBG	 sintigrafisi	 normaldi.	 Torakal	 BT’	
de	 bilateral	 akciğer	 dokusunda	 milimetrik	 boyutlarda	 nodüller	 izlendi.	 Multidisipliner	
konseyimizde	bu	görünümün	adrenal	kitlenin	metastazı	olup	olmadığının	ayırıcı	 tanısının	
cerrahi	girişim	sonrası	 takip	 sürecine	bırakılmasına	karar	verildi.	Operasyon	kararı	 alınan	
hastanın	 eksplorasyonunda	 sağ	 adrenal	 bezde	 6	 cm’lik	 kitle	 görüldü.	 Total	 eksizyonu	
gerçekleştirildi.	Postoperatif	komplikasyonları	olmayan	hasta	6.	gün	taburcu	edildi.	Kitlenin	
makroskopisinde	93	gr	ağırlığında	ve	5.5x4x3.5	cm	çapında,	fibröz	kapsülün	ince	kenarıyla	
sarılmış	 ve	 iyi	 sınırlandırlmış	 olduğu	 görüldü.	 Mikroskopide	 ince	 fibröz	 pseudo	 kapsül	
vardı.	Rezidü	adrenal	korteks	baskılanmış	ve	hafif	atrofikti.	Tümör	bol	eozinofilik	granüler	
stoplazma	 ile	 poligonal	 onkositlerden	 ibaretti.	 Histolojik	 özellikleri	 nedeni	 ile	 adrenal	
kortikal	onkositik	adenoma	tanısı	kondu.	Akciğer	PA	grafi	ve	yıllık	torakal	BT	ile	yapılan	50	
aylık	takiplerinde	(daha	önce	metastazı	düşündüren)	akciğer	mikronodüllerinde	herhangi	bir	
değişiklik	saptanmadı.

Sonuç
Tartışma:	Adrenokortikal	 neoplazmları	 adrenal	 korteksin	 en	 sık	 anormalliğidir.	Onkositik	
adrenokortikal	 tümörler	yaygın	değildir,	genellikle	nonfonksiyone	 tümörlerdir.	Literatürde	
önceden	rapor	edilmiş	yirminin	üzerinde	olgu	saptanmıştır.	Rapor	edilmiş	vakaların	çoğunda	
klinik	gidiş	benigndir.	Fakat	birkaç	malign	onkositik	adrenokortikal	karsinomlar	vardır.	Bu	
ayırımı	yapmak	içın	modifiye	Weiss	sistemi	önerilmektedir.	Bu	sunum	ile	adrenal	onkositom	
antitesine	 dikkat	 çekmek	 istedik.	Her	 nekadar	 torakal	BT	 ‘de	 bilateral	 şüpheli	metastatik	
pulmoner	 nodüller	 izlensede	 büyük	 serilerin	 çoğu	 primer	 tümör	 ve	metastazların	 cerrahi	
rezeksiyonunun	hastaların	%56’sında	artmış	survi	ile	sonuçlandığını	göstermiştir.	Akciğer	PA	
grafi	ve	yıllık	torakal	BT	ile	yapılan	50	aylık	takiplerinde	(daha	önce	metastazı	düşündüren)	
akciğer	mikronodüllerinde	 herhangi	 bir	 değişiklik	 saptanmadı.	Bizim	 tavsiyemiz	 bu	 çeşit	
vakaların	yönetiminde	cerrahi	prosedürleri	öncelikli	olarak	planlamaktır.
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P60 
KISTIK FEOKROMOSITOMA: BIR OLGU
 
Turgay	Şimşek1,	Nuh	Zafer	Cantürk1,	Zeynep	Cantürk2,	Kürşat	Yıldız3,	
Nihat Zafer Utkan1,	İlhan	Tarkun2,	Berrin	Çetinarslan2

 1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı,  3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 

Amaç
Kistik	 adrenal	 lezyonlar	 yaygındır;	 fakat	 feokromositomanın	 kistik	 kitleleri	 nadirdir	 ve	
kolaylıkla	 yanlış	 tanı	 konulabilir.	 Tümörün	 cerrahi	 manipulasyonu	 katekolaminlerin	
salınımına	neden	olur.	Kistik	feokromositomanın	preoperatif	yanlış	tanısı	potansiyel	olarak	
ciddi	sonuçlarla	birlikte	beklenmeyen	intraoperatif	komplikasyonlara	yol	açar.	Bu	problemleri	
hesaba	katarak	doğru	preoperatif	tanı	çok	önemlidir.	Biz	bu	sunumda	kistik	feokromositomalı	
bir	olguyu	ve	bu	çok	nadir	hastalığın	terapötik	yönetimini	rapor	ettik.

Bulgular
Olgu	Sunumu:	50	yaşında	erkek	hasta	hafif	hipertansiyon	ve	abdominal	ağrısıyla	başvurdu.	
Ultrasonografiyle	 değerlendirildiğinde	 retroperitoneal	 boşlukta	 sol	 böbreğe	 yakın	 kistik	
kitle	 izlendi.	Tarafımıza	yönlendirilen	hastanın	 sol	 üst	 abdominal	 rahatsızlık	 hissi	 ve	 ağrı	
haricinde	system	incelemesinde	herhangi	bir	şikayeti,	özgeçmiş	ve	soygeçmişinde	özelliği	
yoktu.	Vital	 bulguları,	 fizik	muayenesi	 doğal	 olan	 hastanın	 tümör	markırları	 (Ca	 125,Ca	
19-9,CEA)	dahil	 rutin	 laboratuvar	çalışmaları	da	normaldi.	Adrenal	 lezyonun	 fonksiyonel	
komponentini	 değerlendirmek	 için	 biyokimyasal	 çalışma	 yapıldı.	 İdrarda	 normetanefrin,	
metanefrin,	VMA	seviyeleri	yüksek,	idrar	kortizol	seviyesi,	sabah	plazma	ACTH	ve	kortizol	
seviyeleri	normaldi.	Üst	abdominal	BT’de	ve	MRI’da	sol	böbrek	üst	polüne	yakın	11	cm’lik	
basit	kistik	kitle	görüntülendi.	Hastanın	klinik	semptomları,	biyokimyasal	parametreleri	ve	
radyolojik	görüntüleriyle	feokromositoma	ön	tanısı	konuldu.	Bir	haftalık	fenoksibenzamin	
tedavisi	 sonrası	 açık	 sol	 transabdominal	 adrenalektomi	 yapıldı.	 İntraoperatif	 inceleme	 ile	
transvers	 mezokolon,	 dalak	 hilusu,	 pankreas	 kuyruğu	 bileşkesinde	 11cm’lik	 fluktuasyon	
veren	 kistik	 kitle	 tespit	 edildi.	 Eksplorasyon	 ve	 adrenelektomi	 sırasında	 hipertansiyon	
gözlendi	ve	tedbirler	alındı.	Kitlenin	patolojik	makroskopik	muayenesinde	343	gr,	en	büyük	
çapının	 11cm	 ve	 lümeni	 kırmızıkahverengi	 izlenen	 kistik	 boşluğu	 görüldü.	 Mikroskobik	
incelemede	feokromastoma	ile	uyumlu	değerlendiridi.

Sonuç
Tartışma:	 Genellikle	 benign	 natürde	 görülen	 feokromositoma,	 her	 nekadar	 görüntüleme	
yöntemlerinde	 genellikle	 solid	 tümör	 olarak	 izlense	 de	 nadiren	 kistik	 kitle	 olarak	 ortaya	
çıkıp	 kolaylıkla	 yanlış	 tanı	 alabilir.	 Bizim	 hastamızda	 peroperatif	 hipertansiyon	 adrenal	
ven	 bağlanıncaya	 kadar	 izlendi.	 Bu	 durum	 preoperatif	 doğru	 ön	 tanının	 önemini,	 aksi	
takdirde	 hazırlıksız	 intraoperatif	 derin	 hipertansiyonun	 yaratacağı	 sorunların	 önemini	
ortaya	koymaktadır.	Bu	vesile	 ile	adrenal	bezin	kistik	kitlelerinin	 feokromositoma	niteliği	
taşıyabileceğine	işaret	etmek	istedik.
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P61 
LAPAROSKOPIK ADRENALEKTOMI DENEYIMIMIZ 17 OLGU
 
Burhan	Kabay1,	Murat	Özban1,	Onur	Birsen1,	Halil	Erbiş1,	Semin	Melahat	Fenkçi2,	
Güzin	Yaylalı2,	Sadettin	Yılmaz	Eskiçorapçı3 1 Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  2 Pamukkale Üniversitesi Endokrinoloji Bilim Dalı,  3 Pamukkale Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı. 

Amaç
Laparoskopik	 Adrenalektomi	 sahip	 olduğu	 avantajları	 ile	 pek	 çok	 adrenal	 hastalıkta	
öncelikli	tercih	edilir	tedavi	metodu	olmuştur.	Bizde	kliniğimizde	artık	uygun	endikasyonlar	
çerçevesinde	 laparoskopik	 adrenalektomiyi	 tercih	 etmekteyiz.	Amacımız	 deneyimlerimizi	
paylaşarak	bu	tekniğin	önemine	dikkat	çekmektir.

Materyal ve Metod
Ekim	2008	ile	Ocak	2011	tarihleri	arasında	Pamukkale	Üniversitesi	Hastanesinde	yapılmış	
laparoskopik	 adrenalektomi	 hastalarının	 dosyalarının	 retrospektif	 olarak	 incelenmesi	 ile	
gerekli	 veriler	 toplandı.	 Hastaların	 demografik	 verileri,	 ameliyat	 öncesi	 yapılan	 rutin	 ve	
hormonal	 analizleri,	 kitleye	 tanı	 koyduğumuz	 görüntüleme	 metodu,	 ameliyat	 süreleri,	
kitlelerin	lokalizasyonu	gibi	parametreler	değerlendirildi.

Bulgular
Bu	 süreç	 içerisinde	 toplam	 17	 hastaya	 (12	 kadın,	 5	 erkek)	 Laparoskopik	Adrenalektomi	
operasyonu	 uygulandı.	 Serimizde	 yaş	 ortalamsı	 53.2	 olarak	 hesaplandı.	 Preoperatif	
görüntülüme	metodları	olarak	BT(	10	hasta)	ve	MR(7	hasta)	kullanıldı.	Hastaların	preoperatif	
hormonal	analizleri	yapıldı.	Hastaların	1	tanesi	feokromasitoma,	1	tanesi	cushing	ve	1	tanesi	
adrenokortikal	 karsinom	 olarak	 tanı	 aldı.	 Diğer	 hastalar	 non-fonksiyone	 adrenokortikal	
adenom	 olarak	 doğrulandı.	 Ortalama	 kitle	 boyutu	 38,58	 mm	 olarak	 hesaplandı.	Adrenal	
kitlelerin	 11	 tanesi	 sol	 adrenal	 6	 tanesi	 sağ	 adrenal	 bezde	 saptandı.	 3	 trokar	 tekniği	 ile	
operasyon	 gerçekleştirildi.	 Ortalama	 operasyon	 süresi	 68.40	 dakika	 olarak	 ölçüldü.	
İntraoperatif	bazı	minör	kanamalar	dışında	açığa	dönmeyi	gerektirecek	majör	bir	kanama	
ve	ya	vasküler	yaralanma	olmadı.	Daha	önceki	bazı	operasyonlara	sekonder	yapışıklardan	
dolayı	 bu	 seriye	 dahil	 edilmeyen	 2	 hastada	 intraoperatif	 olarak	 açık	 operasyona	 geçildi.	
Hastalarda	 takip	 sürecinde	 herhangi	 bir	majör	 komplikasyon	 yaşanmadı.	Hastanede	 kalış	
süresi	ortalama	3.8	gün	olarak	hesaplandı.

Sonuç
Laparoskopik	 Adrenalektomi	 hastanede	 kalış	 süresini	 azaltması,	 operasyon	 sonrası	 ağrı	
kontrolünün	kolaylığı,	işe	ve	normal	yaşam	düzenine	dönüşün	hızlı	olması,	kanama	riskinin	
azlığı	gibi	sebeplerle	adrenal	kitlelerde	tercih	edilmesi	gereken	önemli	bir	cerrahi	tekniktir.
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P62 
CONN SENDROMUNDA LAPAROSKOPIK KORTEKS KORUYUCU 
SÜRRENALEKTOMININ YERI
 
Fahri	Yetişir,	Ebru	Salman,	Birkan	Bozkurt,	Alper	Özkardeş,	Mehmet	Kılıç
SB Ankara Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği. 

Amaç
Adrenal	korteks	koruyucu	cerrahi	özellikle	bileteral	 feokromositoması	olan	hastalarda	 sık	
uygulanan	 bir	 operasyon	 tekniğidir.	 Son	 yıllarda	 laparoskopik	 cerrahideki	 ilerlemelerle	
laparoskopik	 adrenal	 korteks	 koruyucu	 cerrahiyi	 ön	 plana	 çıkmıştır.	 Conn	 sendromlu	
hastalarda	 günümüzde	 altın	 standart	 olan	 yöntem,	 adenom	 tarafına	 laparoskopik	 total	
sürrenalektomi	yapılmasıdır.	Korteks	koruyucu	cerrahiye	literatürde	çok	nadir	rastlanmaktadır.	
Bunun	 nedeni	 conn	 sendromlu	 hastalarda	 sürrenal	 adenomun	 tek	 taraflı	 olması	 ve	 diğer	
tarafta	 sağlam	bir	 adrenal	bezin	olması	olabilir.	Bu	olgu	 sunumunda	 sağ	nefrektomize	ve	
postoperatif	nefrektomi	 lojunda	hemoraji	nedeni	 ile	 reoperasyona	alınmış,	yapılan	MR	ve	
sintigrafisinde,	sağ	sürrenal	bezinin	olmadığı,	mevcut	sol	sürrenal	bezinde	de	adenom	tespit	
edilen	bir	hastaya	laparaskopi	eşliğinde	uygulanan	başarılı	adrenal	korteks	koruyucu	cerrahi	
ve	anestezik	yaklaşım	anlatılmaktadır.	Sol	 total	 sürrenalektomi	yapıldığı	 takdirde,	adrenal	
yetmezlik	 gelişme	 ihtimali	 yüksek	 olduğundan	 hastaya	 laparaskopik	 yöntemle	 korteks	
koruyucu	cerrahi	başarı	ile	uygulanmış	ve	postoperatif	replasman	ihtiyacı	olmamıştır.	

Materyal ve Metod
Olgu	Sunumu:	Halsizlik,	baş	ağrısı,	çarpıntı	ve	tansiyon	yüksekliği	şikayetleriyle	hastaneye	
başvuran	 30	 yaşındaki	 bayan	 hastaya	Ağustos	 2008	 de	 taşlı	 atrofik	 böbrek	 tanısı	 ile	 sağ	
nefrektomi	yapılıdığı	öğrenildi.	Daha	sonrasında	yüksek	tansiyon	ve	baş	ağrısı	gelişen	hasta	
da,	 aynı	 zamanda	 çarpıntı	 ve	 halsizlik	 şikayetleri	 de	 mevcutmuş.	 Hastaya	 yapılan	 renal	
arter	 dopler	 Ultrasonografisinin	 normal	 olması	 ve	 hipokalemisinin	 (K+=2.3-2.4mmol.dl-
1)	mevcut	 olması	 nedeni	 ile	Mayıs	 2010	 tarihinde,	Dışkkapı	Yıldırım	Beyazıt	Eğitim	Ve	
Araştırma	 Hastanesi	 Endokrinoloji	 polikliniğine	 başvurmuş.	 Endokrinoloji	 bölümünde	
yapılan	 ayakta	 ve	 yatarak	 salın	 infüzyon	 testi	 sonrası	 aldesteron	 düzeyi	 yüksek	 gelmiş.	
Abdominal	BT(Resim1):	Sağ	böbrek	izlenmedi.	Sol	sürrenal	gövde	kısmında	hafif	kalınlık	
artışı	 izlenmektedir.	Abdominal	MR(Resim2):	 Sağ	 böbrek	 ve	 sağ	 sürrenal	 bez	 izlenmedi.	
Sol	sürrenal	bez	medialinde	yaklaşık	9mm’lik,	zıt	faz	görüntülerde	hafif	sinyal	süpresyonu	
gösteren	 IVGD	 enjeksiyonu	 sonrası	 hafif	 kontrast	 tutan	 düzgün	 sınırlı	 nodüler	 lezyon	
mevcuttur.	Kullandığı	 ilaçlar:Valsartan320mg,	Amlodipin10mg,	Aldactone	 50mg,	Kalinor	
saşe	Ameliyat:	Önce	sol	renal	ven	görüldü,	sol	ana	sürrenal	ven,	sol	inferior	sürrenal	arter	ve	
midlle	sürrenal	arter	diseke	edildi,	klipslenerek	kesildi.	Sonra	damar	mühürleyici	yardımı	ile	
adenom	bir	miktar	sağlam	sürrenal	dokusu	ile	birlikte	eksize	edildi.	Bu	eksizyon	sırasında	
geride	yaklaşık	1/3	sürrenal	korteksi	bırakıldı.	Bu	işlemler	esnasında	geride	bırakılan	sürrenal	
dokusunun	vaskülarizasyonunu	bozmamak	amacıyla	diseksiyondan	kaçınıldı	(Resim3-13).	
Patolojik	tanı:	Sürrenal	adenomu	
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Bulgular
Postoperatif	 dönemde	 hiçbir	 sorun	 gelişmeyen	 hasta	 postoperatif	 4.gün	 vital	 bulgu	 ve	
elektirolitlerinin	 stabil	 seyretmesi	 üzerine	 endokrinolojiye	 danışılarak	 taburcu	 edildi.	
Postoperatif	 20.	 gününde	 Na=139mmol.L-1	 K=4.7	 mmol.L-1	 Renin=0.17ng.ml.s	 L	 (0.7-
3.3)	 Aldesteron=38p.ml-1	 L	 (70-300)	 Kortizol=21.51	 mikrog.dl	 (3.38-17.08)	 Hastanın	
postoperatif	 3	 .ay	 kontrolünde	 hiçbir	 medikasyona	 ihtiyaç	 duymadığı,	 vital	 bulgu	 ve	
elektrolit	değerlerinin	stabil	seyrettiği	görüldü.Kan	kortizol,	aldesteron	ve	renin	düzeyleri	de	
normal	sınırlardaydı.Conn	sendromu	nedeni	ile	üçlü	antihipertansif	ilaç	kullanan	ve	her	türlü	
medikal	tedaviye	rağmen	şikayetleri	düzelmeyen	hastamız,	laparoskopik	korteks	koruyucu	
adrenalektomi	 sonrası	 komplikasyonsuz	 olarak	 taburcu	 edilmiştir.	 Postoperatif	 dönemde	
hiçbir	 antihipertansif	 ilaç	 kullanmayan	 hastanın	 tansiyonu	 normal	 sınırlarda	 seyretmiştir.	
Preoperatif	dönemdeki	mevcut	şikayetleri	düzelmiştir.	Ayrıca	adrenal	bezin	korteksinin	bir	
bölümünün	cerrahide	korunması	sayesinde	hastamız	steroid	replasman	tedavisine	de	ihtiyaç	
duymadan	yaşamını	sürdürmektedir.	Erken	postoperatif	dönemde	takip	sonuçları	son	derece	
iyi	olan	hasta	uzun	dönem	sonuçlarının	değerlendirilmesi	açısından	da	takibimiz	altındadır.

Sonuç
Conn	sendromlu	bu	olguda	korteks	koruyucu	cerrahi,	bileteral	feokromositomalı	hastalarda	
olduğu	gibi	başarı	ile	uygulanmıştır.	Olgu	sayısının	azlığı	ve	uzun	dönem	takip	sonuçlarının	
yetersizliği	bir	genelleme	yapmaya	engel	olsa	da	benin	bir	hastalık	olan	Conn	sendromunda,	
sürrenal	 bezin	 sağlam	 kısmının	 korunarak,	 adenomun	 rezeke	 edilmesi	 tercih	 edilmelidir.	
Sonuç	olarak;	Conn	 sendromlu	olgularda	özenli	 bir	 preoperatif	 değerlendirme	ve	hazırlık	
ile	dikkatli	bir	perioperatif	izlem	altında,	laparaskopik	yöntemle	yapılacak	adrenal	korteks	
koruyucu	cerrahinin	başarı	ile	uygulanabileceği	kanatindeyiz.	
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P63 
LIGASURETM YARDIMLI LAPAROSKOPIK ADRENALEKTOMI
 
Ergün	Yücel,	Ahmet	Ziya	Balta,	Zafer	Şenol,	Ali	İlker	Filiz,	İlker	Sücüllü,	
Yavuz Kurt  
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi 

Amaç
Laparoskopik	adrenalektomi	benign	adrenal	lezyonlarda	tercih	edilen	bir	yöntemdir.	Adrenal	
cerrahi	 sırasında	 damarlar	 diyatermi,	 endoklip,	 stapler	 veya	 ultrasonik	 koagulatörler	 ile	
kapatılmaktadır.	Çalışmamızda	elektrotermal	bipolar	damar	mühürleme	sistemi	(LigaSure™,	
Valleylab,	Boulder,	CO,	USA)	 ile	 laparoskopik	adrenalektomi	uyguladığımız	olgularımızı	
değerlendirmeyi	amaçladık.	

Materyal ve Metod
Servisimizde	 2006-2010	 yılları	 arasında	 dokuzu	 kadın,	 yedisi	 erkek	 toplam	 16	 olguya	
LigaSure™	ile	laparoskopik	adrenalektomi	uygulandı.	Hastaların	tümüne	lateral	abdominal	
dekübitis	pozisyonunda	lateral	transabdominal	girişimde	bulunuldu.	Adrenal	kitlelerin	6’sı	
sağda,	 diğerleri	 ise	 sol	 taraf	yerleşimli	 idi.	Sağdaki	 adrenal	kitleler	 için	4,	 soldakiler	 için	
ise	3	port	kullanıldı.	Adrenal	bez	etrafındaki	dokuların	künt	diseksiyonu	ve	küçük	adrenal	
damarların	 koagulasyonu	 sadece	 LigaSure™	 kullanılarak	 gerçekleştirildi.	 Adrenal	 venin	
kesilmesi	de	tamamen	LigaSure™	kullanılarak	yapıldı.	

Bulgular
Hastalarımızın	 ortalama	 yaşı	 32	 ±	 11,57	 (20-54)	 Ortalama	 ameliyat	 süresi	 105	 ±	 15,41	
dakika	 (90-130)	 olarak	 bulundu.	Mortalite	 ve	 morbidite	 görülmedi.	 Olguların	 hiçbirinde	
açığa	dönüş	olmadı.	Operasyon	esnasında	kan	transfüzyonu	yapılmadı.	Hiçbir	hastaya	dren	
konmadı.	Postoperatif	 komplikasyon	gelişmedi.	Olguların	hastanede	ortalama	yatış	 süresi	
2.6	±	0,51	gün	 (2-3)	olarak	 saptandı.	Ortalama	 tümör	çapı	3,6	±	1,04	cm	olarak	ölçüldü.	
Histopatolojik	 incelemede	 tümörlerin	 ikisi	makronodüler	 hiperplazi,	 diğerleri	 ise	 adenom	
olarak	değerlendirildi.	

Sonuç
LigaSure™	yardımlı	 laparoskopik	adrenalektominin,	 laparoskopinin	sağladığı	avantajların	
yanında	LigaSure™’un	daha	güvenli	bir	hemostaz	kontrolü	sağlaması	nedeniyle	de	ilk	tercih	
olarak	uygulanabilceğini	düşünmekteyiz.
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P64 
LAPAROSKOPIK ADRENALEKTOMI SONRASI RASTLANTISAL 
OLARAK GÖRÜLEN ADRENAL SCHWANNOMA 
 
Tevfik	Küçükkartallar,	Mehmet	Aykut	Yıldırım,	Murat	Çakır,	Ahmet	Tekin,	
Faruk Aksoy,	Şakir	Tavlı
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Amaç
Schwannomalar	 normal	 periferik	 sinirlerin	 kılıfından	 köken	 alan	 bening	 karakterli	
tümörlerdir.	Kranial	ve	periferik	sinirlerde	görülebildiği	gibi	retroperitoneal	yerleşimli	olan	
kitlelerin	%	5’ini	oluşturur.	Daha	az	sıklıkla	kaynaklandığı	alanlar	gastrointestinal	sistem,	
retroperitoneal	bölge	ve	ürogenital	sistemdir.	Adrenal	bez	ise	oldukça	ender	görüldüğü	bir	
yerdir.	Tanı	için	klasik	histolojik	bulgular,	S100	immünreaktivitesi	ve	Schwann	hücrelerinin	
bulunması	gereklidir.	Radikal	cerrahi	tedavi	bu	tümörlerin	tedavisinde	en	iyi	yaklaşımdır	ve	
sağ	 kalım	oldukça	 uzundur.	Bizim	olgumuzda	 hipertansiyon	 (HT)	 etyolojisi	 araştırılırken	
adrenal	kitle	saptanan	bir	hastada	laparoskopik	adrenalektomi	sonrasında	rastlantısal	olarak	
histopatolojik	incelemede	schwannoma	görülen	bir	vakayı	sunmaktır.

Materyal ve Metod
45	yaşında	erkek	hasta	3	ay	önce	HT	tanısı	almış.	Antihipertansif	tedavi	başlanan	hastanın	
tansiyon	 (TA)	 değerleri	 180/100	 mmHg	 olarak	 ölçülmüş.	 Etyolojik	 araştırmada	 karın	
tomografisinde	 (BT)	 sol	 sürrenal	 bezde	 yaklaşık	 55x42	mm	 boyutlarında,	 düzgün	 sınırlı,	
belirgin	 kontrast	 tutulumu	 göstermeyen	 lezyon	 tespit	 edildi.	 Lezyon	 adenom	 olarak	
yorumlandı	 ve	 hastanın	 kan	 tetkiklerinde	hastanın	 sabah	kortizol	 değeri	 9.31	mikrogram/
dl	 (6.7-22.6),	 gece	 kortizol	 değeri	 1.47	 mikrogram/dl	 olarak	 ölçüldü.	 Daha	 sonra	 1	 mg	
deksametazon	 supresyon	 testi	 yapıldı	 ve	 kortizol	 değeri	 sabah	 0.4	 mikrogram/dl	 olarak	
ölçüldü.	ACTH:	47.75	ng/dl	 (7.9-66.1),	DHEAS:	366	mikrogram/dl	(70-495)	 idi.	Hastaya	
laparaskopik	 adrenalektomi	 yapıldı.	 Postoperatif	 dönemde	 hastanın	 ortalama	 TA:	 140/70	
mmHg	 idi	 ve	 hasta	 6.	 gün	 problemsiz	 olarak	 taburcu	 edildi.	 Patoloji	 sonucu	 aderenal	
schwannoma	olarak	değerlendirildi.	Hastada	yaklaşık	6	aylık	 takip	 süresince	herhangi	bir	
problemle	karşılaşılmadı.	

Sonuç
Schwannomalar	periferik	sinirlerin	bening	 tümörleridir.	Adrenal	bezde	genelde	medullada	
feokromasitoma,	 ganglionöroma	 ve	 nöroblastoma	 görülmektedir.	 Schwannomalar	 ise	
oldukça	nadir	görülen	tümörlerdir.	Adrenal	medulla	dışında	miyelinize	olan	frenik	ve	vagus	
sinirlerinde	 de	 görülebilir.	 Literatüre	 sunulan	 olguların	 çoğunluğu	 medulla	 kaynaklıdır.	
Radyolojik	 görüntülemeyle	 tespit	 edilen	 adrenal	 kaynaklı	 kitlelerin	 orijinlerinin	 bu	
yöntemlerle	 kesin	 tanısını	 koymak	 oldukça	 zordur.	 Kesin	 tanı	 genellikle	 histopatololojik	
incelemeyle	 konulur.	 Adrenal	 schwannomalar	 tesadüfi	 olarak	 bulunsa	 da,	 karın	 ağrısı,	
sırt	 ağrısı	 ve	 hematüri	 gibi	 nonspesifik	 bulgularla	 belirti	 verebilir.	 Schwannomalar	 non-
sekretuvar	tümörler	olmasına	rağmen	retroperitoneal	schwannomların	noradrenalin	sekrete	
ettiği	bildirilmiştir.	Bizim	hastamızda	da	fonksiyonel	bir	adrenal	kitle	ve	buna	bağlı	HT	vardı.	
Teknik	olarak	çekim	kalitesi	 iyi	olan	 tomografilerde	 lezyon	genellikle	homojen,	yuvarlak,	
düzgün	 kenarlı	 kitle	 olarak	 görüntülenmektedir.	 Schwannomalarda	 kistik	 dejenerasyon	
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ve	 kalsifikasyon	 tanımlanmıştır.	 Literatürdeki	 tüm	 olgularda	 kesin	 tanı	 patolojik	 olarak	
spesmenin	 incelenmesi	 ile	 konulmuştur.	 Patolojik	 olarak	 incelemelerde	 schwannomalarda	
2	farklı	hücre	hakimiyeti	vardır.	Antoni	A	ve	B	hücrelerinin	görülmesi	e	S100	ve	vimentin	
boyaları	 kullanılarak	 histopatolojk	 tanıya	 gidilir.	 Schwannomalar	 nonspesifik	 bulgularla	
seyreden	ve	tanısı	zor	konan	tümörlerdir.	Genelde	cerrahi	sonrası	histopatolojik	incelemeyle	
rastlantısal	olarak	tespit	edilirler.	Adrenal	schwannomalarda	tedavide	altın	standart	cerrahidir.	
Laparoskopik	cerrahi,	adrenalektomide	de	yaygın	olarak	tercih	edilmektedir.	Adrenal	kitleler	
HT	için	etyolojik	bir	neden	olabilir.	Bu	yüzden	özellikle	medikal	tedaviye	dirençli	HT	olan	
hastalarda	adrenal	bezde	kitle	araştırılmalı	ve	schwannomalar	akılda	tutulmalıdır.	
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P65 
LESS- TRANSABDOMINAL ADRENALEKTOMI
 
İsmet	Yavaşcaoğlu,	Yakup	Kordan,	Mahmut	Esat	Danişoğlu.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Amaç
Minimal	 invaziv	 teknik	 ve	 cerrahi	 aletler	 gelişmeye	 devam	 etmektedir.	 Tek	 kesiden	
laparoskopi	 sistemi	 (TKLS)	 son	 zamanlarda	 laparoskopik	 cerrahide	 kullanılmaya	
başlanmıştır.	Bu	videoda,	TKLS	kullanarak	uygulanan	LESS-	transabdominal	adrenalektomi	
tekniğimizi	göstermeyi	amaçladık	

Materyal ve Metod
Haziran	2009-Haziran	2010	arasında,	beş	hastaya	(3	kadın	ve	2	erkek)	LESS-transabdominal	
adrenalektomi	operasyonu	uygulandı.	Tüm	hastalara	ameliyat	öncesi	hormonal	değerlendirme	
ve	manyetik	rezonans	görüntüleme	yapıldı.	Hastalar	modifiye	flank,	35-40	derecelik	arkaya	
açılı	pozisyonda	opere	edildi.	TKLS‘den	geçirilen	çalışma	aletleri	ile	adrenalektomi	yapıldı	

Bulgular
Hastalar	43,	57,	53,	61,	64	yaşlarındaydı.	Ameliyat	süresi	120,	80,	75,	90	ve	70	dakika,	kan	
kaybı,	50,	25,	40,	30	ve	80	ml	olarak	saptandı.	Kitle	lezyonu	tüm	hastalarda	sol	tarafta	ve	
lezyon	boyutu	sırasıyla	50x40x30,	50x40x40,	60x30x30,	40x20x40	ve	50x30x30	mm	idi.	
Hiçbir	hastada	peroperatif	 ve	postoperatif	 komplikasyon	gelişmedi.	Ameliyat	 sonrası	 tüm	
hastalar	sorunsuz	iyileşti	ve	postoperatif	2.	günde	taburcu	edildi..	Patolojik	incelemede	ilk	
hastada	onkositom,	2.,	3,	ve	5.	hastada	adenom	ve	4.	hasatada	adrenokortikal	tümör	saptandı.	

Sonuç
Bizim	erken	sonuçlarımız	LESS-	transabdominal	adrenalektominin	minimal	invazif,	kozmetik	
olarak	 kabul	 edilebilir	 bir	 cerrahi	 yöntem	 olduğunu	 ve	 seçilmiş	 adrenal	 kitleli	 hastaların	
cerrahi	tedavisinde	tedavi	seçenekleri	arasında	düşünülmesi	gerektiğini	göstermektedir.	
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P66 
RETROPERITONEAL PARAGANGLIOMA: OLGU SUNUMU
 
Sercan	Büyükakıncak,	Hamza	Çınar,	Serdar	Şenol,	Feyza	Parlak,	İlhan	Karabıçak,	
Koray	Topgül	 
OMÜ Genel Cerrahi 

Amaç
Paraganliomalar	 nadir	 görülen	 ve	 yavaş	 büyüyen	 nöroendokrin	 tümörlerdir.	 Glomus	
tümörü,	kemodektoma,	karotis	cisim	tümörü	ve	reseptoma	olarak	da	 isimlendirilir.	En	sık	
karotis	 kominis	 arter	 bifurkasyonu,	 juguler	 foramen,	 aortik	 ark	 ve	 retroperitonda	 görülür	
Hipertansiyon,	 baş	 ağrısı,	 terleme,	 karın	 ağrısı,	 çarpıntı	 en	 sık	 görülen	 semptomlardır.
Cerrahi	 rezeksiyon	 ve	 radyoterapi	 bu	 tümörlerin	 lokal	 tedavisinde	 tercih	 edilmektedir.	
Lenfojen	veya	hematojen	yolla	bölgesel	lenf	nodlarına,	akciğer,	karaciğer,	kemik	ve	dalağa	
yayılım	gösterebilirler.Kliniğimize	tanısı	konulan	ve	cerrahi	 ile	 tedavi	edilen	31	yaşındaki	
paraganglioma	olgusunu	nadir	görülmesi	nedeniyle	sunulmaktadır.	

Materyal ve Metod
31	 yaşında	 bayan	 hasta	 hastanemiz	 nefroloji	 bölümünce	 tedaviye	 yanıt	 vermeyen	
hipertansiyon	 şikayeti	 nedeniyle	 takip	 ve	 tedavi	 altındayken	 çekilen	 batın	MR’ında	 batın	
orta	hatta	abdominal	aorta	ve	vena	cava	inferior	arasında	yerleşmiş,	vena	cava	inferioru	sağ	
laterale	iten,	aortu	sol	lateral	duvardan	yaklaşık	180°	derecede	saran,	sol	renal	ven	ile	komşu	
lobule	 konturlu	 49x38x48	mm	 boyutlarda	 kitle	 (paraganglionoma)	 saptanmış	 (şekil	 1-2).	
MIBG	sintigrafisinde	karın	orta	hatta	lumbal	2-3.	vertebra	anteriorunda	belirgin	I-131	MIBG	
tutulumu	 gösteren	 kitle	 (paraganglioma)	 görüldü	 (Şekil	 3).	 Hastanın	 24	 saatlik	 idrarında	
VMA	25,41	(normal:	0-6,6),	noradrenalin	1221,68	(normal:	0-97),	normetanefrin	2033,34	
(normal:	105-354)	olarak	bulundu.	Diğer	katekaleminler	ve	5HİAA	normal	olarak	bulundu.	
Tümörün	 cerrahi	 girişim	 ile	 çıkartılmaya	 uygun	 olması	 nedeniyle	 hasta	 ameliyata	 alındı.	
Eksplarasyonda	vena	cavayı	180	derece	sarmış,	aortayla	yakın	komşuluğu	olan	yaklaşık	5x4	
cm	boyutlarında	yumuşak	kıvamda	kanlanması	fazla	kitlesel	 lezyon	saptandı.	Kitle	geride	
tümör	dokusu	kalmayacak	şekilde	bir	bütün	olarak	çıkartıldı	(Şekil	4).	Ameliyat	sırasında	
tansiyon	yüksekliği	ve	ritm	bozukluğu	saptanmadı.	Ameliyat	sonrası	takiplerinde	bir	sorun	
yaşanmayan	hasta	şifa	ile	taburcu	edildi.	

Sonuç
Retroperitoneal	 paraganliomalar	 yavaş	 progresyon	 gösteren	 tümörlerdir.	 Kadınlarda	 daha	
sık	 görüldüğü	 bildirilmektedir.	Yavaş	 büyüyen	 tümörler	 olmasına	 rağmen	malignite	 riski	
yüksektir.	Olguların	%10-50’sinin	malign	olduğu	bildirilmiştir.	Bizim	hastamızda	da	olduğu	
gibi	retroperitoneal	paraganliomalar	genelde	fonksiyoneldirler.	En	çok	tespit	edilen	hormonlar	
katekolaminler,	 ACTH,	 Serotonin,	 Dopamin	 hidroksilaz,	 kromogranin,	 nöropeptid	 Y	 ve	
vazoaktif	 intestinal	 peptid	 (VIP)’dir.	Bizim	hastamızda	medikal	 tedavi	 ile	 kontrol	 altında	
tutulamayan	hipertansiyon	hikayesi	mevcuttu.	Tanı	yöntemi	olarak	bilgisayarlı	tomoğrafi	ve	
iodin-131	MIBG	sintigrafisi	kullanılabilir.Cerrahi	ve	 radyoterapi	 ilk	 tercih	edilecek	 tedavi	
yöntemi	olmalıdır.Cerrahi	ve	radyoterapi	uygulanamayan	hastalarda	semptom	ablasyonu	için	
KT	denenebilir.Cerrahi	ile	tedavi	edilen	hastaların	%8-20’sinde	nüks	geliştiği	bildirilmiştir.	
Hastaların	 %28-50’sinde	 hematojen	 ve	 lenfajen	 yolla	 bölgesel	 lenf	 nodlarına,	 akciğer,	
karaciğer	ve	kemiğe	metastaz	gelişir.	Tümörü	çıkartılan	vakalarda	5	yıllık	sağ	kalım	%75	
civarındadır.	Metastaz	gelişen	hastalarda	ortalama	yaşam	süresi	3	yıldan	azdır
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P67 
INSÜLINOMA: NADIR GÖRÜLEN BIR ENDOKRIN PANKREAS 
TÜMÖRÜNE AIT OLGU SUNUMU
  
Güldeniz	Karadeniz	Çakmak1,	Öge	Taşcılar1,	Ali	Uğur	Emre1,	Taner	Bayraktaroğlu2,
Banu	Doğan	Gün3,	Ufuk Tali1,	Erkan	Aksoy1

 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  2 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı,  3 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı.
 
Amaç
Pankreasın	 oldukça	 nadir	 görülen	 fonksiyonel	 adacık	 tümörleri	 içinde	 insülinoma	 en	 sık	
görülenidir.	Tipik	olarak	semptomatik	açlık	hipoglisemisi,	 serum	glukoz	düzeyinin	50mg/
dl.’nin	altında	tespit	edilmesi	ve	intravenöz	glukoz	uygulanmasının	ardından	semptomların	
hızlıca	gerilemesini	 içeren	Whipple	triadı	 tanı	açısından	değerlidir.	 İnsülinomaların	büyük	
çoğunluğu	(%90)	benign	ve	soliter	olup	vakaların	sadece	yaklaşık	%10	kadarı	maligndir.	

Materyal ve Metod
Klasik	 görüntüleme	 yöntemleri	 vakaların	 %50-60’ında	 tümör	 lokalizasyonunu	
belirleyebilirken	tanıda	en	hassas	yöntemlerden	biri	günümüzde	intraoperatif	ultrasonografi	
olarak	 değerlendirilmektedir.	 Hastaların	 çoğunluğu	 belirti	 ve	 bulgular	 doğrultusunda	
psikotik,	 histerik	 veya	 ilaç	 bağımlısı	 olarak	 uzun	 yıllar	 yanlış	 ve	 gereksiz	 teröpatik	
uygulamalara	maruz	kalırlar.	Bu	bildiride	çarpıntı,	titreme,	terleme,	konfüzyon	ve	bayılma	
nöbetleri	nedeniyle	defalarca	çeşitli	acil	servislere	ve	polikliniklere	başvurmuş	bir	insülinoma	
olgusunu	sunuyoruz.	

Bulgular
Olgu	sunumu:	52	yaşında	bayan	hasta	endokrinoloji	polikliniğine	çarpıntı,	bayılma	ve	kan	
şekeri	düşüklüğü	şikayeti	 ile	başvurdu.	Hastanın	hikayesinden	6	aydır	benzer	 şikayetlerle	
farklı	 merkezlere	 müracaat	 ettiği	 ve	 şeker	 yeyince	 şikayetinin	 30	 dk.	 içinde	 gerilediği	
öğrenildi.	 Bayılma	 ataklarının	 bazen	 günde	 3-4	 kez	 olduğu	 ve	 epilepsi	 öntanısıyla	 tetkik	
edildiği	 öğrenildi.	 Biyokimyasal	 incelemede	 kan	 şekerinin	 32	 mgr/dl	 olduğu	 görüldü.	
Whipple	 triadı	 saptanan	 hastada	 kan	 şekeri	 düşüklüğüne	 rağmen	 insülin	 ve	 C	 peptit	
seviyesinin	 normal	 olduğu	 görüldü.	 İnsülinoma	 öntanısıyla	 endoskopik	 ultrasoonografi	
uygulanan	 hastada;	 pankreas	 kuyruk	 gövde	 birleşim	 yerinde	 yaklaşık	 15	 mm.	 çapında	
sınırları	düzensiz	hipoekoik	kitle	lezyonu	görüldü.	Ameliyata	alınan	hastada	pankreas	gövde	
kuyruk	bileşkesinde	posterior	yüze	yakın	derin	yerleşimli	kitle	lezyonu	palpe	edilerek	distal	
pankreatektomi	uygulandı.	 İşlem	sonrası	20.	dakikada	hastanın	kan	glukoz	düzeyinin	121	
mgr/dl.’ye	yükseldiği	görüldü.	Kitlenin	histopatolojik	tanısı	pankreatik	nöroendokrin	tümör	
olarak	 rapor	edildi.	Ameliyat	 sonrası	 takibinde	problem	yaşanmayan	hasta	4.	gün	 taburcu	
edildi.

Sonuç
İnsülinoma	 nedeniyle	 hipoglisemiye	 bağlı	 gelişen	 semptomatoloji	 ile	 çeşitli	 psikiatrik	 ve	
nörolojik	hastalıklarda	tespit	edilen	bulguların	benzerliği	dikkat	çekicidir.	Birçok	hasta	tanı	
konulmadan	 önce	 farklı	 kliniklerde	 değişik	 öntanılar	 konularak	 zaman	 kaybetmektedir.	
İnsülinoma	 hastalarında	 tanının	 gecikmesi	 kalıcı	 nörolojik	 hasara	 ve	 hatta	 ölümle	 yol	
açabileceğinden,	 tekrarlı	 senkop	atakları	 tarifleyen	hastalarda	 insülinoma	 tanısının	da	göz	
önünde	bulundurulması	gerekmektedir.	
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