
HAMDİ ÖZŞAHİN ,GÜRKAN YETKİN ,BÜLENT ÇİTGEZ ,AYHAN ÖZ , MEHMET 
MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA  HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ        



 Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir. 

 Sadece palpasyonla tespit edilen nodül sıklığı % 4-7 

arasında değişmekteyken, ultrasonografi ile bu oran 

% 20-76’ya kadar çıkabilmektedir.

 Tiroit nodülleri, kozmetik sorunlar, bası semptomları, 

hipertiroidi ile karşımıza çıkabildiği gibi, tiroit 
kanseri riskinde artmayada neden olmaktadır. 



 Tiroid nodüllerinin 4 cm üzerinde oluşu malignite

riskini arttırır. 

 Tiroid bezinde 6 cm üzerinde tespit edilen nodüller 

varlığında dev nodüler guatrdan bahsedilmektedir.

 Bu hasta grubu kendine özel sorunlar göstermektedir.



 Ciddi basıya bağlı

 Ses kısıklığı

 Trakeomalazi

 Larinks ödemi 

 Solunum sıkıntısı  gibi ciddi problemlerdir. 



 Ayrıca bu hastalarda tiroid bezinin mediastene uzanması 

eksplorasyon sorunları ile birlikte intra-operatif kanama 

sorununu gündeme getirmektedir

 Radyolojideki gelişim ve hastanelere daha kolay ulaşıma 

rağmen hala görülebilmektedir.



 Bu çalışmamızda kliniğimizde dev nodüler guatr nedeni ile 

opere ettiğimiz 35 hastayı retrospektif olarak inceledik .

 Dev nodüler guatr nedeniyle opere olan hastaların klinik ve 

patolojik sonuçlarını incelemeyi amaçladık.



 Bu çalışmada Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde 2010-2014 yılları arasında noduler guatr 

nedeniyle opere edilen 1174 hasta içinden dev nodüler guatr 

nedeniyle opere edilen 35 hasta retrospektif olarak incelendi.



 Hastaların demografik bilgileri kaydedildi.

 Preoperatif biyopsi ve sitopatoloji sonuçlarıyla, postoperatif

histopatoloji sonuçları karşılaştırıldı.

 Bütün hastaların operasyon öncesi serbest T3, serbest T4 ve 

TSH değerleri ölçüldü.

 Hastaların tamamı ultrasonografi (USG) ve bilgisayarlı 

tomografi (BT) ile değerlendirildi. 

 Tiroit bezinin boyutu, nodüllerin sayısı, boyutları, 

lokalizasyonları, yoğunluğu, bası belirtilerinin olup olmadığı 
incelendi. 



 Hastaların tamamına preoperatif ince iğne aspirasyon biyopsisi 

(İİAB) deneyimli tek bir radyoloji uzmanı tarafından 

uygulandı.

 Sitolojik incelemeler yine deneyimli bir tek patolog tarafından 

yapıldı.



Yaş
Nodül Boyutu(cm)

48.23±15.36
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(27-77 arası)  
6-10 cm
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Benign
Malign
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 35 hastadan 10’unda (% 28) solunum sıkıntısı 
mevcuttu.

 İğne biyopsisi yapılan 2 (% 5.7) hastanın 
sitopatolojik incelemesi sonucu papiller
karsinom saptandı. 



 Postoperatif 3 (% 8.5) hastanın patolojik 
inceleme sonucu papiller karsinom
saptandı. 

 Hastaların hiçbirinde kalıcı komplikasyon 
izlenmedi.

 3 hastada (% 8.5) geçici hipokalsemi
saptandı



 Tiroit nodülleri çok yaygındır ve 50 yaşın 
üzerindeki nüfusun yaklaşık yarısında tespit edilir.

 Tiroit nodüllerinin çoğu benign olmakla beraber % 
5-10’u maligndir(1).

 Tiroit nodüllerinin 4 cm üzerinde oluşu malignite
riskini arttırır.

 1) Iyer NG et al.Clin Oncol (R Coll Radiol) 2010;22:405-1



Çalışmamızda ≥6 cm tiroid nodülleri sıklıkla 50 yaş üzeri ve 

bayan hastalarda görülmüştür.

Malignite oranı post-operatif histopatolojik incelemeyle % 

8,6 olarak saptanmıştır.

Bu çalışmada dev nodüllerde malignite gelişiminin normal 

nodüllerden daha fazla olmadığı görülmüştür.



 Benign ile malign tiroid nodüllerinin ayırımında USG 
yol gösterici olabilir.

 Büyük nodüllerde BT veya manyetik rezonans 
görüntüleme önerilmektedir.

 Ses kısıklığı olan veya daha önce tiroit ya da 
paratiroit cerrahisi geçirmiş olan hastalarda 
fiberoptik laringoskopla preoperatif vokal kord
fonksiyonları tam olarak araştırılmalıdır .



 Çalışmamızda dev tiroit nodülü bulunan tüm 
hastalara BT ile görüntüleme yapılmış, trakea veya 

özofagusa bası yönünden değerlendirilmiştir. 

 35 hastadan trakeaya bası olan10’unda (% 28) 
solunum sıkıntısı mevcuttu.

 Cerrahi endikasyonlar içinde, dev nodüler guatrlar 
ve bunların supin pozisyonda trakea basısına bağlı 
ortaya çıkan dispne yer alır(1).

Gao B, Tian W, Jiang Y, Zhang X, Zhao J, Zhang S, Chen J, Luo D. Peri-operative treatment
of giant nodular goiter. Int J Med Sci 2012;9:778-85.



 Postoperatif histopatolojide olguların % 8,6’sında malignite

görülürken; preoperatif İİAB’de ise olguların % 5,8’inde 

malignite görülmüştür.

 Preoperatif İİAB sonuçları ile postoperatif histopatolojik

sonuçlar karşılaştırıldığında tanı açısından fark olmadığı 

görüldü.



 Sonuç olarak ≥6 cm, tiroit nodülleri cerrahi pratiğinde 

nadir olarak görülmektedir.

 Bu lezyonların preoperatif ayrıntılı değerlendirilmesi 

sonucu yapılan cerrahiler komplikasyon oranlarını 

düşürecektir.

 Bu çalışmada dev nodüllerde malignite gelişiminin 

normal nodüllerden daha fazla olmadığı görülmüştür.

 Dev nodüler guatrda total tiroidektomi, ameliyat öncesi 

dikkatli değerlendirme ile güvenle yapılabilmektedir.
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